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RESUMO 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL NO ENSINO FÍSICA: NA BUSCA DE UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

NEYSON FERREIRA DE SOUZA 

 

Orientador: Prof. Dr. Edney Ramos Granhen 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, ofertado 

pela Sociedade Brasileira de Física, em parceria com a Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ensino 

de Física. 

 

Pesquisamos as contribuições de uma proposta de ensino de Física para auxiliar o 

aprendizado dos alunos do primeiro ano do ensino médio, apoiada nas teorias de 

aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003) e na teoria sociocultural de (VYGOTSKY, 

2001), utilizando atividades experimentais em sala de aula com materiais alternativos como 

estratégia de ensino. O trabalho seguiu o seguinte cronograma de aplicação, composto por 

quatro etapas: questionário prévio, abordagem conceitual, atividades experimentais e 

questionário pós-experimentos. Na primeira etapa o professor aplica um questionário prévio 

para avaliar os conhecimentos dos alunos. Na segunda etapa expõe o conteúdo de forma 

dialogada, utilizando o livro didático, experimentos simples, simulações, vídeo aulas e aulas 

em slides. Na terceira etapa tratamos dos conceitos de hidrostática com a construção do robô 

hidráulico, do macaco hidráulico, do freio hidráulico e do elevador hidráulico pelos alunos 

com o auxilio do professor quando necessário. Para finalizar a pesquisa, na quarta etapa o 

professor retorna o questionário usado inicialmente para avaliar o ganho de aprendizagem da 

turma.  Na abordagem conceitual exploramos o conteúdo de hidrostática; dessas discussões 

foi possível construir o produto educacional “Robô Hidráulico” o que foi um dos objetivos 

dessa pesquisa. A pesquisa ocorreu no segundo semestre de 2015 com 97 alunos do 1° ano do 

ensino médio, na escola Luzia Aires Maranhão, em Carolina-Maranhão. Como instrumento 

para coleta de dados utilizamos questionários, exercícios durante a abordagem conceitual, e 

avaliação durante a construção e explicação dos experimentos construídos pelos alunos. 

Constatamos que a metodologia proposta, permitiu que os alunos interagissem entre si e com 

o professor, buscando construir o seu próprio aprendizado. As atividades propostas em sala de 

aula permitiram uma maior discussão e um aprofundamento sobre os conceitos e os 

fenômenos de física estudados.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Atividades Experimentais, Ensino de Física. 
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ABSTRACT 
 

EXPERIMENTAL ACTIVITY IN PHYSICAL EDUCATION : IN SEARCH OF A 

SIGNIFICANT 

 

NEYSON FERREIRA DE SOUZA 

 

Orientador: Prof. Dr. Edney Ramos Granhen 

 

Paper presented to the Program Pós-Graduação em Ensino de Física, ofertado pela 

Sociedade Brasileira de Física in partnership with Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará, as a partial requirement for obtaining a Master's degree in Physics 

Teaching. 

 

We investigated the contributions of a physics teaching proposal to help the learning 

of the first year of high school, supported by theories of meaningful learning (AUSUBEL, 

2003) and sociocultural theory of (VYGOTSKY, 2001), using experimental activities in the 

classroom With alternative materials as a teaching strategy. The work followed the following 

schedule of application, consisting of four steps: previous questionnaire, conceptual approach, 

experimental activities and post-test questionnaire. In the first stage the teacher applies a 

previous questionnaire to evaluate the students' knowledge. In the second stage it exposes the 

content in a dialogical way, using the didactic book, simple experiments, simulations, video 

lessons and classes in slides. In the third stage we deal with the concepts of hydrostatics with 

the construction of hydraulic robot, hydraulic jack, hydraulic brake and hydraulic lift by the 

students with the help of the teacher when necessary. To finish the research, in the fourth 

stage the teacher returns the questionnaire initially used to evaluate the learning gain of the 

class. In the conceptual approach we explore the hydrostatic content; From these discussions 

it was possible to construct the educational product "Hydraulic Robot" which was one of the 

objectives of this research. The research was carried out in the second half of 2015 with 97 

students from the 1st year of high school, at the Luzia Aires Maranhão school, in Carolina-

Maranhão. As a tool for data collection, we used questionnaires, exercises during the 

conceptual approach, and evaluation during construction and explanation of the experiments 

built by the students. We found that the proposed methodology allowed students to interact 

with each other and with the teacher, seeking to build their own learning. The activities 

proposed in the classroom allowed for a greater discussion and a deepening on the concepts 

and phenomena of physics studied. 

 

Keywords: Learning Meaningful Experimental Activities, Physical. 
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1 Introdução 
 

Nesse capítulo apresentamos as motivações para construção deste trabalho, uma breve 

exploração sobre o Ensino de Física no Brasil e porque ensinar Física com atividades 

experimentais, seguida pela problemática a ser investigada e a justificativa. Finalizamos esse 

capítulo apresentando e descrevendo os objetivos gerais, específicos e relatando a organização 

desta dissertação. 

 

1.1 O ensino de Física no Brasil 

 

Para entendermos o processo de ensino de física no Brasil partiremos da definição de 

educação. 

Segundo SAVIANI (1996), educação, de maneira geral, pode ser entendida como o processo 

pelo qual são transmitidos aos indivíduos conhecimentos e atitudes necessárias para que eles 

tenham condições de se integrar à sociedade. Nesse sentido educação é uma peça fundamental 

para o desenvolvimento da sociedade. 

Para Saad (1977), até início da década de setenta, não se evidenciava qualquer preocupação 

com os aspectos metodológicos referentes ao ensino de Física no Brasil. Até à década de 

sessenta, os livros didáticos de Física para o nível secundário apesentavam características em 

comum, com a mesma programação, muito formalismo matemático e “pouca ênfase a parte 

experimental” que tinha como objetivo a preparação do aluno para o vestibular.  O ensino 

praticado na época era tradicional e verbalista, o professor utilizava como recurso apenas o 

giz e a lousa. 

 Para Moreira (1986), o ensino de Física começa a mudar a partir de 1964, com a 

introdução do Physical Science Study Committee ou PSSC no Brasil, projeto organizado na 

década de cinquenta nos Estados Unidos da América. Esse projeto é introduzido no Brasil 

discutindo o ensino de Física e as mudanças necessárias na tentativa de tornar o conteúdo 

relevante, permitindo aos alunos entender a estrutura básica da Física e também o método 

científico. O projeto priorizava a aprendizagem por descoberta e o ensino experimental. 

Segundo Moreira (1986), a orientação fornecida pelo PSSC identifica-se com a ênfase 

curricular da estrutura da ciência, onde a Física é vista não como um conjunto de fatos, mas 

como um processo evolutivo do homem que procura entender o mundo físico.        

O projeto do PSSC foi utilizado no segundo grau das escolas brasileiras entre 1964 e 1971, 

aproximadamente, mesmo assim os problemas do ensino de Física não foram solucionados 
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com a implantação do projeto, um dos problemas detectados no insucesso de projeto foi as 

diferenças socioeconômicas e cultuais existentes entre os EUA e o Brasil. Outro ponto 

destacado como insucesso segundo MOREIRA (2000) esse projeto pecou por não considerar 

aspectos vinculados à aprendizagem, enfatiza exclusivamente o processo de ensino: 

Os projetos foram muito claros em dizer como se deveria ensinar a Física 

(experimentos, demonstrações, projetos, história da Física, mas pouco ou nada 

disseram sobre como aprender-se-ia esta mesma Física. Ensino e aprendizagem são 

interdependentes; por melhor que sejam as matérias instrucionais, do ponto de vista 

de quem os elabora, a aprendizagem não é uma consequência natural. (MOREIRA, 

2000, p. 95). 
 

Mesmo com todos esses esforços para desenvolver o ensino de ciências em particular o ensino 

de Física pouco se refletiu em sala de aula. Hoje em dia notamos uma evolução na produção 

acerca do ensino de Física no Brasil isso se deve a um número considerável de pesquisadores 

que atuam nessa área, organizando e divulgando seus trabalhos em sites e revistas pelo país. 

No Brasil outros projetos nacionais a partir de 1970 foram propostos com o intuito de 

melhorar o ensino de Física. Dentre eles destacamos Física Auto Instrutiva – FAI – em 1973, 

Projeto Brasileiro de Física, também em 1973 e o Projeto de Ensino de Física – PEF – em 

1974. Para  ALMEIDA (1978). Esses projetos deram sua contribuição na melhoria do ensino 

de Física no Brasil.  

O ensino de Física vem se alavancando, podemos notar certa evolução na produção 

acadêmica acerca dessa área no Brasil. Hoje contamos com um número considerável de 

pesquisadores, principalmente a partir da década de 90, que atuam em vários grupos 

contribuindo e divulgando seus trabalhos em revistas e sites sobre assuntos voltados para área 

de ensino de Física. 

Nardi (2004) fez, no artigo intitulado Memórias da Educação em Ciências no Brasil: A 

pesquisa em ensino de Física uma retrospectiva sobre ensino de Física no Brasil. Neste 

trabalho é feito um levantamento em artigos, atas de eventos, relatos em grupo de pesquisa e 

entrevista sobre o ensino de Física no Brasil. Destacamos os artigos de Almeida Junior (1979, 

1980) que trata da evolução do ensino de Física que ocorreu a partir do inicio da década de 

70. Outro destaque são os (Simpósios) de Villani (1981, 1982), que buscam caracterizar a 

pesquisa em ensino de Física na década de 80. Analisou também relatos e registros de 

(Moreira, 1977; Rodrigues e Hamburger, 1993) que relatam sobre os dois primeiros grupos de 

ensino de Física que consolidam no Brasil: os grupos do instituto de Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de São Paulo, atas dos encontros nacionais 

de pesquisa em ensino de Física (EPEF) realizados no Brasil até o ano de 2002. 



17 

Para Nardi (2004), os documentos estudados mostram que no fim dos anos 40 e início dos 

anos 50 foram observados várias ações que facilitam a construção dos primeiros grupos de 

pesquisa em ensino de Física, tais como, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na 

Universidade Estado de São Paulo, que possuem registros comprovados.  

Segundo Moreira (1977) o registro intitulado “Resumos de trabalhos de Grupo de Ensino do 

Instituto de Física da UFRGS (1967 – 1977)”; e o de autoria de Rodrigues e Hamburguer, é 

intitulado “O Grupo de Ensino do IFUSP: histórico e atividades”. Nesse trabalho Moreira 

reúne num só volume resumos de dissertações, trabalhos publicados, comunicados, 

comunicações feitas em congressos e a interpretação sobre o surgimento desse grupo de 

pesquisa. Sobre a origem desse grupo de pesquisa, afirma: 

De fato, assim aconteceu: a partir de (1967) e até o fim dos anos sessenta, foram 

contratados vários professores com a finalidade, mais ou menos explícita, de 

lecionarem Física Geral. Esses professores, no entanto, não se limitaram somente a 

dar aulas, pois partiram para a busca de soluções para o grande problema que era o 

ensino de Física Geral. Essa busca, a princípio à base de tentativa e erro, foi aos 

poucos assumindo o caráter de pesquisa em ensino de Física e contribuiu, pelo 

menos em parte, para a formação do grupo de ensino. (Moreira (1977) apud Nardi 

(2004). 
 

Segundo Moreira (1977) a dificuldade enfrentada pelo grupo no início, pois se 

esperava que todos os professores ligados a área se dedicassem exclusivamente ao ensino ou à 

pesquisa, julgando que as duas coisas atrapalhariam o rendimento na área de pesquisa. A 

justificativa do autor em seu texto é a existência do ensino atrelado à pesquisa nos 

departamentos e institutos relatando como se poderia pesquisar sobre ensino sem se ensinar, 

sem viver a experiência na realidade das salas. Essas pesquisas tenderiam a formar modelos e 

teorias educacionais não muito eficazes. Com todas as dificuldades enfrentadas, no início, o 

grupo não possuía experiência em metodologia de pesquisa, o trabalho obteve sucesso, 

utilizando o estudo e pesquisas de comparação de métodos já utilizados. Com o decorrer do 

tempo passou a adotar metodologias e modelos de aprendizagem baseados em aprendizagem 

de conceitos. Em paralelo a esse trabalho passou a dar atenção à importância do ensino com a 

utilização do laboratório como método facilitador da aprendizagem, ao ensino de Física na 

escola do ensino médio e a capacitação de professores na área de Física.  

Segundo Nardi (2004), as contribuições do Instituto para o ensino de Física foram 

muitos com diversos trabalhos desenvolvidos, sendo a maioria relacionados à métodos de 

ensino, uso de novas tecnologias, como microcomputadores e da instrução programada e 

construção de recursos didáticos para atender os problemas no ensino de Física Geral. 

Segundo Rodrigues e Hamburger (1993), tratam de uma retrospectiva histórica das 

atividades realizadas pelo grupo de Ensino do IFUSP, apresentando informações sobre sua 
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constituição, as principais linhas de trabalho e pesquisa, ou seja, as atividades desenvolvidas 

pelo grupo de 1973 a 1991. As pesquisas eram diversificadas, intensas e direcionadas ao 

ensino de Física em geral, tais como: pesquisas em ensino de Física, cursos de reciclagem 

para professores do Ensino Fundamental e Médio, exposições de Física abertas ao público em 

geral e o curso de pós-graduação em ensino de ciências – modalidade Física.  

De acordo com Nardi (2004) mesmo tendo analisado os registros sobre o trajeto do 

ensino de Física no Brasil, achava que muitos dados poderiam ter sido perdidos. Nas 

entrevistas feitas com profissionais ligados à área, utilizou a opinião dos entrevistados em 

relação à origem da área e os fatores que contribuíram para sua consolidação, tendo assim que 

buscar informações ainda não documentadas, embasadas em seu estudo teórico. 

Nas entrevistas, é possível constatar que muitos fatores foram determinantes na 

evolução da área, tendo sua origem e construção, diferentes interpretações e ordem de 

importância, que são as seguintes: os projetos de ensino, as politicas públicas nacionais de 

fomento à pós-graduação, à pesquisa e a projetos de ensino de Ciências e Matemática, o 

projeto CAPES/PADCT/SPEC, a criação de programas de pós-graduação em ensino de 

Ciências no Brasil, o papel das faculdades de Educação, movimentos para a melhoria do 

ensino, o papel das sociedades científicas, os eventos iniciados pelas sociedades científicas na 

década de 1970, o surgimento de publicações periódicas da área, tais como Revista de Ensino 

de Ciências (da FUNBEC), a Revista de Ensino de Física (criada no IFUSP) e o Caderno 

Catarinense (da UFSC).  

No entanto a entrevista, Nardi (2004) conclui: 

Pode-se perceber imaginários diferentes no que se refere a fatores determinantes da 

origem da área de Educação em Ciências. Essas diferenças, provavelmente e em 

momentos diferentes, tanto da sua inserção no mundo acadêmico, quanto do período 

histórico em que suas preocupações com a produção de conhecimento sobre ensino 

de ciência se iniciaram. 
 

 Para Nardi (2004), ao analisar os registros sobre o ensino de Física e as entrevistas 

sobre a origem e as características sobre a área de ciências, constatou que “existe consolidada, 

no país, uma área de ensino de Física (e de Ciências), a qual, por sua vez, tem uma história 

[...] desenvolveu características próprias e acumulou razoável capital científico [...]” 

percebida em várias publicações sobre ensino de Física. Vários profissionais que trabalham 

nessa área tiveram oportunidade e espaços para desenvolver seus trabalhos em sociedades 

cientificam como SBPC, a SBF e outras. A partir da década de 90, tiveram também espaço em 

outras sociedades científicas como a ABRAPEC.  
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1.2 Por que ensinar Física com atividades experimentais? 

 

Segundo Gaspar (2014), a maioria dos professores de Física concorda que o emprego 

de experimentos nas aulas dessa disciplina é uma ferramenta fundamental para o ensino, 

mesmo sendo considerada importante, muitos professores não a utilizam no ambiente escolar. 

São muitas as justificativas dos professores para não usá-la alegando, falta de formação, carga 

horária reduzida, grande quantidade de conteúdo para ser ministrado e falta de ambiente 

adequado na escola.  

As atividades experimentais, quando inseridas na grade curricular da escolar, sejam 

elas feitas na sala de aula ou no laboratório são estratégias que podem contribuir para o 

aprendizado do ensino de física. Muitos autores têm pesquisado e discutido as atividades 

experimentais no ensino de Física aqui no Brasil. Araújo e Abib (2003), em artigo sobre os 

diferentes enfoques e finalidades das atividades experimentais no ensino de Física, fazem uma 

extensa análise de trabalhos publicados entre 1992 e 2001 na Revista Brasileira de Ensino de 

Física (SBF), em seu encarte Física na Escola e também no Caderno Catarinense de Ensino de 

Física (UFSC), neste trabalho são analisados mais de cem artigos. É possível constatar que os 

autores analisam vários artigos desde os que tratam de condições que leva o aluno a refletir e 

rever ideias a respeito de fenômenos e outros que discutem os conceitos abordados com vistas 

a uma nova concepção conceitual.  

Apesar de sua importância, a atividade experimental não é condição suficiente para 

promover uma mudança conceitual nos alunos, uma vez que ele considera a necessidade da 

existência de uma condição prévia para qualquer movimento cognitivo: a motivação Laburú 

(2006). Os conhecimentos prévios são fundamentais para a aprendizagem do aluno.  

Moraes (2000) na busca de novas metodologias que melhorem o ensino de física o uso 

de atividades experimentais é uma estratégia que melhor tem dado frutos no sentido de 

minimizar as dificuldades de se aprender e de se ensinar física de forma significativa e 

prazerosa. Essa metodologia quando bem planejada incluindo a participação ativa do 

estudante mostra-se uma estratégia promissora, pois os alunos deixam de ser apenas ouvintes 

e de fato participem do processo de ensino e aprendizagem.  As investigações na área de 

atividades experimentais têm-se mostrado um campo importante para promover o ensino e o 

aprendizado da Física. Vários trabalhos na literatura nacional recente têm destacado a 

importância das atividades experimentais dentro do processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos e fenômenos físicos.  
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A concepção dos professores sobre o uso das atividades experimentais e a função do 

laboratório didático no ensino de Física tem sido abordado em vários trabalhos (Hodson, 

1994; Laburú 2005). 

Em sua pesquisa, Hodson (1994) agrupou cinco categorias gerais de objetivos citados 

pelos professores para o uso de experimentos: 

1 – para motivar mediante a estimulação de interesse e diversão; 

2 – para ensinar as técnicas de laboratório; 

3 – para intensificar a aprendizagem dos conhecimentos científicos; 

4 – para proporcionar uma ideia sobre o método científico e desenvolver habilidades em 

sua utilização; 

5 – para desenvolver determinadas atitudes científicas, tais como a consolidação com as 

ideias e sugestões de outras pessoas, a objetividade e a boa disposição para não emitir juízos 

apressados (HODSON, 1994, p. 300).  

Nesse sentido o autor propõe que os professores devem questionar sobre o uso de 

atividades experimentais em sala de aula, refletindo até que ponto o experimento é realmente 

importante, se contribui de fato para aprendizagem de física e se as aulas com experimento 

conseguem motivar os alunos. Outro ponto fundamental é a compreensão dos conceitos 

científicos e se as atividades experimentais permitem um maior entendimento dos fenômenos 

físicos estudados. Uma estratégia é o professor planejar atividades experimentais em paralelo 

com o conteúdo do livro didático e observar se essas atividades contribuem para a 

compreensão dos conceitos e fenômenos físicos, buscando sempre aprofundar a aprendizagem 

do conteúdo.  

Laburú (2005) identifica através da fala de professores, as justificativas dadas para 

escolha de determinados experimentos e equipamentos em aulas de Física no Ensino Médio, 

propondo uma reorganização dos objetivos referentes ao uso de atividades experimentais em 

quatro categorias: Motivacional, Funcional, Instrucional e Epistemológica. 

Os PCN’s sugerem atividades experimentais que permitam desenvolver no aluno 

competências e habilidades que promovam o interesse de investigar, indagar, tirar conclusões, 

formular ideias, propiciando um maior desenvolvimento cognitivo, trazendo assim o aluno 

para a realidade tecnológica da sociedade atual. É importante o professor instigar a 

capacidade e a criatividade dos alunos buscando desenvolver suas habilidades. 

No planejamento dos experimentos os projetos devem estimular o aluno a criar 

situações-problema a partir de suas ideias prévias, do seu mundo vivencial, evitando assim 

que pense que a aquisição do conhecimento científico é uma verdade estabelecida e 

inquestionável. 
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O professor tem um papel fundamental nesse trabalho, auxiliando os alunos a 

interagirem instigando o desenvolvimento de suas habilidades e competências, propondo 

situações reais e próximas da realidade deles. Segundo os PCN’s, 
Especialmente na ciência, aprendizado ativo é, às vezes, equivocadamente 

confundido com algum tipo de experimentalismo puro e simples, que não é 

praticável nem sequer recomendável, pois a atividade desenvolver muitas outras 

dimensões, além da observação e das medidas, como o dialogo ou a participação em 

discussões coletivas e a leitura autônoma. Não basta, no entanto, que tais atividades 

sejam recomendadas. É preciso que elas se revelem necessárias e sejam propiciados 

e viabilizados como partes integrantes do projeto pedagógico.  (PCN Ensino Médio, 

1999, p. 19). 
 

Como já destacamos são trabalhos que mostram que o ensino de ciências com 

atividades experimentais pode contribuir para uma aprendizagem significativa.  

O papel da experimentação no ensino de ciências segundo os PCN’s: 

Para o aprendizado científico, matemático e tecnológico, a experimentação, seja ela 

de demonstração, seja de observação e manipulação de situações e equipamentos do 

cotidiano do aluno e até mesmo a laboratorial, propriamente dita, é distinta daquela 

conduzida para a descoberta científica e é particularmente importante quando 

permite ao estudante diferente e comunicantes formas de percepção qualitativa e 

quantitativa, de manuseio, observação, confronto, dúvida e de construção conceitual. 

A experimentação permite ainda ao aluno a tomada de dados significativos, com as 

quais possa verificar ou propor hipóteses explicativas e, preferencialmente, fazer 

previsões sobre outras experiências não realizadas. PCN Ensino Médio, 1998, p. 52-

53 apud Cardoso, p. 68). 
 

A atividade experimental deverá servir como um recurso pedagógico a ser utilizado 

pelo professor para melhorar a aprendizagem do ensino de Física. Essa metodologia permite 

ao professor mostrar algo concreto que cative os alunos e facilite a sua aprendizagem, 

ajudando no entendimento de conceitos mais abstratos.  

Os experimentos não precisa se restringir apenas a um espaço físico previamente 

determinado no caso do laboratório, pode ser muito bem realizado em sala de aula, utilizando 

materiais de baixo custo. De acordo com os PCN’s devemos evitar experiências que se 

reduzem à execução de listas de procedimentos previamente fixados, que em muitas vezes o 

sentido não fica claro para o aluno, tornando-se o significado vago. 

A importância da atividade experimental em promover a aprendizagem é outro ponto 

bastante discutido, percebemos que essa proposta é pesquisada na literatura de maneira 

diversa quanto ao significado que as atividades práticas podem assumir. 

Atividades experimentais demonstrativas normalmente são realizadas em laboratório 

ou em sala de aula e os alunos seguem geralmente em grupos, munidos de um roteiro para 

realização da prática. Este tipo de atividade experimental é considerado tradicional, uma vez 

que “o aluno realiza atividades práticas, envolvendo observações e medidas, acerca de 

fenômenos previamente determinados pelo professor” (Tamir, 1991, apud Borges, 2002, p. 

296). 
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Segundo Borges (2002, p. 296): 

O objetivo da atividade prática pode ser o de testar uma lei científica, ilustrar ideias 

e conceitos aprendidos nas aulas teórica, descobrir ou formular uma lei acerca de um 

fenômeno específico, ver na prática o que acontece na teoria, ou aprender a utilizar 

algum instrumento ou técnica de laboratório específica. 
 

As críticas feitas às atividades práticas, por Borges (2002, p. 296) são: 

Que elas não são efetivamente relacionadas aos conceitos físicos; que muitas delas 

não são relevantes do ponto de vista dos estudantes, já que tanto o problema como o 

procedimento para resolvê-lo estão previamente determinados; que as operações de 

montagem dos equipamentos, as atividades de coleta de dados e os cálculos para 

obter respostas esperadas consomem muito ou todo o tempo disponível. Com isso, 

os estudantes dedicam pouco tempo à análise e interpretação dos resultados e do 

próprio significado da atividade realizada. 
 

Nesse sentido a atividade experimental não cumpre o seu papel que é de 

complementar a aula teórica, propiciando um melhor entendimento ao aluno sobre o conteúdo 

estudado. Outro ponto negativo é que o aluno não consegue relacionar o que foi visto na sala 

de aula com o que foi visto na realização do experimento, não havendo contextualização. 

Para que seja proveitosa a atividade experimental tem que ser capaz de problematizar, 

fazendo uso da contextualização, instigando a curiosidade dos alunos, propondo indagações 

através de situações problemas, promovendo assim um ensino mais eficaz e significativo para 

os alunos. Durante a realização do experimento o professor deve problematizar e 

contextualizar para tornar o ensino mais eficaz, deixando de ser abstrato para o aluno. 

Segundo Cardoso (2004) a utilização da atividade experimental no ensino deverá se 

desenvolver de forma entrelaçada teoria e prática. 

A prática experimental seguindo esse ambiente de problematização implica em: 

(...) um trabalho experimental que dê margem à discussão e interpretação de 

resultados obtidos (quaisquer que tenham sido), com o professor atuando no sentido 

de apresentar e desenvolver conceitos, leis e teorias envolvidos na experimentação. 

Dessa forma, o professor será um orientador crítico da aprendizagem, para que os 

alunos venham a ter uma visão mais adequada do trabalho de ciências. Se esta 

perspectiva de atividade experimental não for contemplada, será inevitável que se 

resuma à simples execução de ‘receitas’ e à comprovação da ‘verdade’ daquilo que 

repousa nos livros didáticos (Delizoikov e Angotti, 1994, p. 22-23, apud Cardoso, p. 

70). 
 

O importante é que a atividade experimental pode ser utilizada em qualquer nível 

escolar desde que o professor no seu planejamento adeque a abordagem conceitual de acordo 

com a série a ser ensinada. Isso não foge do professor ter uma visão realista. 

Durante as atividades experimentais o professor deve ter uma postura realista em 

relação aos objetivos dessas atividades: essencialmente, ele deve evitar a falsa e 

ingênua expectativa de que basta fazer os alunos realizarem um experimento sobre 

determinado conteúdo para aprender esse conteúdo (Gaspar, 2014, p. 210). 
 

O professor deve ter em mente que para se construir o conhecimento é importante a 

interação entre os seres humanos segundo a teoria de Vygotsky o qual diz que no processo de 
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aprendizagem é importante a interação e a colaboração de alguém que domine esse conteúdo 

e oriente a realização de todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.3 Justificativa da pesquisa 

 

Ao longo dos meus dez anos como professor de Física no Ensino Médio, tenho 

observado a crescente desmotivação dos alunos pela aprendizagem de Física. Os alunos têm 

dificuldade para entender os conceitos, o que torna a disciplina desmotivadora, daí a 

necessidade de buscarmos alternativas na área de aprendizagem que instiguem nossos alunos 

a fazerem e participarem de forma ativa do processo de ensino e da construção do 

conhecimento. O que temos observado no ensino de ciências em específico no ensino de física 

são metodologias que se baseiam na transmissão de conteúdos sem nenhuma preocupação 

com a parte experimental, a maioria das escolas trabalham somente com o quadro, pincel, 

livro didático e longa lista de exercício. Essa metodologia em que o professor explica o 

conteúdo de forma expositiva onde os alunos prestam atenção no professor copiam suas 

observações e depois estudam sozinhos, tem se mostrado ineficiente. Hoje com o leque de 

possibilidade de que dispomos, temos que buscar alternativas para que as aulas fiquem mais 

dinâmicas e os alunos possam participar de forma ativa do processo de ensino e 

aprendizagem. São vários os recursos que o professor pode utilizar como estratégias para as 

atividades experimentais, vídeos aulas, simulações, jogos etc. O ensino tradicional com a 

explicação do conteúdo do livro didático e a resoluções de um grande número de exercícios 

tem se mostrado uma rotina bastante estressante onde poucos alunos conseguem ter sucesso, a 

maioria desanima e termina desistindo de aprender Física. 

Como alternativa para contribuir com o ensino e aprendizagem no ensino Física propomos 

atividades experimentais feitas pelo professor e pelos alunos em sala de aula, uma forma de 

tornar a Física menos abstrata mostrando sua aplicação no cotidiano do aluno e sua 

importância para sociedade. O aluno como sujeito de aprendizagem seja um cidadão que 

possa estudar e aprender os conceitos e os fenômenos físicos e sua aplicação para que possa 

contribuir para uma sociedade mais justa e humana.  

Os estudos realizados pela UNESCO dentro do Program for International Student Assesment 

(PISA) demonstram que, nos levantamentos realizados, o Brasil está nas últimas posições da 

lista. Isto é um fato impedidor no que se refere ao desenvolvimento do país, como 
demonstram pesquisas realizadas em diversas nações atualmente consideradas desenvolvidas, 

ou que ocupem um lugar relevante no cenário socioeconômico mundial. 

Segundo Libâneo (2003), a sociedade ambiciona uma escola capaz de garantir formação 

cultural e científica para a vida pessoal, profissional e cidadã proporcionando o 

estabelecimento de uma relação autônoma, crítica e construtiva com a cultura em suas 
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manifestações, vislumbrando a formação de cidadãos que tenham participação em todas as 

esferas da vida social. 

Entretanto na busca de amenizar essa situação do ensino de física a presente pesquisa propõe 

o uso de atividades experimentais em sala de aula como sugestão para minimizar as 

dificuldades relacionadas ao aprendizado de física no ensino médio. Na escola em que 

trabalho tenho observado, ao longo dos anos, dificuldades dos alunos em compreender os 

conteúdos de física por isso busco uma metodologia de ensino que atenda às reais 

necessidades de nossos alunos. 

 

1.4 O problema da pesquisa 

 

Nossa pesquisa em ensino de Física tem como fundamentação teórica a teoria de 

aprendizagem significativa de David Ausubel e a teoria sócio histórica de Vygotsky, 

desenvolvida com a participação dos estudantes, através de uma abordagem conceitual que 

privilegie a participação ativa e interativa com atividades experimentais que facilitem a 

promoção de uma aprendizagem significativa. 

 

1.5 Objetivo geral 

 

Verificar a ocorrência de aprendizagem significativa, a interação entre os alunos com a 

utilização de atividades experimentais de hidrostática em sala de aula e construir um produto 

educacional que possa ser utilizado por outros professores. 

 

1.6 Objetivos específicos: 

 

 Desenvolver a capacidade investigativa frente aos fenômenos físicos de hidrostática e 

suas aplicações tecnológicas no cotidiano. 

 Pesquisar e investigar até que ponto o experimento é importante para o aprendizado de 

física e o que poderá ser feito para que esse experimento se torne prática comum no 

ensino. 

 Aplicar experimentos de física em sala de aula como forma de promover uma 

aprendizagem significativa com o aluno manuseando o seu experimento. 

 Observar se os experimentos aplicados em sala de aula contribuem para a integração e 

interação entre os alunos. 

 Analisar se a metodologia aplicada através dos experimentos contribui para a 

aprendizagem significativa. 
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 Verificar se a metodologia de trabalho usando experimentos influencia no processo de 

ensino e aprendizagem do aluno. 

 Identificar se os experimentos são importantes no ensino de física, tendo em vista o 

leque de possibilidades atuais para serem utilizados no ensino, como: vídeo aulas, 

simulações virtuais, jogos online etc. 

 Diagnosticar se os experimentos aplicados diretamente em sala aula são suficientes 

para promoverem aprendizagem significativa de Física. 

 

1.7 Organização da dissertação 

 

O Capítulo 1 é a introdução do trabalho que tem como objetivo mostrar a nossa 

pesquisa bibliográfica na área do ensino de física e da física com atividade experimental. 

Pesquisamos vários trabalhos relacionados ao ensino de Física e as atividades 

experimentais. No Capítulo 2, exibimos o referencial teórico que serve de base para essa 

pesquisa onde exploramos os principais conceitos de aprendizagem significativa e os 

pontos chaves da teoria sócio-histórica de Vygotsky que explora a importância 

fundamental da interação e da relação do sujeito no desenvolvimento da aprendizagem. 

Em seguida no Capitulo 3, expomos o conteúdo hidrostática estudado e destacando os 

conceitos, fenômenos e aspectos históricos que servem de base para a construção dos 

experimentos. No Capítulo 4, mostra a metodologia aplicada descrevendo as quatro 

etapas da pesquisa. No Capítulo 5, apresentamos os dados coletados, analisando esses 

resultados, mostrando através de gráficos e tabelas. As considerações finais estão no 

Capítulo 6. No Capitulo 7, temos as referências utilizadas. No Apêndice apresentamos o 

Produto Educacional “Robô Hidráulico”, materiais utilizados nas atividades 

experimentais. No Anexo temos os exercícios resolvidos e o questionário aplicado.  
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2 Referencial teórico-pedagógico 
 

Neste capítulo apresentamos o referencial teórico que serve de base para pesquisa. 

Exploramos a aprendizagem significativa de David Ausubel e a teoria sócio histórica de 

Vygotsky. 

 

2.1 A teoria da aprendizagem significativa no processo de ensino-

aprendizagem 

 

Em meados da década de 60, David Paul Ausubel criou a teoria de aprendizagem 

significativa. Essa teoria define o conceito de aprendizagem significativa como:  
Um processo através do qual uma nova informação se relaciona, de maneira 

substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura 

cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova informação interage com uma 

estrutura de conhecimento especifica, a qual Ausubel chama de “conceito 

subsunçor” ou simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem 

aprende (Masini e Moreira, 2009, p.8). 
 

O subsunçor é o conhecimento prévio que aluno já tem sobre o assunto a ser estudado, 

que são fundamentais para a aprendizagem, durante o contato do aluno com o conteúdo, ele 

consegue fazer a interação entre o que está aprendendo com às informações anteriores. 

Segundo Moreira (2011), aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas 

simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz 

já sabe. A interação entre o que aluno já sabe com o que está sendo aprendido é fundamental 

para que tenha uma aprendizagem eficaz. 

Na aprendizagem significativa os novos conhecimentos interagem com conhecimentos 

específicos, mas não é qualquer conhecimento, deve ser algo relevante que já esteja 

estruturado na mente do aluno. 

Para que a aprendizagem seja considerada significativa é fundamental que as novas 

informações sejam agregadas à estrutura cognitiva de forma não arbitrária e pouco rigorosa, 

possibilitando a diferenciação, elaboração e estabilidade dos conhecimentos existentes, 

denominados por Ausubel como subsunçores (BUCHWEITZ, 2001). Segundo Ausubel, o 

grande objetivo da educação formal é a organização da informação para os alunos, a 

exposição de ideias de forma clara e precisa e a facilitação da sua aquisição de forma 

significativa. Nesse sentido é o surgimento de significados que possam ser retidos por longos 

períodos de tempo como um conjunto de conhecimentos organizados. 

No entanto a aprendizagem significativa ocorre quando o aprendiz consegue atribuir 

significado ao que está sendo aprendido, porém estes significados têm sempre atributos 

pessoais. Nesse sentido, “Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro humano 

como sendo organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais 

específicos de conhecimento são ligados e assimilados a conceitos mais gerais, mais 

inclusivos”. (MOREIRA, 1999, p. 153). 

Se o conteúdo não é relacionado ao conhecimento prévio ocorre o que Ausubel chama 

de aprendizagem mecânica. Ou seja, o conhecimento se faz presente por um curto intervalo de 

tempo logo tende a desaparecer. Por isso, uma aprendizagem em que não tem uma atribuição 

de significados pessoais nem uma relação com o conhecimento prévio do aluno, não é 

considerada como sendo significativa e sim mecânica, que é aquela em que as “novas 

informações são aprendidas praticamente sem interagirem com conceitos relevantes existentes 

na estrutura cognitiva, sem ligarem-se a conceitos subsunçores específicos” (MOREIRA, 
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2009, p. 9-10). Nesse sentido, o novo conteúdo é guardado de forma arbitrária e literal. Para, 

Pontes Neto (2006) a aprendizagem não será significativa caso aconteça a memorização literal 

e arbitrária dos conteúdos sob estudo. Então: 
Para o desenvolvimento de conceitos subsunçores, Ausubel recomenda o uso de 

organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados antes do assunto 

a ser aprendido. Ou seja, um conteúdo de maior nível de generalidade do que aquele 

que será aprendido, que relaciona ideias contidas na estrutura cognitivas e ideias 

contidas na tarefa de aprendizagem. (PONTES NETO, 2006, p.120). 
 

O organizador prévio tem a função segundo Ausubel, de fazer a ligação entre o que o 

estudante conhece e o que ele precisa conhecer a fim de que a nova informação seja 

transformada em aprendizado significativo. Já Pontes Neto (2006), afirma que esse conteúdo 

deve ser apresentado ao estudante antes da tarefa de aprendizagem. Esse momento em que o 

aluno tem contato com o novo conteúdo, é momento ideal para o professor provocar, buscar, 

fazer a interação entre dois extremos do conteúdo a ser aprendido e o conhecimento prévio. 

Para obter uma aprendizagem significativa Ausubel afirma que a estrutura cognitiva 

deve ser organizada de forma hierarquicamente organizada obedecendo basicamente a dois 

processos principais: a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. 
A diferenciação progressiva para Moreira (2009, p. 65) é “princípio segundo o qual 

as ideias e conceitos mais gerais e inclusivos do conteúdo da matéria de ensino 

devem ser apresentados no início da instrução e progressivamente, diferenciando em 

termos de detalhe e especificidade”. Já a reconciliação integrativa é “o principio 

programático segundo o qual a instrução deve também explorar relações entre 

ideias, apontar similaridades e diferenças importantes e reconciliar discrepâncias 

reais ou aparentes” (ibid. p.65). 
 

É atribuir novos significados ao conhecimento prévio, que acontece devido a sucessiva 

utilização desse conhecimento o que permite dar significado a novos conhecimentos. 

Já para Novak (2000), são necessários três requisitos fundamentais para que ocorra a 

aprendizagem significativa, são eles: 

i) conhecimentos anteriores relevantes: ou seja, o estudante deve saber algumas 

informações que se relacionem com novas, a serem aprendidas de forma não trivial; 

ii) material potencialmente significativo: ou seja, os conhecimentos a serem 

apreendidos devem ser relevantes para outros conhecimentos e devem conter conceitos 

e proposições significativos; 

iii) o formando deve escolher aprender significante, ou seja, o formando deve 

escolher, consciente e intencionalmente, relacionar os novos conhecimentos com 

outros que já conhece de forma não trivial. 

Ou seja, o aluno vai obter uma aprendizagem significativa se ele desenvolver essa 

capacidade de interagir e relacionar novas informações com informações prévias. 

  

2.1.1 Condições para a aprendizagem significativa 

 

Segundo Moreira (2011), essencialmente, são duas as condições para a aprendizagem 

significativa: 1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e 2) o 

aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender. 

O professor deve utilizar material de aprendizagem que tenha significado lógico que 

leve em conta a estrutura cognitiva apropriada e relevante. O aluno tem que ter na estrutura 

cognitiva os conhecimentos prévios aos quais possa permitir ao aluno relacionar os conteúdos 

do material. 
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Segundo Moreira (2011), é importante enfatizar que o material só pode ser 

potencialmente significativo, não significativo. Não existe livro significativo, nem aula 

significativa, pois o significado esta nas pessoas, não nos materiais. 

O aluno é o protagonista que atribui significados ao material de aprendizagem. O que 

se espera é que o aluno atribua significados aos novos conhecimentos, faça uso do seu 

subsunçor, fazendo uma negociação de significados que pode ser bastante demorado. 

Moreira (2011), a segunda condição é talvez mais difícil de ser satisfeita do que a 

primeira: o aprendiz deve querer relacionar os novos conhecimentos de forma não-arbitrária e 

não literal, a seus conhecimentos prévios. É isso que significa predisposição para aprender. 

Ou seja, na prática não se trata exatamente da motivação, ou do aluno gostar da 

matéria, ele deve saber relacionar (diferenciando e integrando) interativamente os novos 

conhecimento à conhecimentos prévio modificando esse novo conhecimento dando novos 

significados. 

Para o aluno conseguir ter uma aprendizagem significativa os conhecimentos prévios 

são essências associado aa material potencialmente significativo e sua disponibilidade para 

aprender. 

 

2.1.2 O papel da estrutura cognitiva 

 

Os principais fatores para obter uma aprendizagem significativa são os conhecimentos 

prévios e sua hierarquia são os responsáveis pela retenção de novos conhecimentos. 
A clareza, a estabilidade e a organização do conhecimento prévio em dado corpo de 

conhecimentos, em um certo momento, é o que mais influencia a aquisição 

significativa de novos conhecimentos nessa área, em um processo interativo no qual 

o novo ganha significados, se integra e se diferencia em relação ao já existente que, 

por sua vez, adquire novos significados fica mais estável, mais diferenciado, mais 

rico, mais capaz de ancorar novos conhecimentos (Moreira, 2011, p.26). 
 

Os subsunçores são as ideias âncoras, ou seja, os conhecimentos existentes já 

adquirem significados. É importante ressaltar que esse processo é dinâmico, interativo e está 

sempre se modificando. Os subsunçores podem sofrer modificação, bastante acentuada que é 

chamada de modificação correlativa que reforça o conhecimento prévio. Outra modificação 

do subsunçor é a derivativa nesse caso, ocorre quando é possível se aprofundar o novo 

conhecimento sendo possível aumentar o nível de reflexão a respeito de determinado 

conteúdo. 

 

2.1.3 Os subsunçores necessários para a aprendizagem significativa 

 

Subsunsçores ou conhecimentos prévios podem ser proposições, modelos mentais, 

construtos pessoais , concepções, ideias, invariantes operatórios , representações sociais e, é 

claro, conceitos já existentes na estrutura cognitiva de quem aprende (MOREIRA, 2011, 

p.28). Em outras palavras subsunçores são conhecimentos prévios especificamente relevantes 

para a aprendizagem significativa de outros conteúdos. 

 

2.1.4 Os organizadores prévios para a ocorrência da aprendizagem significativa. 

 

O organizador prévio é um recurso pedagógico que pode auxiliar na ligação entre o 

que o aprendiz sabe e aquilo que precisa saber. Esse organizador tem o papel de mediar, 
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sendo apresentado em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusão do que os 

novos materiais a serem aprendidos. 

O organizador prévio deve ser apresentado antes da introdução do conteúdo específico 

em questão sendo que “pode ser um enunciado, uma pergunta, uma situação-problema, uma 

demonstração, um filme, uma leitura introdutória, uma simulação” (MOREIRA, 2011, p.30). 

Todos esses permitem que o aluno relacione os novos conhecimentos com seus 

conhecimentos prévios, auxiliando-o assim a perceber como os novos conhecimentos estão 

correlacionados às ideias anteriormente estabelecidas. 

Para Moreira (2011) há dois tipos de organizadores prévios: o organizador expositivo 

e o organizador comparativo. O organizador expositivo é usado quando o material de 

aprendizagem não é familiar, ou seja, o aprendiz não possui ainda o conhecimento prévio que 

serve para intermediar o que o aluno sabe e o que ele deveria saber para tornar o material 

potencialmente significativo. 

O organizador comparativo que ajudará o aprendiz a integrar novos conhecimentos à 

estrutura cognitiva e, ao mesmo tempo, a discriminar outros conhecimentos já existentes 

nessa estrutura que são essencialmente diferentes mas que podem ser confundidos.  

A função dos organizadores prévios é suprir a deficiência de subsunçores ou para 

mostrar interação, a relação e a descrição entre novos conhecimentos e conhecimentos já 

existentes, ou seja, subsunçores. 

 

2.1.5 Aprendizagem significativa X aprendizagem mecânica 

 

Segundo Ausubel (2003) existem dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem 

significativa e a aprendizagem mecânica. A aprendizagem significativa é aquela que faz uso 

dos conhecimentos prévios a novas informações e consegue ancorar-se em conceitos pré-

existentes da estrutura cognitiva do aprendiz, provocando a reorganização da mesma. Para 

Moreira (2011) o processo não é apenas uma simples associação, mas sim uma interação entre 

aspectos específicos e relevantes já existentes na estrutura cognitiva e as novas informações, 

por meio da quais essas adquirem significados e são integradas à estrutura cognitiva. Nesse 

sentido novas informações são reelaboradas, tornando-se mais abrangentes e sólidas. Os 

novos conhecimentos são armazenados, seguindo uma hierarquia dos conceitos mais gerais 

para os mais específicos. O conhecimento prévio é o fator determinante para que ocorra a 

aprendizagem significativa. 

Para que a aprendizagem significativa se concretize deve ocorrer interação entre os 

significados potenciais do material de instrução e as informações nele existentes, com a 

estrutura cognitiva do aprendiz seguindo uma sequência hierárquica de forma organizada. 

Vale ressaltar mesmo um material logicamente significativo pode ser apreendido por 

memorização, caso o mecanismo de aprendizagem não faça uso de organizadores prévios. 

Já aprendizagem mecânica segundo Moreira (2011), é aquela praticamente sem 

significado, puramente memoristica, que serve para as provas e é esquecida, apagada, logo 

após. Na aprendizagem mecânica os novos conhecimentos não interagem com informações 

relevantes existentes na estrutura cognitiva. Na aprendizagem mecânica são interiorizadas de 

modo literal, não fazendo uso de conhecimentos prévios. O aprendiz limita-se a reaplicar as 

informações do mesmo modo como foi exposto sendo incapaz de aperfeiçoar essa 

informação. 

Quando o aprendiz adquire novas informações numa área completamente nova, ou 

seja, não possui conhecimento prévio é natural que aconteça a aprendizagem mecânica desses 

conteúdos mas essas novas informações servem de âncora para a aprendizagem de novos 
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conceitos os quais se espera que ocorram a posteriori a aprendizagem significativa dos 

mesmos. 

Segundo Ausubel (2003), as tarefas de aprendizagem por memorização não ocorrem 

em um vácuo cognitivo. Elas podem se relacionar com a estrutura cognitiva de forma 

arbitrária e literal, o que resulta na aquisição de novos significados. A aprendizagem mecânica 

é algo transitório não conseguindo aumentar o conhecimento. Nesse sentido o aprendiz só 

consegue interiorizar tarefas de aprendizagem relativamente simples e essa conseguem ficar 

retidas por um curto período de tempo, a não ser que sejam bem apreendidas. 

Mesmo com as diferenças marcantes entre aprendizagem significativa e a 

aprendizagem mecânica é possível constatar que essas não são dicotômicas em suas práticas 

de aprendizagem, podendo ocorrer um contínuo entre a aprendizagem mecânica para a 

aprendizagem significativa. Moreira (2011) destaca que: (1) a passagem da aprendizagem 

mecânica para aprendizagem significativa não é automática, pois depende da existência de 

subsunçores adequados, da predisposição do aluno para aprender, de materiais potencialmente 

significativos e da mediação do professor; (2) a aprendizagem significativa é progressiva pois 

a construção de um subsunçor é um processo de captação, internalização, diferenciação e 

reconciliação de significados que não é imediato e (3) a aprendizagem significativa envolve 

uma negociação de significados entre discentes e docentes que é imediata, podendo ser um 

processo longo.  

A aprendizagem significativa é construída com a organização cuidadosa de materiais e 

das experiências de ensino, sendo a linguagem, a estrutura conceitual e o conhecimento prévio 

do aluno fundamental para a aquisição do conhecimento. 

 

2.1.6 Avaliação da aprendizagem significativa 

 

Segundo Moreira (2011), o professor apresenta aos alunos os significados que são 

aceitos no contexto da matéria de ensino e que é de domínio do professor. Cabe ao aluno 

externalizar os significados captados. Se os significados apreendidos não correspondem aos 

cientificamente aceitos para o conteúdo em questão, cabe ao professor apresentá-los 

novamente, através de novas situações, novos exemplos, buscando uma negociação de 

significados com o aluno. Esse processo implica no diálogo em busca do compartilhamento 

de significados aceitos naquele contexto. 

Na construção desse processo, professor e aluno apresentam responsabilidade 

diferente: o aluno deve expor os significados que conseguiu entender e o professor tem a 

responsabilidade de verificar se os significados compreendidos pelo aluno são os 

compartilhados no contexto da matéria de ensino. Busca-se o compartilhamento de 

significados, sendo responsabilidade do professor o ensino e, do aluno, a aprendizagem. “A 

aprendizagem é pessoal e idiossincrática; o conhecimento é publico e compartilhado” 

(NOVAK; GOWIN, 1996, p.21).  

Moreira (2011) aponta que qualquer estratégia, instrumento técnico ou método de 

ensino usados dentro de um enfoque comportamentalista do tipo certo ou errado promoverá a 

aprendizagem mecânica. Já a aprendizagem significativa, depende muito mais da postura do 

professor do que de modernas tecnologias de informação e comunicação, devendo agregar, 

sobretudo novas maneiras de avaliar. 

A avaliação da aprendizagem significativa implica na busca da compreensão dos 

significados através da capacidade de transferência do conhecimento adquirido. Essas 

situações devem ser propostas progressivamente. A avaliação deve ser recursiva e formativa, 

permitindo que o aluno aprenda com os erros e não seja punido por esses. 
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A aprendizagem pelo erro é natural na aprendizagem humana fora da escola, - 

erramos continuamente e aprendemos, continuamente, de nossos erros -, mas, na 

escola o erro é punido. Além disso a escola vê o aluno como receptor de repostas 

que devem ser memorizadas e reproduzidas (sem erros), mas, na verdade, o ser que 

aprende é um receptor, ou seja, um sujeito que percebe e representa o que lhe está 

sendo ensinado. (MOREIRA, 2011, p. 175) 
 

Nesse sentido, a avaliação deve ser processual e progressiva, realizada em busca de 

evidências da aprendizagem significativa, cabendo ao professor mediar o processo e 

promover a negociação de significados. 

 

2.2 Teoria Sócio Histórica de Vygotsky 

 

O professor trabalha com número muito diversificado de alunos em sala de aula, cada 

um com suas peculiaridades o que faz com que o professor busque estratégia de ensino e 

aprendizagem que favoreça a aprendizagem, permitindo uma interação contínua entre 

professor aluno e o objeto de aprendizagem. Nesse sentido torna-se importante a contribuição 

da teoria sócio-histórica de Vygotski.  

Segundo Ghedin (2012), o trabalho de Vygotsky é marcado por um princípio básico de 

desenvolvimento humano: as relações socioculturais e históricas. As interações sociais entre 

os indivíduos são fundamentais para promover o processo de ensino e aprendizagem.  O 

professor deve fazer a mediação entre o objeto de estudo e o aluno. Para Vygotsky (1991), o 

conceito de ação mediada está fundado em um pressuposto vygotskyano da forma de relação 

do homem com o mundo: esta relação não é direta, mas sim uma relação mediada. 

Driver (1999) destaca que o conhecimento e o entendimento, inclusive o entendimento 

científico, são construídos quando os indivíduos se engajam socialmente em conversações e 

atividades sobre problemas e tarefas comuns. Essas tarefas comuns resultantes de trabalhos 

coletivos servem como recursos e instrumentos mediadores que promovem o ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

Para Oliveira (1993), o instrumento é criado para um determinado objetivo 

determinado, associado à história do trabalho, sendo, portanto, um objeto social e mediador da 

relação entre indivíduo e o mundo. O professor deve saber usar o instrumento mediador 

durante a interação entre os alunos buscando melhorar a compreensão e entendendo o seu 

papel no processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.2.1 A zona de desenvolvimento proximal e a interação social 

 
A zona de desenvolvimento proximal é a distancia entre o nível de desenvolvimento 

real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o 

nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 

(VYGOTSKY, 1984, p.112). 
 

O professor deve atuar na zona de desenvolvimento proximal fazendo o aluno interagir 

com os instrumentos utilizados nesse processo, colocando-o para construir o seu 

conhecimento; provocando o aprendiz, fazendo-o pensar, intrigando a sua cognição, usando 

dessa intervenção para promover a aprendizagem. 

Vygotsky (2001), evidência o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal como 

um nível de desenvolvimento que supera o nível de desenvolvimento real, ou seja, o nível que 

a criança já dispõe para atuar em seu contexto. Os conhecimentos prévios do aluno é o 
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desenvolvimento real aquilo que o aluno já sabe que deve servir de base para novos 

conteúdos. 
A afirmação que em colaboração, a criança sempre pode fazer mais do que sozinha. 

No entanto, cabe acrescentar: não infinitamente mais, porém só em determinados 

limites, rigorosamente determinados pelo estado do seu desenvolvimento e pelas 

suas potencialidades intelectuais. Em colaboração, a criança se revela mais forte e 

mais inteligente que trabalhando sozinha, projeta-se ao nível das dificuldades 

intelectuais que ela resolve, mas sempre existe uma distância rigorosamente 

determinada por lei, que condiciona a divergência no trabalho em colaboração. [...] 

A possibilidade maior ou menor de que a criança passe do que sabe para o que sabe 

fazer em colaboração é o sintoma mais sensível que caracteriza a dinâmica do 

desenvolvimento e o êxito da criança. Tal possibilidade coincidente perfeitamente 

com sua zona de desenvolvimento imediato”  (VYGOTSKI, 2001, p. 329). 
  

Nesse caso, é importante a colaboração seja do professor ou do colega mais capacitado 

para desenvolver o seu potencial do aprendiz. A interação social só ocorre em relação ao 

desenvolvimento de um trabalho, se houver, entre os parceiros alguém que saiba fazê-la. 
Mas é importante ressaltar que essas atividades em grupo devem dar aos alunos a 

oportunidade de ajuda mútua, internalização de símbolos e significados, troca de 

experiências, estabelecimento de analogias, concordância, oposição e outras 

experiências que oportunizem as vivências de diferenças e não a simples soma de 

experiências (CARVALHO, 2013; MARTINS, 1997). 

     

Fica claro que, o professor deve planejar tarefa que permita interação entre os alunos, 

permitindo o diálogo durante o desenvolvimento do trabalho, privilegiando a troca de 

experiências, ao mesmo tempo, abrindo espaço para discussões das diferenças, propiciando 

um ambiente de construção do conhecimento. 

A interação na visão de Vygotsky é algo fundamental para desenvolver a 

aprendizagem, é um processo social e o conhecimento algo socialmente construído. Vygotsky 

deixa claro que a colaboração durante o aprendizado, pode ocorrer por imitação: 
“[na criança] o desenvolvimento decorrente da colaboração via imitação, o 

desenvolvimento decorrente da aprendizagem é fato fundamental. [...] Porque na 

escola a criança não aprende o que sabe fazer sozinha mas o que ainda não sabe 

fazer e lhe vem a ser acessível em colaboração com o professor e sob sua 

orientação”. 
 

A aprendizagem mediada onde permite a interação entre os pares aluno-aluno e aluno-

professor segundo Vygotsky é fundamental para desenvolver as potencialidades do 

aprendiz, permitindo a construção do conhecimento através de interações sociais.  
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3 Conteúdo de hidrostática 
 

Neste capítulo é estudado o conteúdo de hidrostática, assim como conceitos básicos para esta 

pesquisa. Nesse trabalho descrevemos o conteúdo que serve de base para o entendimento das 

atividades experimentais, dando ênfase tanto as aplicações tecnológicas quanto aos aspectos 

históricos. 

 

3.1 Conceito de fluidos 

  

Segundo Ferziger; Peric (1999), fluidos são substâncias cuja estrutura molecular não oferece 

as tensões externas, isto é, uma pequena força já é capaz de deformar uma partícula de fluido. 

Os fluidos contemplam principalmente líquidos e gases, e distinguem-se pela facilidade com 

que eles são deformados (BATCHELOR, 1999). 

Um fluído em contraste com um sólido é uma substância que pode escoar. Fluídos se ajustam 

aos limites de qualquer reservatório em que os coloquemos. Eles se comportam desta forma 

porque um fluido não consegue suportar uma força que seja tangencial à sua superfície. Pode 

se afirmar assim o fluído é uma substância que escoa porque não consegue suportar uma 

tensão cisalhante. Entretanto, ele pode exercer uma força na direção perpendicular à sua 

superfície. Alguns materiais, como o piche, levam muito tempo para se conformar aos 

contornos de um recipiente, mas o fazem ao fim de um certo tempo: portanto, são 

classificados como fluídos. 

 

Crédito da imagem: http://www.fluidotermico.com.br/ Fluidos térmicos e suporte técnico 

específico para sua indústria e processo. Acesso em 13 de abril 2016. 

Figura 3.1: Exemplo de fluido. 



38 

 

Na mecânica dos fluidos, estudamos líquidos e gases. Um corpo sólido tem geralmente 

volume e forma bem definidos, que só se alteram (usualmente pouco) em resposta a forças 

externas. Um líquido tem volume bem definido, mas não a forma: mantendo seu volume, 

amolda-se ao recipiente que o contém. Um gás não tem nem forma nem volume bem 

definidos, expandindo-se até ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Líquidos e 

gases têm em comum, graças à facilidade de deformação, a propriedade de poderem se escoar 

ou fluir facilmente, donde o nome de fluidos. 

Para uma definição mais precisa, é necessário classificar os diferentes tipos de forças 

que atuam num meio material. Se considerarmos um elemento de superfície situado no meio 

(externo ou interno), as forças que atuam sobre esse elemento são geralmente proporcionais a 

sua área. A força por unidade de área chama-se tensão, e é preciso distinguir entre tensões 

normais e tangenciais às superfícies sobre as quais atuam. Os diferentes tipos de tensões 

normais e tangenciais estão ilustrados na Fig. 2. 

 

Figura 3.2: Blocos sofrendo tensões diferentes. 

Em (a), o bloco B, suspenso por um fio do teto, exerce sobre um elemento de 

superfície do teto uma tensão T normal de tração. Em (b), o bloco, apoiado no chão, exerce 

sobre um elemento de superfície do mesmo uma tensão T’ também normal, de compressão, 

ou, simplesmente, uma pressão. Em (c) o bloco esta colocado entre duas paredes. Em 

elementos da superfície de contato do bloco com a cola, ele exerce sobre a mesma tensões 

tangenciais T1, e T2, também chamadas de tensões de cisalhamento. Estas tensões tenderiam a 

produzir um deslizamento de camadas adjacentes da cola uma sobre outras. As reações iguais 

e contrárias a esse deslizamento, opostas pela cola solidificada, equilibram o peso do bloco, 

sustentando-o entre as paredes. 

A diferença fundamental entre sólidos e fluidos está na forma de responder às tensões 

tangenciais. Um sólido submetido a uma força externa tangencial a sua superfície deforma-se 

até que sejam produzidas tensões tangenciais internas que equilibrem a força externa; depois, 
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permanece em equilíbrio, ou seja, em repouso. Se a força externa não for excessivamente 

grande, a deformação é elástica, ou seja, o sólido volta à situação inicial quando é retirada a 

força externa. As deformações elásticas, tipicamente, são muito pequenas em confronto com 

as dimensões do corpo sólido. 

Um fluido, ao contrário de um sólido, não pode equilibrar uma força tangencial, por 

menor que ela seja. Quando submetido a uma força tangencial, o fluido se escoa, e permanece 

em movimento enquanto a força estiver sendo aplicada. No exemplo (c) da Fig. 2, enquanto a 

cola ainda está fluida, ela escorre ao longo das paredes sob a ação do peso; é só quando se 

solidifica que pode equilibrar as forças tangenciais exercidas pelo bloco. 

Uma força arbitrariamente pequena pode produzir num fluido uma deformação 

arbitrariamente grande, desde que atue durante um tempo suficiente. Um fluido real opõe 

resistência ao deslizamento relativo de camadas adjacentes: esta resistência mede a 

viscosidade do fluido, e depende da taxa de variação espacial da velocidade relativa de 

deslizamento. 

 

3.2 Viscosidade 

 

Uma primeira propriedade envolvendo a física dos fluidos é a viscosidade. A 

viscosidade é uma medida associada à resistência do fluido a deformações. Em um fluido sem 

viscosidade não são consideradas as forças tangenciais entre as camadas, ou bordas, e levam-

se em conta apenas as forças normais, devido a variações de pressão. Isso faz com que a 

modelagem de fluidos invíscidos destoe de grande parte da mecânica real de fenômeno menos 

de dinâmica de fluidos de interesse. Um primeiro indício disto é que em fluidos invíscidos 

não há arrasto. Isso faz com que, por exemplo, não seja possível modelar a resistência imposta 

pelo ar em um carro em movimento. Porém, para certos problemas, principalmente àqueles 

que não envolvem fronteiras sólidas, a modelagem invíscida representa bem a realidade. 

Além disso, ao desprezarmos a viscosidade, há uma grande simplificação da modelagem. Em 

fluidos onde há presença de fronteiras, há uma influência da viscosidade, principalmente na 

região mais próxima da fronteira.  

A viscosidade desempenha nos fluidos o mesmo papel que o atrito desempenha nos 

sólidos. Segundo (MASSEY, 1989) a viscosidade determina a resistência ao movimento de 

cada camada do fluido. Nos líquidos, a viscosidade surge do atrito interno entre as moléculas, 

ou seja, das forças de coesão entre as moléculas relativamente juntas. A Viscosidade de um 
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fluido é basicamente uma medida de quanto ele gruda. A água é um fluido com pequena 

viscosidade, enquanto o mel, ele gruda mais, logo, tem uma maior densidade e viscosidade 

como é possível observar-se na fig. 3, onde é possível constatar essa diferença.     

    

Figura 3.3: viscosidade de líquidos diferentes. Figura elaborada pelo autor. 

Para fluidos em movimento em tubos ou superfície, a viscosidade leva a uma força 

resistiva. Esta resistência pode ser imaginada como uma força de atrito, agindo entre as partes 

de um fluido que estão se movendo a velocidades diferentes. O fluido que está em contato 

com a superfície do tubo, por exemplo, se move muito mais lentamente do que o fluido no 

centro do mesmo. 

O fluido em um tubo sofre forças de atrito. Existe atrito com as paredes do tubo, e com 

o próprio fluido, convertendo parte da energia cinética em calor. As forças de atrito que 

impedem as diferentes camadas do fluido de escorregar entre si são chamadas de viscosidade, 

ou seja, a viscosidade é uma medida da resistência de movimento do fluido.  

         

Figura 3.4: Experimento viscosidade do mel demostrando quanto ele gruda. Figura elaborada pelo autor. 
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O fluido em um tubo sofre forças de atrito. Podemos medir a viscosidade de um fluido 

medindo as forças de arraste dentro de uma mangueira. 

 

Figura 3.5: Variáveis envolvidas. Figura elaborada pelo autor. 

Se medirmos a força necessária para manter a placa superior movendo-se a uma velocidade 

constante vo, acharemos que ela é proporcional à área da placa, e a vo/d, onde d é o diâmetro 

interno do tubo. 

                                                               
𝑭

𝑨
  = 

𝑛𝑉0

𝑑
                                                                     (01) 

A constante de proporcionalidade 𝑛 é chamada de viscosidade. As unidades de 𝑛 no MKS são 

(Pa · s). 

O coeficiente de viscosidade pode ser medido através do seguinte experimento: 

Deixa-se uma esfera cair em um fluido, e mede-se a sua velocidade terminal. Então, 

aplicando-se a Lei de Stokes: 

                                                   𝑛 = 2gr2 
𝐝 esfera− 𝛒 fluido

𝟗 𝐕 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥
                                                       (02) 

Em que: g é a aceleração da gravidade, expressa em m/s2; r é o raio do tubo, expresso em 

metro; d massa especifica da esfera em kg/m3, ρ massa específica do fluido expressa em 

kg/m3, V é a velocidade terminal que a esfera atinge no fluido, expressa em m/s. Na tabela 01 

apresentamos as viscosidades de alguns fluidos. 

Viscosidade de fluidos Água 1,0030 · 10-3 

Gases ( a 0 °C) Viscosidade (Pa · s) Nitrobenzeno 2,0 · 10-3 

Hidrogênio 8,4 · 10-6 Mercúrio 17,0 · 10-3 
Ar 17,2 · 10-6 Ácido sulfúrico 30 · 10-3 

Xenônio 21,2 · 10-6 Mel 0,3 

Líquidos (a 20 °C) Viscosidade (Pa · s) Óleo de oliva 81 · 10-3 

Álcool etílico 0,248 · 10-3 Óleo de rícino 0,985 

Acetona 0,326 · 10-3 Glicerol 1,485 

Metanol 0,597 · 10-3 Polímero derretido 103 

Álcool propílico 2,256 · 10-3 Pinche 107 

Benzeno 0,64 · 10-3 Sangue 4 · 10-3 
Tabela 3.1: Viscosidade dos fluidos. Gaspar 2011. 
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3.3 Compressibilidade 

 

 É a propriedade que a matéria apresenta quando sofre a ação de forças adequadamente 

distribuídas, tendo seu volume diminuído. Em mecânica dos fluidos, compressibilidade é uma 

medida da relativa mudança de volume de um fluido ou sólido como uma resposta a uma 

pressão. 

Seja V o volume ocupado pelo fluido quando submetido à pressão p, e seja V + ΔV volume 

sob pressão p + Δp. Quando a pressão aumenta (Δp > 0) volume diminui (ΔV < 0), e vice-

versa. Ensaiando fluidos diversos, ocupando inicialmente volume iguais, verifica-se que a um 

mesmo incremento Δp da pressão correspondem incrementos ΔV do volume que variam 

grandemente de caso para caso. Ao maior incremento de volume corresponde maior 

compressibilidade. 

 
 

 

Entende-se por coeficiente de compressibilidade de 

um fluido o incremento de volume por unidade de 

pressão, em valor absoluto, simbolicamente: 

                                                                        (03) 

 

As unidades de medida desta grandeza são os 

recíprocos das unidades de pressão. O recíproco C do 

coeficiente de compressibilidade é denominado de 

compressibilidade é denominado modulo de 

compressibilidade (esse conceito é posto em estática). 

Figura 3.6: A relação entre a variação da pressão e a variação de volume. Figura elaborada pelo autor. 

Para os líquidos, o coeficiente de compressibilidade pode ser considerado 

independente da pressão, desde que o intervalo de variação desta, não se torne muito amplo, o 

coeficiente de compressibilidade é da ordem de 10-5 at(-1), o que equivale a afirmar que um 

incremento de pressão de uma atmosfera técnica determina em um líquido uma diminuição de 

volume da ordem de 1/100.000 do volume inicial.  

Consideramos um líquido aprisionado em uma seringa por um êmbolo, como é 

mostrado na figura 7. Considerando constante todas as demais condições físicas (em 

particular, a temperatura) verifica-se no experimento que o volume ocupado na seringa 

permanece constante, ou seja, a variação de volume é imperceptível. No experimento 

utilizamos dois objetos de massa 2 kg e 5 kg, uma seringa de 20 ml e uma escala feita com 

papel milímetro. Os líquidos testados nesse experimento são água, óleo e mel.   Em nossa 

pesquisa os líquidos serão considerados ideais, ou seja, incompressível onde a densidade será 

1

𝐂
 = - 

1

𝐕
·
ΔV

Δp
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considerada constante não variando com o aumento da pressão já que em nossos experimentos 

as pressões aplicadas são pequenas. 

     

Figura 3.7: Experimento medindo a compressibilidade da água e do óleo. Figura elaborada pelo autor. 

 

3.4 Densidade 

 

A densidade é a grandeza que dá a medida da concentração da massa de uma 

substância num determinado volume. Define-se densidade pela razão entre a massa da 

substância e o volume correspondente. Quanto maior essa razão, maior a massa contida num 

determinado volume, portanto maior a densidade da substância. Assim, sendo m a massa 

contida no volume V, a expressão matemática da densidade d é: 

                                                                    d = 
𝑚

𝑉
                                                                   (04) 

 A unidade de densidade no sistema internacional (SI) é kg/m3, entretanto utiliza-se 

ainda com muita frequência o g/cm3 como unidade prática. 

A relação entre essas unidades é: 1 g/cm3 = 1 · 103 kg/m3. 

 

3.5 Massa específica 

 

Massa específica é a razão entre a massa maciça de uma substância e o volume desta 

amostra. Sendo assim, para obter a massa específica de certa substância, é necessário subtrair 

o volume da parte oca do volume ocupado pelo objeto.   

                                          µ = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜  − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑜𝑐𝑎       
                                              (05) 

O conceito de densidade e massa específica se confundem, uma vez que objetos 

maciços terão igual valor para densidade e massa específica. 



44 

 

Densidade de algumas substancia 
 

Substância 
(à pressão normal de 1,0 atm) 

 

Densidade 

(Kg/m3) 

 

Substância 
(à pressão normal de 1,0 atm) 

 

Densidade 

(Kg/m3) 
 

Gases ( a 0 °C) 
 

Sólidos (a 0 °C) 

Hidrogênio  9,0 · 10-2 Madeira  

Ar 1,3 Benguê 4,1 · 102 

Oxigênio 1,4 Guatambu 7,9 · 102 

Hélio 1,8 · 10-1 Jacarandá 8,7 · 102 

Dióxido de carbono 2,0 Baraúna 1,23 · 103 
 

Líquidos Gelo 9,2 · 102 

Éter (a 25 °C) 7,2 · 101 Papel 7,2· 102 a 1,2· 103  

Gasolina (a 15 °C) 7,4 · 102 Magnésio 1,75 · 103 

Acetona (a 25 °C) 7,8 · 102 Osso 1,7· 103 a 2,0· 103 

Álcool etílico (a 0 °C) 7,9 · 102 Vidro 2,4· 103 a 2,8· 103 

Querosene (a 15 °C) 8,2 · 102 Ferro 7,9 · 103 

Azeite de oliva (a 15 °C) 9,2 · 102 Aço 7,9 · 103 

Água (a 4 °C) 1,00 · 103 Cobre 8,9 · 103 

Sangue (a 25 °C) 1,01 · 103 Prata 1,09 · 104 

Glicerina (a 0 °C) 1,26 · 103 Chumbo 1,13 · 104 

Clorofórmio (a 20 °C) 1,49 · 103 Urânio 1,87 · 104 

Ácido cítrico (a 25 °C) 1,66 · 103 Ouro 1,93 · 104 

Mercúrio (a 0 °C) 1,36 · 104 Alumínio 2,7 · 103 
Tabela 3.2: A densidade dos fluidos. Gaspar 2011. 

 

3.6 Pressão 

 

A pressão média (Pm) que  exerce na superfície A é obtida dividindo-se o módulo da 

componente normal (Fm ) em relação a A. Definida por:  

                                                               Pm = 
𝐅𝐦

𝐀
                                                                    (06) 

A unidade de pressão no sistema internacional (SI) é o newton por metro quadrado  

(N/m2) e se denomina pascal (Pa). Embora força seja grandeza vetorial, pressão é uma 

grandeza escalar. 

Existem outras unidades de pressão, cada uma adequada à situação em que se utiliza 

este conceito. Por exemplo: na medicina é comum falar de pressão em milímetros de mercúrio 

(mmHg) para aferição de pressão arterial; já em bombas de ar, utilizadas para encher, bolas, 

pneus, a pressão geralmente é dada em pound force per squared inch (psi – equivalente ao 

libra-força por polegada quadrada – lbf/pol2). O pascal está relacionado com outras unidades 

como se segue: 

1 atm = 1,01 x 105 Pa = 760 torr = 14,7 lb/in2 
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3.7 Pressão atmosférica e sua medida 

 

Assim como a água ou qualquer outro fluido na superfície da terra, o ar sobre a ação 

do campo gravitacional e exerce pressão sobre os corpos junto à superfície terrestre. Para 

termos a certeza desses valores utilizaremos o seguinte texto como fonte de pesquisa. 

Pressão: Altos e baixos 

O corpo humano é preparado para viver em condições normais de pressão, mas consegue se 

adaptar a extremos de altitude e profundidade. 

                                                                                                                por Lívia Lisbôa 

Como qualquer outro ser vivo, o homem evoluiu para viver em determinadas condições de 

clima e pressão atmosférica - mas não consegue se conformar só com seu habitat. 

Impulsionado pela vontade de superar limites, ele testa sua capacidade de sobrevivência em 

ambientes inóspitos como nenhum outro animal faria. Aventurar-se no alto de uma montanha 

ou no fundo do mar exige que o organismo humano se acostume às diferenças no 

comportamento do gás essencial à vida, o oxigênio. 

Quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio, pois o ar fica menos denso, com 

mais espaços vazios entre as moléculas. A pressão atmosférica diminui, causando dor de 

cabeça, náuseas e prostração. Já em grandes profundidades, o perigo é a pressão sobre o 

peito do mergulhador, um obstáculo ao trabalho dos músculos na respiração. Até a volta 

pode ser perigosa, tanto das alturas quanto das profundezas. É que a coordenação motora, a 

lucidez e a capacidade de raciocínio rápido ficam comprometidas. 

Limites à prova 

No mar ou na montanha, saiba o esforço que seu corpo faz para controlar a respiração. 

8 000 metros - Zona fatal 

No topo do Monte Everest, o pico mais alto do mundo, o aventureiro consegue respirar 

apenas 30% do oxigênio necessário. Os poucos alpinistas que conseguiram chegar lá sem 

tubos de oxigênio aguentaram uma hora e meia, no máximo. Mais do que isso, é morte certa. 

5 000 metros - Alerta vermelho 

A capacidade de adaptação do organismo diminui muito. Aumenta o risco de edemas por 

acúmulo de líquidos no pulmão ou no cérebro. 

3 600 metros - Sufoco andino 
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La Paz, na Bolívia, é a capital mais alta do mundo. Seus 700 000 habitantes estão 

acostumados ao ar rarefeito da Cordilheira dos Andes. Lá, é comum mascar folhas de coca 

para atenuar os efeitos da altitude. 

2 800 metros - O corpo sofre 

O organismo começa a responder à redução do oxigênio. No início, você passa a respirar 

mais depressa e mais profundamente. A frequência cardíaca também aumenta, para 

distribuir o oxigênio a todas as células com mais eficiência. A partir do terceiro dia nesta 

altitude, o corpo se adapta e começa a produzir mais hemoglobina, a molécula sanguínea que 

transporta o oxigênio. 

Nível do mar 

Aqui, você tem uma coluna de ar sobre a cabeça, que corresponde a 1 atmosfera, a unidade 

de medida da pressão atmosférica. 

10 metros - Mergulhar de cabeça 

A cada 10 metros que você desce, a pressão aumenta em 1 atmosfera. O tímpano, a 

membrana do ouvido, pode ser empurrado para dentro, provocando dor. Para que ele não se 

rompa, é preciso fazer a chamada "manobra de Valsava": tape o nariz e a boca e faça força 

para expirar até que as pressões se igualem. 

40 metros - O canto das sereias 

Nesta profundidade, a pressão é de 5 atmosferas. Os mergulhadores precisam usar um 

cilindro de ar comprimido. O nitrogênio, aqui, é um vilão. Ele interfere nos estímulos 

nervosos causando a "embriaguez das profundidades". Se o retorno à superfície for muito 

rápido, acontece a embolia, que é a formação de bolhas no sangue. Resultado: deformação 

ou, até mesmo, rompimento do pulmão. 

300 metros - Trabalho submarino 

Para trabalhar nas plataformas de exploração de petróleo submarino, os mergulhadores 

precisam adaptar-se lentamente em câmaras especiais, onde respiram uma mistura de hélio, 

oxigênio e nitrogênio. 

Emergência a bordo 

Seria impossível viajar de avião, acima dos 10 000 metros, se as cabines não fossem supridas 

de ar pressurizado. Nessa altitude, a quantidade de oxigênio no ar é insuficiente. Se, por 

algum motivo, ocorre uma queda de pressão, uma máscara garante o suprimento necessário 

de oxigênio. Do contrário, os passageiros perderiam a consciência em poucos minutos. 

Quem sabe é super 
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O recorde oficial de profundidade para a perigosa e desaconselhável atividade do mergulho 

sem equipamento é de 130 metros, obtido pelo cubano Francisco "Pipún" Ferras, ao largo do 

Cabo San Lucas, México, no dia 10 de março de 1996. 

Revista Superinteressante. Setembro, 1998. Disponível em: http://super.abril.com.br/saude/pressao-altos-

baixos-443004.shtml. Acesso: 19 abril. 2016. 

 

É comum associar a pressão atmosférica ao peso do ar, o que a rigor não é correto, 

pois o ar não se apoia sobre a superfície da Terra como um bloco de concreto, por exemplo. A 

pressão atmosférica se deve às colisões das moléculas dos gases que compõem o ar com a 

superfície terrestre ou com os corpos que estão junto com ela. A ação gravitacional apenas 

confina e impede esses gases de se afastarem da superfície, exercendo um papel semelhante 

ao de um recipiente onde um gás é contido.   

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

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

pouco mais de 1 m de comprimento. Tampou a extremidade aberta e a emborcou numa cuba 

também com mercúrio. Destampando o tubo, verificou que o mercúrio havia descido até 

atingir o equilíbrio na altura h = 76 cm. Como mostra a figura 8. 

 

Figura 3.8: Experimento de Torricelli. (a) Um tubo de aproximadamente um metro é totalmente preenchido de 

mercúrio e tampado, (b) O tubo é mergulhado num recipiente contendo mercúrio ao se retirar a tampa observa-se 

que o mercúrio contido no tubo desce até uma altura de 76 cm medidos em relação ao nível de mercúrio no 

recipiente. Acima do mercúrio no tubo existe vácuo e a explicação de Torricelli para o evento foi que a pressão 

atmosférica era responsável por equilibrar uma coluna de mercúrio daquela altura. Figura elaborada pelo autor. 
 

 

Torricelli concluiu corretamente que essa coluna de mercúrio era equilibrada pela 

pressão atmosférica exercida na superfície livre da cuba ao nível do mar, onde realizou o 
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experimento. Esse conjunto experimental – chamado barômetro – tornou-se instrumento de 

medida da pressão atmosférica. 

Dessa experiência originou-se uma unidade prática de pressão, o mmhg (milímetro de 

mercúrio), por isso é comum exprimir-se a pressão atmosférica ao nível do mar pelo valor 760 

mmHg. 

Além dessa unidade, há outras que tendem a ser substituídas pela unidade de pressão 

do SI, pascal (Pa). Como não há relação direta entre as definições do pascal e a unidade 

prática originada da medida da pressão atmosférica com o barômetro de mercúrio. A relação 

entre é mostrado na tabela 3. 

 

Nome da unidade 
 

Símbolo da unidade 
Valor da pressão atmosférica 

no nível do mar 

atmosfera atm 1 atm 

pascal Pa ou N/m2 105 Pa 

libra por polegada quadrada Psi ou lb/in2 14,7 psi 

Bar bar 1,01 bar 

Torr torr 760 torr 
Tabela 3.3: Pressão atmosférica no nível do mar em diversas unidades 

 

O cientista e filósofo francês Blaise Pascal (1623 – 1662) repetiu a experiência 

realizada por Torricelli no alto de uma montanha e verificou que o valor da pressão 

atmosférica era menor do que no nível do mar. Esse era um resultado esperado, pois quanto 

maior for a altitude do local, mais rarefeito será o ar e menor será a coluna de ar que estará 

atuando na superfície do mercúrio. Se a experiência fosse realizada, por exemplo, no alto do 

Monte Everest, a mais alta montanha da Terra localizada na cordilheira do Himalaia, na 

fronteira entre a Republica Popular da China (Tibete) e o Nepal, a coluna de mercúrio no alto 

desceria até cerca de 25 cm de altura, isto é naquele local, patm = 25 cmHg. Assim, a pressão 

atmosférica é tanto menor quanto maior for a altitude do local, como indica o gráfico a seguir. 
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Créditos da imagem: http://www.alunosonline.com.br/upload/conteudo/images/altitude-e-pressao-

atmosferica.jpg. Acesso em: 21 agosto de 2015. 

Figura 3.9: Variação da pressão atmosférica com a altitude. 

A experiência de Torricelli poderia ser realizada utilizando-se outros líquidos no lugar 

do mercúrio. Entretanto, o mercúrio foi o mais usado em virtude de sua grande densidade, o 

que acarreta uma coluna líquida de altura não muito grande. Se a experiência fosse realizada 

com água, por exemplo, como a sua densidade é 13,6 vezes menor que a do mercúrio, a altura 

da coluna de água seria 13,6 vezes maior, isto é, seria igual a 10,3 m. 

  

3.8 Pressão no interior de um líquido em repouso 

 

Em um líquido em repouso, dentro de um recipiente, a força exercida pelo líquido na 

base do recipiente tem módulo igual ao do seu peso. Assim, a pressão efetiva exercida pelo 

líquido na área A será dada por: 

  

                                             p = 
𝑭𝒐𝒓ç𝒂

á𝐫𝐞𝐚
 = 

 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  𝑥 𝑔

𝐀
  = 

µ x V x g

𝐀
                                         (07) 

Sendo V = A x h é o volume do recipiente, A é área da base e h é a altura da coluna de líquido, 

temos  

                                                               p = µ 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ                                                           (08) 
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onde µ é a densidade (ou massa específica) do líquido, g a aceleração da gravidade local e h a 

altura do líquido em relação à base. 

 

3.8.1 A pressão no interior de um líquido em repouso - teorema de Stevin 

 

Sendo Δh a diferença de nível entre dois pontos quaisquer no interior de um líquido de 

densidade ρ em repouso, pode-se demonstrar que a diferença de pressão Δp entre esses dois 

pontos é: 

 

Figura 3.10: Pressão em pontos diferentes num líquido. Figura elaborada pelo autor. 

Aspecto histórico 

 
 

Simon Stevin (1548 - 1620) 

 
 

Créditos da imagem: 

http://www.geocities.ws/saladefisic

a9/bi ograf ias/stevin.html Acesso: 

03 ago. 2015. 

Iniciou sua carreira profissional como coletor de impostos. Em 1583 

entrou na universidade e após formar-se, passou a ensinar matemática. 

Em 1585 publicou uma obra de grande influência na engenharia, na 

prática comercial e na notação matemática. Em 1593 assumiu 

importante posto no exército holandês, se tornando um grande 

engenheiro militar e ocupando, até a sua morte, importantes cargos no 

governo.  

Destacou-se no estudo da estática e da hidrostática, apresentando 

importantes trabalhos sobre o deslocamento de corpos mergulhados em 

água e a explicação do paradoxo da hidrostática - a pressão de um 

líquido independe da forma do recipiente, depende apenas da altura da 

coluna líquida. Influenciado pelas teorias de Da Vince, pesquisou o 

comportamento hidrostático das pressões. Estudou também a queda dos 

corpos de pesos diferente. Dedicou-se ao cálculo a declinação 

magnética da Terra e demonstrou geometricamente a impossibilidade de 

funcionamento de um dispositivo mecânico que trabalha infinitamente 

sem requerer energia. Traduziu obras gregas, projetou o primeiro 

veículo com tração dianteira, escreveu sobre as aplicações práticas de 

alguns princípios mecânicos, estudo dos ventos, astronomia 

copernicana, direitos civis, escalas musicais e sua matemática foi 

valiosa para o desenvolvimento do algebrismo. 

 

“A diferença de pressão entre dois pontos no interior de um 

líquido em repouso é igual ao produto de densidade desse 

líquido em repouso pelo módulo da aceleração da gravidade 

local e pelo desnível vertical entre esses dois pontos”. 

                                     Δp = ρg Δh                                       (09) 
 

Essa expressão é conhecida como lei de Stevin. 
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Vejamos agora como aplicar a lei de Stevin entre dois pontos, um na superfície livre e 

outro no interior do líquido em repouso. Veja a figura abaixo: 

 

Figura 3.11: A diferença de pressão nos líquidos. Figura elaborada pelo autor. 

A diferença de pressão, nesse caso, é: 

                                                               Δp = p – po                                                                                         (10) 

em que po é a pressão atmosférica exercida pelo ar sobre a superfície do líquido, e p é a 

pressão total exercida pelo líquido à profundidade  h, medida em relação à superfície livre. 

Sendo a profundidade da superfície livre ho = 0, o desnível vertical Δh, sendo então Δh = h. 

Dessa forma da lei de Stevin, podemos escrever como: p - po = + ρgh resultando, 

                                                                                                                                                (11) 

Essa expressão permite o calculo da pressão total p exercida no interior de um líquido 

em repouso à profundidade h, que inclui a pressão exercida externamente, em geral, a pressão 

atmosférica. Muitas vezes no entanto, só há interesse em medir a pressão devida ao líquido, 

pl, que costuma ser chamada de pressão manométrica. Nesse caso, não se considera a pressão 

atmosférica, e a pressão manométrica é escrita na forma: 

                                                             (12) 

Um ponto importante a ser ressaltado são todas essas expressões que são válidas, 

mesmo quando os pontos considerados não estão na mesma vertical. O que importa é que o 

líquido esteja em repouso e sua densidade seja constate. 

 

3.9 Vasos comunicantes 

 

Uma das aplicações da Lei de Stevin são os vasos comunicantes. É com base neste 

princípio que as caixas de distribuição de água das casas e das cidades são construídas. 

Segundo a Lei de Stevin, a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido é diretamente 

proporcional ao desnível vertical entre eles. Para quaisquer pontos situados a mesma 

pl = ρgh 

 

p = po + ρgh 
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superfície horizontal, o desnível vertical é nulo, o que implica que esses pontos estão 

submetidos à mesma pressão. A partir da Lei de Stevin, também podemos concluir que 

pontos, submetidos à mesma pressão devem se situar na mesma superfície horizontal. Assim, 

a superfície livre de qualquer líquido em equilíbrio apenas à pressão atmosférica é sempre 

horizontal. A rigor, a superfície dos líquidos não é horizontal, mas acompanha a superfície 

terrestre, portanto é esférica. Para uma pequena região que observamos, podemos considerar a 

superfície como sendo horizontal. 

 

Figura 3.12: Na vasilha a superfície da água é horizontal. Figura elaborada pelo autor. 

Uma aplicação imediata da lei de Stevin são os vasos comunicantes, como os da figura a 

seguir. Nos vasos comunicantes, a superfície livre de líquido em repouso, se mantém na 

mesma horizontal, independente da forma do recipiente. Eles não precisam ter seus tubos de 

mesmo tamanho nem possuir a mesma forma, apenas precisam ter suas bases interligadas. 

 

Créditos da imagem: 

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1335266519/contido/laboratorio/GALERI

A%20DEFINITIVA%20FISICA/reoloxia/pages/r001_vasos_comunicantes.htm. Acesso: 21 agosto de 2016. 

Figura 3.13: Imagem de vasos comunicantes de diferentes formatos. 
 

Nos vasos comunicantes a superfície se mantém na mesma horizontal, independente 

da forma do recipiente. Os vasos comunicantes não precisam ter seus tubos do mesmo 

tamanho nem possuir a mesma forma, apenas precisam ter as bases ligadas por meio de um 
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tubo. Uma das aplicações pratica dos comunicantes é o uso da mangueira transparente com 

água em seu interior, utilizada por pedreiro na construção civil para nivelar dois pontos de 

uma obra usa os princípios da hidrostática, especificamente os de vãos comunicantes. 

Ajustado o nível da água em um dos ramos da mangueira a um ponto de uma parede, com o 

outro ramo, nivelar ou identificar se a obra está nivelada. 

 

Crédito da imagem: http://sp7.fotolog.com/photo/55/59/26/civil4/1209597667_f.jpg. Acesso: 16 agosto. 2015. 

Figura 3.14: Utilização da mangueira de nível. 

 

3.10  O Princípio de Pascal 

 

A variação de pressão aplicada a um fluido contido num recipiente fechado é 

transmitido integralmente a todos os pontos desse fluido. O principio de Pascal é uma das 

aplicações tecnológicas mais interessantes na Física. Com ele, podemos aplicar uma força em 

uma situação, e a força pode ser multiplicada muitas vezes, dependendo da área de sua 

aplicação. 

Aspecto histórico 
 

Blaise Pascal (1623 – 1662) 

 

Foi físico, matemático, filósofo e teólogo. Perdeu a mãe aos três anos 

de idade, teve a sua educação aos cuidados do pai. Sua trajetória na 

ciência se deu, em boa parte, nos estudos do cálculo e das ciências. 

Contribuiu decisivamente para a criação de dois novos ramos da 

matemática: a Geometria Projetiva e a Teoria das probabilidades. Em 

Física, estudou a mecânica dos fluidos, e esclareceu os conceitos de 

pressão e vácuo, ampliando o trabalho de Evangelista Torricelli. É 

ainda o autor de uma das primeiras calculadoras mecânicas, a 

Pascaline, e de estudos sobre o método científico. Também 

desenvolveu estudos sobre o cálculo infinitesimal. Aos 30 anos, Pascal 

passou a se interessar por questões religiosas, principalmente ligadas 

aos milagres, depois da cura da sua sobrinha de uma doença 

considerada incurável. Pascal envolveu-se com o jansenismo, uma 
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Créditos da imagem: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blaise_P

ascal#mediaviewer/File:Blaise_pasca

l.jpg. Acesso: 05 agosto de 2015. 

corrente de pensamento que difundia a ideia de que a razão era a 

“mãe das heresias”. Passou a ter uma vida reclusa, cultivando sempre 

a contemplação religiosa. Morreu aos 39 anos de idade, mas teve uma 

vida intelectual fértil no pouco tempo que viveu. 

3.10.1 O fenômeno físico aplicado ao experimento é o principio de pascal. 

 

Quando você aperta uma extremidade de um tubo de pasta de dente para fazer a pasta 

sair na outra extremidade, você esta vendo o princípio de Pascal em ação. 

Um exemplo de aplicação do princípio de Pascal é a prensa hidráulica como mostra a 

figura 15, consiste essencialmente em dois cilindros de diferentes seções (áreas), interligadas 

cujo interior está completamente cheio de um fluido podendo ser água ou outro líquido. Os 

êmbolos diferentes se ajustam respectivamente em cada cilindro que está em contato com o 

fluido. Quando o êmbolo da seringa de área menor exerce uma força, origina uma pressão no 

fluido em contato, transmitindo se integralmente de forma instantânea por todo o resto do 

fluido, isso consiste o princípio de Pascal. 

O conceito do princípio de Pascal, segundo Gaspar (2002) é a variação de pressão 

aplicada a um fluido contido num recipiente fechado, transmitido integralmente a todos os 

pontos desse fluido.  

A definição de pressão é p = 
𝐹𝑁

𝐴
 no exemplo da figura 1 quando exerce uma força de 

módulo F1 sobre um êmbolo de área A1, o líquido sofre um acréscimo de pressão: 

                                                        Δp = 
𝐅𝟏

𝐀𝟏
  ( I )                                                        (13) 

Pelo principio de pascal, esse acréscimo de pressão, Δp, se transmite integralmente 

através de todo o líquido, sendo aplicado ao êmbolo de área A2. Como consequência aparece 

nesse êmbolo a força F2, tal que: 

                                                           Δp = 
𝐅𝟐

𝐀𝟐
  ( II )                                                    (14) 

Portanto, de I e II, temos: 

 
Figura 3.15: Mostra a relação entre forças aplicadas em relação às respectivas áreas numa prensa hidráulica. 

Figura elaborada pelo autor. 

(15) 
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Para explicarmos de forma sucinta, consideremos o exemplo: a pressão aplicada na 

menor área pelo princípio de Pascal é igual à pressão exercida no êmbolo de maior área. Na 

figura 16 temos o diâmetro da área A1 em que está aplicada a força F1 é duas vezes o 

diâmetro de área A2 em que está sendo aplicada a força F2, pela relação. 

 

Ou seja, na prática um corpo de massa 100 g consegue equilibrar um de 400 g, como mostra o 

exemplo da Figura 3.16. 

  
 

Figura 3.16: Equilibrando pesos de massa diferentes numa prensa hidráulica. Fonte: Figura elaborada pelo 

autor. 

 

Esse sistema permite um grande ganho de força em troca de pequenas variações de 

deslocamento. 

Quando o sistema sai de equilíbrio é possível constatar que o êmbolo da área A1 sofre 

pequeno deslocamento enquanto que o deslocamento do êmbolo da área A2 é maior de modo 

que o mesmo volume V do líquido incompressível é deslocado nos dois êmbolos. Então 

                                                            V = A1 d1 = A2 d2                                                                                   (17) 

Que podemos escrever como 

                                                                     d1 = d2 
𝐴2

𝐴1
                                                            (18) 

 
(16) 
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Isso mostra que se A1 > A2, (como mostra a Fig. 15), o êmbolo da área A1 move uma 

distância menor do que se move o êmbolo da área A2. Dessas equações é possível calcular o 

trabalho realizado 

                                                 W = F1 d1 = (𝐹2 
𝐴1

𝐴2
) (𝑑2 

𝐴2

𝐴1
) = F2 d2                                                        (19) 

Que mostra que o trabalho W realizado sobre o êmbolo de área A1 pela força F1 é igual 

ao trabalho realizado pelo êmbolo de área A2. Esses resultados mostram como o princípio de 

Pascal serve de base para uma alavanca hidráulica. A vantagem da alavanca hidráulica é a 

seguinte: “Com uma alavanca hidráulica, uma dada força aplicada ao longo de uma dada 

distância pode ser transformada em uma força maior aplicada ao longo de uma distância 

menor”. Esse dispositivo é utilizado de forma prática no macaco hidráulico. 

 

3.11  Principio de Arquimedes 

 

Observe a Figura 3.17. 

 
Créditos da imagem: http://www.professor.bio.br/fisica/search.asp?search=A+figura+mostra+um+peso+de. 

Acessado em agosto de 2015. 

 Figura 3.17: I - Bloco suspenso no ar, II um bloco imerso na água. 

Quando o bloco suspenso é imerso na água, o comprimento da mola diminui. Isso 

acontece por que a água exerce sobre o bloco uma força dirigida verticalmente para cima, 

denominada empuxo. O empuxo é uma força cujo módulo, direção e sentido são definidos 

pelo principio de Arquimedes. 

 

 
 

O peso do líquido deslocado e o empuxo que esse líquido exerce sobre o corpo que o 

desloca são vetores de mesmo módulo e direção, mas de sentidos opostos. 

Todo corpo imerso num fluidos sofre a ação de uma força – denominada empuxo – 

dirigida verticalmente para cima, cujo módulo é igual ao módulo do peso do volume do 

fluido deslocado. 
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Aspecto histórico 
 

Arquimedes (287 a.C – 212 a.C) 

 
 
Créditos da imagem: 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/i

cm15/images/Archimedes_7.jpeg. 

Acesso em: 20 set. 2015. 

Foi matemático, físico, engenheiro, inventor, e astrônomo grego. 

Embora poucos detalhes de sua vida sejam conhecidos, é considerado 

um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. Contribuiu para 

o estudo da hidrostática e da estática, realizando estudos sobre o 

empuxo e o princípio de funcionamento da alavanca. Inventou vários 

tipos de máquinas para usos militar e civil, incluindo armas de cerco, 

e a bomba de parafuso que leva seu nome. Conta-se que, para 

defender sua cidade, projetou máquinas capazes de levantar navios 

inimigos para fora da água e colocar navios em chamas usando um 

conjunto de espelhos. É considerado um dos maiores matemáticos da 

antiguidade (e todos os tempos). Ele usou o método da exaustão para 

calcular a área sob o arco de uma parábola utilizando a soma de uma 

série infinita, e também encontrou uma aproximação bastante acurada 

do número π. Desenvolveu a espiral que leva seu nome, fórmulas para 

os volumes de sólidos de revolução e um engenhoso sistema para 

expressar números muito grandes. Provou que a esfera tem exatamente 

dois terços do volume e da área da superfície do cilindro a ela 

circunscrito (incluindo as bases do último). Durante o cerco a 

Siracusa, foi morto. Arquimedes teve uma importância decisiva no 

surgimento da ciência moderna, tendo influenciado muitos cientistas. 

 

Arquimedes formulou seu principio para a água, mas ele é valido para qualquer fluido, 

líquido ou gás. 

 

a)       b)  

 
 

 

 

 
Figura 3.18: a) Balão de ar, b) balão de cheio de gás hélio. 

Os balões de ar quente (a) ou hélio (b), por exemplo, sobem por que o módulo do 

empuxo do ar externo, onde eles estão imersos, é maior do que o módulo do seu peso total. À 

medida que sobem, a densidade do ar externo diminui, os módulos dessas forças tendem a se 

igualar e os balões passam a flutuar em equilíbrio. Nos balões de ar quente, se a chama apaga, 

a densidade do ar interno do balão aumenta; por isso o peso total do balão aumenta e ele tende 

a cair. 

Créditos da imagem: 

http://www.professores.uff.br/joseflaviofeitei

ra/PastaMecFlu1/Capitulo_III_Estatica_dos_

Fluidos.pdf. Acessado em abril 2015. 

Créditos da imagem: 

http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-

na-universidade/vertibular /voce-sabe-o-que-e-

empuxo-0uw7iqrulestoz4xj4hhi9dn2. Acessado 

em agosto de 2015. 
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O principio de Arquimedes, a rigor, não é um principio, pois pode ser deduzido a 

partir da lei de Stevin. Essa dedução nos permite obter a expressão matemática do módulo do 

empuxo (E) exercido por um fluido ou liquido (l) sobre o corpo nele imerso. Sendo ρl a 

densidade desse fluido, Vl o volume do fluido deslocado e g o módulo da aceleração da 

gravidade local, E é dado por:  

                                                                                                                                                (20) 

 

3.11.1 Peso aparente e flutuação dos corpos 

 

 O empuxo explica por que as pessoas se sentem mais leves quando imersas na água, 

por que os navios flutuam e os balões sobem. No entanto, há duas situações distintas a 

destacar, principalmente para corpos colocados em líquidos: a primeira quando o corpo está 

completamente imersos e a segunda quando parcialmente imerso, flutuando. 

 

3.11.2 Corpo inteiramente imerso 

 

 Nesse caso, o empuxo exercido pelo líquido reduz a medida do módulo do peso do 

corpo nele imerso essa medida é, então, chamada de peso aparente. 

Veja as figuras abaixo: 

 
Créditos da imagem: http://alunosonline.uol.com.br/fisica/peso-aparente-um-corpo.html. Acessado em agosto 

de 2015. 

Figura 3.19: O peso do bloco no ar, medido pelo dinamômetro, é maior do que a medida do peso do bloco 

imerso no líquido. 

Vamos chamar de peso real (�⃗⃗� R) o peso do bloco cujo módulo (PR) é medido pelo 

dinamômetro no ar e de peso aparente (�⃗⃗� A) o peso do bloco cujo módulo (PA) é medido pelo 

dinamômetro com o bloco imerso inteiramente no liquido, cujo módulo é igual ao módulo da 

E = ρl Vl g 
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tração �⃗⃗�  exercida sobre o bloco pelo fio ligado ao dinamômetro. A medida do módulo do peso 

aparente, PA = T, é menor do que a medida do modulo do peso real em razão do empuxo de 

módulo E exercido pelo líquido. Veja a fig. 20: 

 
Créditos da imagem: http://alunosonline.uol.com.br/fisica/peso-aparente-um-corpo.html. Acessado em abril 

2015 

Figura 3.20: Mostram as forças plicadas no bloco imerso no líquido. 
 

A partir do esquema das forças representado anteriormente e lembrando que o módulo 

T é igual ao módulo PA do peso aparente, a relação entre os módulos dessas forças pode ser 

expressa por: 

                                                                                                                                                (21) 

 Se o bloco for maciço e homogêneo, a medida do peso aparente permite a 

determinação da densidade do material de que ele é feito. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

PR = PA + E 
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4 A metodologia aplicada 
 

Nossa pesquisa é uma proposta de ensino que busca a aprendizagem significativa 

construída através de intervenção feita com experimento de hidrostática em sala de aula, com 

alunos do primeiro ano do ensino médio. Nesta pesquisa investigativa utilizamos como 

metodologia aplicada quatro etapas: aplicação de um questionário prévio, abordagem 

conceitual, atividades experimentais e questionário pós-experimentos. A Figura 4.1 mostra o 

diagrama dessas etapas.  

 

 

Figura 4.1: Diagrama que mostra as quatro etapas da pesquisa. 

A pesquisa se baseia nos seguintes referenciais teóricos: a teoria de aprendizagem 

significativa de David Ausubel e a teoria sócio-histórica de Vygotsky. Antes de iniciar a 

intervenção em sala de aula foi feito um planejamento como decorreria o processo de 

pesquisa e os recursos necessários em cada etapa deste trabalho. 

 

4.1 A primeira etapa: aplicação do questionário prévio  

 

Na primeira etapa, foi aplicado um questionário prévio com dez questões objetivas o 

que permite fazermos uma avaliação quantitativa. Esse questionário inicial (APÊNDICE E) 

tinha como objetivo avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o conteúdo a ser 

explorado.   O conteúdo abordado neste questionário está distribuído da seguinte forma, de 

acordo com o tópico de hidrostática. 
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Figura 4.2: Aplicação do questionário prévio. 

As questões aplicadas enfatizam e priorizam situação ligada ao cotidiano do aluno tipo 

um elevador hidráulico de carro, explorando questões do ENEM, sendo feitas as adaptações 

necessárias. O questionário prévio é usado como intervenção na busca de subsunçores, 

relativos à temática em questão, nas estruturas cognitivas dos alunos. Na figura 4.3 

evidenciamos a aplicação do questionário. 

    

Figura 4.3: Aplicação do questionário prévio nos 1° C e B. 

Com este questionário inicial foi possível realizar um diagnóstico do perfil dos 97 

alunos (das três turmas do turno matutino) do 1° ano do ensino médio do CELAM – Centro 

de Ensino Luzia Aires Maranhão na cidade de Carolina – MA que participaram da pesquisa e 

investigação dos conhecimentos prévios sobre conceitos básicos de Hidrostática.  Tal 

questionário foi aplicado no primeiro encontro da intervenção, sendo disponibilizada uma 
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hora-aula (50 minutos) para preenchimento do mesmo e a explicação pelo professor como 

ocorrerá o processo de pesquisa e quais as etapas deste trabalho.  

No questionário prévio buscamos obter informações como idade, gênero dos alunos e 

10 questões objetivas sobre seus conhecimentos acerca do conteúdo de hidrostática a ser 

explorado. Orientamos que o nome não é obrigatório colocar garantindo assim liberdade para 

os alunos se expressarem. As analises das respostas determina os ajustes necessários no 

planejamento da intervenção, direcionando a abordagem do conhecimento para atender as 

necessidades especificas dos alunos.  

 

4.2 A segunda etapa: abordagem conceitual 

 

A etapa conceitual foi conduzida pelo professor em sala de aula que enfatiza os aspectos 

conceituais e os fenômenos físicos envolvidos, tendo o cuidado de não priorizar em 

demasiado o formalismo matemático e a resolução de muitos exercícios o que caracteriza uma 

metodologia tradicional de ensino e que ao longo do tempo não tem se mostrado suficiente 

para desenvolvimento da aprendizagem do ensino de Física. A abordagem dos conteúdos de 

hidrostática foi desenvolvida utilizando-se estratégias que contribuam para a interação entre 

os alunos e professor e entre os alunos numa perspectiva de aprendizagem significativa. Para 

incentivar a participação ativa dos alunos utilizamos recursos educacionais em que os alunos 

sejam provocados à saírem da sua zona de conforto, e que participem do processo de ensino e 

aprendizagem de forma participativa. Para ocorrer essa participação ativa, e o aluno aprender 

de forma ativa e significativa, utilizamos os seguintes organizadores prévios como: vídeo com 

miniaulas abordando tópicos do conteúdo de hidrostática, experimentos didáticos com 

utilização de material simples e de baixo custo, realizados na própria sala de aula durante o 

desenvolvimento do conteúdo e uso de simulação sobre a aplicação do princípio de Pascal. 

Durante a demonstração do experimento em sala de aula, o professor conta com a participação 

de alguns alunos na execução da atividade com o intuído de dinamizar a aula. O conteúdo foi 

desenvolvido centrado no aluno com mediação do professor, ocorrendo de forma dialogada 

sendo feita as reflexões necessárias. Como exemplo, na primeira aula conceitual, utilizamos 

os seguintes organizadores prévios: vídeo de 5 minutos sobre o conceito de pressão e 

densidade. Em seguida o professor explica esses conceitos de densidade e pressão de acordo 

com o livro didático do aluno, e fazemos a demonstração de dois experimentos simples, logo, 

após, propomos a resolução de um exercício com três questões sobre o conteúdo estudado. O 
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primeiro experimento demonstrativo é o corte da carne com uma faca. Qual lado da faca é 

melhor para cortar? e por quê? Com esse experimento é possível discutir o conceito de 

pressão e as grandezas envolvidas nessa definição. O outro experimento aplicado em sala de 

aula é de densidade, colocamos um ovo na água natural e logo em seguida na água com sal. 

Em qual delas ovo afunda?  Por que ele afunda?  Com essa experiência discutimos o conceito 

de densidade. Durante a aula o professor procura dar ênfase à aplicação tecnológica desses 

conceitos que estão ligados ao cotidiano dos alunos mostrando inúmeros exemplos. As aulas 

são dialogadas nas quais ocorrem à interação professor-aluno e aluno-aluno, possibilitando 

debates críticos sobre o conteúdo estudado, com os alunos expondo suas ideias e confrontado 

suas explicações com a dos outros colegas. 

Os alunos acompanham o conteúdo através do seu livro didático, mas para dinamizar, ilustrar 

e aprofundar os conteúdos utilizamos também aulas em slides enfatizando e mostrando 

situações práticas do cotidiano. 

 

Figura 4.4: Desenvolvimento do conteúdo de hidrostática. 

Os experimentos demonstrados em sala de aula têm como objetivo aprofundar os conteúdos 

estudados, discutindo a teoria fazendo com que os alunos participem de forma ativa de todo o 

processo de ensino e aprendizagem, mostrando o conteúdo de forma mais concreta, 

aproximando a realidade do cotidiano da vida do aluno e relacionar a teoria à prática. Esse 

momento é importante, pois ocorrem as discussões sobre o entendimento teórico dos 

conteúdos estudados, podendo ser discutidos de forma prática. 

 Para continuar aprendendo e aprofundando o entendimento sobre o conteúdo estudado, o 

professor propõe a resolução de um exercício com três questões sobre o tópico estudado que 

permitem ao aluno aplicar os conceitos estudados, tirar suas dúvidas caso precise. 
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Figura 4.5: experimentos simples de densidade. 

Na figura 4.5 o professor monta uma coluna de líquidos imiscíveis para demonstrar o 

experimento, utilizamos líquidos com densidade diferentes.  Na realização dessa tarefa, 

contamos com ajuda de alguns alunos onde foi possível os mesmos manusearem o 

experimento. Os líquidos utilizados na realização do experimento são água, óleo e detergente. 

Esses experimentos são importantes além de contribuir para o entendimento e 

aprofundamento do conteúdo, priorizaram situações que estão ligadas ao cotidiano do aluno. 

O tempo gasto para realizar as atividades dessa segunda etapa, são três aulas de 50 minutos 

em cada sala de aula pesquisada. 

 

4.3 A terceira etapa: Atividade experimental desenvolvida pelos alunos. 

 

A terceira etapa é conduzida pelos alunos com o auxílio do professor. Para realizar as 

atividades o professor dividiu a turma em quatro grupos, onde cada um fica responsável pela 

montagem de um experimento. Aos alunos é entregue um roteiro com objetivos do 

experimento, competências e habilidades, aporte teórico, materiais necessários, o passo a 

passo da montagem, análise e observações que devem ser realizadas durante a execução da 

montagem. No desenvolvimento da atividade é possível o professor avaliar o processo de 

aprendizagem, caso necessário, a sua intervenção no processo de ensino, objetivando a 

ocorrência da aprendizagem significativa, sendo, portanto, uma forma de avaliação não 

tradicional e que atende ao pressuposto legal de que a avaliação deve ser realizada de modo 

processual. 

No texto teórico apresentamos os conceitos de física aplicados, dando ênfase ao conteúdo 

apresentado em sala de aula durante a segunda etapa da pesquisa na abordagem conceitual. O 

aporte teórico tem como objetivo orientar o aprendiz mostrando a relação entre a teoria e sua 

aplicação de forma prática na realização do experimento. A construção do experimento é um 
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momento importante para explorar os conceitos abordados abrindo espaço para reflexão onde 

aluno faz explicação das observações realizadas durante a construção do experimento. Nessa 

atividade, buscamos a participação ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem 

acreditando que os experimentos são elementos motivadores e que podem contribuir para a 

potencialização e êxito da aprendizagem. No planejamento dessas atividades experimentais 

buscamos contemplar experimentos simples que sejam ao mesmo tempo cativantes e estejam 

ligados ao cotidiano dos alunos e desenvolvidos com materiais de baixo custo e acessíveis. As 

atividades experimentais aplicadas permitem ao aluno, fazer ligações entre o experimento e 

seus conhecimentos prévios estudados na abordagem conceitual para que de fato ocorra 

aprendizagem significativa confirmando a fundamentação teórica desse trabalho. De acordo 

com a teoria sócio-interacionista de Vygotsky esse trabalho executado em grupo é importante, 

pois permite aos alunos trocarem informações, interagirem com o conhecimento e entenderem 

a Física de forma mais concreta. 

As atividades experimentais propostas neste trabalho estão estruturadas da seguinte 

forma: objetivos, questão prévia com o objetivo para provocar o aluno quanto ao experimento 

a ser realizado. O professor apresenta a cada grupo o objetivo que pretende alcançar com a 

execução do experimento, em seguida apresentamos as questões relacionadas ao experimento 

onde buscamos mostrar a sua importância e a aplicação dos conceitos estudados nessa 

pesquisa. Por fim, é apresentado o roteiro de construção com os materiais necessários para 

execução e procedimentos a serem efetuados e as observações a serem realizadas. No 

apêndice B mostra o desenho técnico e o passo a passo da montagem. Sobre as dúvidas e as 

dificuldades caso se apresentem durante a realização dos experimentos, o aluno contara com o 

auxílio do professor e de um vídeo que também serve de apoio, mostrando a execução de 

experimento parecido. As quatro propostas experimentais abordam os mesmos conceitos 

físicos em todas as atividades experimentais. Objetivo geral desses quatro experimentos é: 

construir e explicar o funcionamento de um elevador hidráulico, macaco hidráulico, freio 

hidráulico e um robô hidráulico explorando a aplicação dos conceitos de física, dando ênfase 

ao princípio de Pascal e mostrando a transmissão de forças através de líquidos de forma 

prática. 

Ao término destas atividades os alunos deverão ter competência e habilidade para: 

 Identificar e aplicar os princípios de hidrostática; 

 Explicar conceitos envolvendo a aplicação do princípio de Pascal, vasos 

comunicantes; 

 Caracterizar e analisar “o princípio de Pascal” em aplicações tecnológica; 
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 Compreender e entender a transmissão de forças através de líquidos; 

 Reconhecer os fenômenos aplicados no experimento; 

 No diagrama da Figura 4.6, mostramos os quatros experimentos realizados pelos alunos em 

sala de aula: 

 

Figura 4.6: Experimentos conduzidos pelos alunos em sala de aula 

O professor planeja e organiza as atividades experimentais, os alunos executam as 

atividades. Nessa etapa é fundamental as observações feitas pelo professor no 

desenvolvimento do trabalho, auxiliando os alunos quando necessário, durante a construção 

do experimento.  Um dos pontos fundamentais que deve ser observado pelo professor é a 

interação e a troca de diálogo entre os alunos conforme prevê a teoria sócio-interacionista de 

Vygotsky destacando a desenvoltura dos alunos mais capaz e sua capacidade de auxiliar e 

ajudar os outros colegas atuando como monitor durante a execução das atividades. Essa 

interação social entre os alunos permite os alunos a desenvolver o seu potencial. 

Os instrumentos utilizados para avaliar as atividades experimentais são: registros das 

apresentações das atividades experimentais e de uma prática investigativa, um questionário 

com perguntas a respeito do experimento realizado e observações diretas durante as atividades 

e a interação entre os alunos durante a execução do trabalho. O roteiro deste trabalho não é 
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um objeto acabado, mas semiestruturado e preenchido com as observações dos alunos e 

entregue ao professor ao término da atividade experimental. Durante a montagem dos 

experimentos analisaremos os diferentes procedimentos executados pelos estudantes para as 

soluções dos problemas propostos e avaliamos a apropriação dos conceitos estudados 

anteriormente o que está de acordo com a teoria de aprendizagem significativa de David 

Ausubel. Uma das dificuldades encontradas durante a realização do trabalho, foi o espaço 

escolar o que tivemos de improvisar quatro mesas e colocar na biblioteca da escola para que 

os alunos pudessem realizar as atividades.  

Na realização da atividade, trabalhamos nos moldes de um laboratório aberto de 

acordo com o pressuposto indicado por Azevedo (2004) e Carvalho (2014). Na abordagem 

experimental partimos das seguintes questões: como podemos explicar de forma pratica o 

princípio de Pascal? E a transmissão de força através de líquidos? Como podemos explicar 

essa situação física com uma pequena força e podemos ter um grande ganho de força? Como 

podemos equilibrar corpos de massas diferentes com um sistema hidráulico.  Na construção 

dos experimentos disponibilizamos os seguintes matérias: seringas de diversos tamanhos, 

suporte de madeira, mangueira de aquário, braçadeiras de plástico e metal, parafusos, pilhas, 

dobradiças, suporte de cano, pneu de carinho, motor de carinho, suporte para pilhas,  cola, 

papel cartão, água etc. Cada grupo deve construir e explicar o seu experimento, os conceitos 

de física aplicados e sua aplicação tecnológica.  

Os alunos recebem orientações sobre a realização da atividade e os cuidados 

necessários para a manipulação dos materiais e ferramentas. Após concluírem os 

experimentos iniciamos a discussão da prática realizada. 

 

4.3.1 A construção dos Experimentos 

 

O objetivo dessa sessão é mostrar os experimentos construídos pelos alunos. 

 

4.3.2 Grupo – 01 - Construção de um elevador hidráulico  

a) Objetivo: construir e explicar o funcionamento de um elevador hidráulico na prática.  

b) Material utilizado 

 Duas seringas de injeção de capacidades diferentes (5 ml e 20 ml) 

 Pedaço de mangueira de soro 

 Base de madeira 
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 Pesos variados 

 Base de papel para colocar os pesos 

  

Figura 4.7: Material utilizado na construção do elevador hidráulico. 

 

c) O passo a passo da construção do experimento 

 

Para a construção utilizaremos uma base de madeira apoiada em quatro pés de madeira 

cuja base tem dois furos, um de diâmetro 2 cm e outro com 5 cm de diâmetro onde são 

colocados as seringas de 5 ml e outra de 10 ml como mostra a  Figura 4.7. Com o pedaço de 

mangueira de 35 cm, ligue as seringas sem os êmbolos. Encha de água o conjunto; coloque o 

êmbolo na seringa maior, baixando-o até o fundo. Ponha então o êmbolo na seringa menor, 

deixando-o bem próximo da água mais alto possível. Cuidado para que não fiquem bolhas de 

ar dentro das seringas e da mangueirinha. Um pedaço de papel cartolina pode ser colado sobre 

o êmbolo das seringas, servindo de apoio para colocar os pesos que serão levantados pelo 

elevador hidráulico ou servindo para equilibrar os mesmos. Esse conjunto é um elevador (ou 

prensa) hidráulico. 
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Figura 4.8: Alunos construindo o elevador experimento. 

4.3.3 Grupo – 02 Construção do macaco hidráulico 

 

a) Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um macaco hidráulico explorando 

a aplicação do Princípio de Pascal, mostrando a transmissão de forças através de líquidos. 

b) Material utilizado 

 Três seringas de injeção de capacidades diferentes (3ml, 5ml e 20 ml) 

 Pedaço de mangueira de soro 

 Base de madeira de apoio para as seringas 

 Reservatório de água 

 Duas esferas pequenas 

Os alunos seguem o passo a passo do roteiro do experimento, na construção do macaco 

hidráulico. 
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Figura 4.9: Material utilizado e as etapas da construção do macaco hidráulico. 

4.3.4 Grupo - 03: Construção do freio hidráulico 

 

a) Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um freio hidráulico, explorando a 

aplicação do Princípio de Pascal, mostrando a transmissão de forças através de líquidos. 

b) Material utilizado 

 Duas seringas de injeção de capacidades diferentes (5ml e 20 ml); 

 Pedaço de mangueira de soro; 

 Base de madeira; 

 Um pneu de carrinho; 

 Um motor de carrinho com suporte para duas pilhas; 

 Um pedaço de cano; 
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Os alunos seguem o passo a passo do roteiro do experimento, na construção do macaco 

hidráulico; a Figura 4.10, mostra os alunos construindo o freio hidráulico. 

  

 

   

Figura 4.10: Os alunos construindo o freio hidráulico.  

Na construção desse experimento, exploramos mais uma aplicação tecnológica de 

hidrostática; o processo hidráulico utilizado na maioria dos freios dos veículos e mostrando 

que com pouco esforço consegue parar um carro.    

 O Princípio de Pascal é aplicado aos freios hidráulicos. Essa é uma aplicação 

tecnológica onde mostra de forma clara a transmissão de força através de líquidos. O 

acréscimo ou a redução da pressão pode ser demonstrado a através do sistema de seringas 

contendo água. 

 O freio hidráulico Figura 4, construído pelos alunos, funciona baseado no Princípio de 

Pascal. Ao pressionar uma seringa de 10 ml, o êmbolo é deslocado, comprimindo a água. 
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Como um fluido transmite integralmente variações de pressões em todos os sentidos, ele 

acaba por deslocar o êmbolo da seringa de 20 ml que se encontra livre. Com esse 

deslocamento aciona o freio. O pneu que está em movimento acionado por um motor, é freado 

por esse sistema hidráulico. Como a área do êmbolo da seringa de 20 ml é maior que a do 

êmbolo da seringa de 10 ml, logo a força aplicada no pneu será maior.  

  

c) O funcionamento do freio hidráulico 

 

O freio hidráulico Figura 5 funciona baseado no Princípio de Pascal. Ao pressionar o 

freio (1) o êmbolo (2) é deslocado, comprimindo o óleo. Como um fluido transmite 

integralmente variações de pressões em todos os sentidos, ele acaba por deslocar o êmbolo 

(3). Com esse deslocamento o freio (4) entra em contato com o disco de freio (5) diminuindo 

a velocidade de rotação da roda. Como a área do êmbolo (3) é maior que a do (2), a força lá 

aplicada também o será. 

 
Figura 4.11: Esquema do freio hidráulico. 
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Figura 4.12: Credito da imagem: http://www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro/freio.html. Acessado em 25 de 

agosto de 2015. 

 No sistema de freio hidráulico de um automóvel a força exercida no pedal é acrescida 

da força exercida pela pressão atmosférica sobre  

 

4.3.5 Grupo – 04 Construção do robô hidráulico 

 

a) Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um robô hidráulico explorando a 

aplicação do Princípio de Pascal, mostrando a transmissão de forças através de líquidos. 

b) Material utilizado, desenho técnico e o passo a passo da montagem estão descrito no 

apêndice A 

Os alunos seguem o passo a passo do roteiro do experimento na construção do robô 

hidráulico. 
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Figura 4.13: Os alunos construindo o robô hidráulico.  

 

4.3.6 Socialização dos resultados 

 

No momento da realização do trabalho é feito, a problematização. O professor dialoga, 

tira dúvidas, questiona sobre os fenômenos físicos aplicados e provoca os alunos sobre as 

aplicações tecnológicas do experimento. Este trabalho permite aplicar a física de forma 

prática, instigando a capacidade de raciocínio dos alunos, permitindo que os mesmos 

relacionem os experimentos feitos com as aplicações do cotidiano e analisando os conceitos 

de física na sua prática. 
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4.4 A quarta etapa: questionário a pós-experimentos 

 

O questionário pós-experimentos (APÊNDICE E), com 10 questões abordando os conceitos 

estudados durante a intervenção, foi aplicado no último encontro da pesquisa em campo, com 

o objetivo de investigar a compreensão dos alunos acerca da temática do estudo de 

Hidrostática. Disponibilizamos para a conclusão dessa atividade uma aula de 50 minutos. O 

questionário aplicado nesta etapa é o mesmo da primeira etapa dessa pesquisa, esse 

instrumento de avaliação tem o objetivo de avaliar o ganho de aprendizagem dos alunos. 

Através das respostas temos como avaliar o nível de entendimento dos alunos. No capítulo 

seis, apresentamos os dados coletados que mostram o desempenho dos alunos nas duas 

avaliações. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 
 

Neste capítulo, apresentaremos os dados coletados na pesquisa e mostraremos os 

dados provenientes do questionário prévio: número de alunos, gênero e idade e dez questões 

objetivas que abordam o conteúdo de hidrostática. Esses dados são comparados com os 

coletados no questionário final, após abordagem conceitual e as atividades experimentais 

conduzidas pelos alunos. Analisando esses dados é possível constatar uma melhora 

significativa no desempenho dos alunos.  

Toda pesquisa deve ter uma metodologia que dê sustentação teórica ao tema abordado, 

de modo que os objetivos propostos possam ser alcançados com êxito. Dessa forma, a 

construção metodológica adotada para o desenvolvimento da dissertação foi à pesquisa 

bibliográfica que serviu para identificar a literatura existente na área e fundamentar o assunto 

investigado.  

O estudo descritivo, por sua vez, busca a descrição do fenômeno, Glesser (2003) 

afirma que a pesquisa descritiva é usada para descrever fenômenos observados dentro de 

situações e eventos constantes que justificam as condições, comparam e avaliam situações 

problemas. A pesquisa de campo serviu para coletar dados, identificando e avaliando o uso da 

abordagem conceitual com aplicação de experimentos simples em sala de aula e atividades 

experimentais conduzidas pelos alunos com foco numa aprendizagem significativa avaliando 

a interação social entre os alunos durante a realização das atividades. 

A pesquisa foi realizada nas dependências do Centro de Ensino Luzia Aires Maranhão, 

escola da rede estadual de ensino, situada na Avenida Adalberto Ribeiro s/n, Bairro: Centro, 

Carolina (MA). A escola possui 529 alunos, 97 alunos participaram da pesquisa, 

correspondendo às três turmas do 1º Ano do Ensino Médio, do turno matutino.  

Sobre o instrumento empregado na pesquisa para coleta de dados, utilizou-se um 

questionário (Apêndice B) contendo 10 questões fechadas que foi aplicado duas vezes. 

Primeiro para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos e ao final da pesquisa para avaliar 

o ganho de aprendizagem e a evolução dos alunos, além do questionário foram utilizados 

exercícios em sala, após a abordagem conceitual e durante as atividades experimentais com os 

dados coletados foi possível obter respostas para justificar a problemática do estudo. 

Posteriormente, os dados foram tabulados e apresentados em forma de tabelas e gráficos; 

permitindo, dessa forma, a visualização das informações. Este capítulo tem o intuito de 

esclarecer e apresentar as discussões sobre os dados coletados. 
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5.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

Os alunos pesquisados, correspondendo a três turmas do 1º ano do Ensino Médio, do 

turno matutino da Escola Estadual, Centro de Ensino Luzia Aires Maranhão, na Cidade de 

Carolina (MA).  

Tabela 5.1: Os dados coletados com o questionário prévio: 
 

 

GÊNERO 
 

ALUNOS 
 

NÚMEROS 
 

 

PERCENTUAL 

MASCULINO 34   35 % 

FEMININO 63  65% 

TOTAL 97 100 % 

Tabela 5.1. Gênero dos alunos que participaram da pesquisa. 

A pesquisa mostra que 35 % dos alunos investigados são do sexo masculino e 65 % do 

sexo feminino. (Tabela 5.1). 

Fato que não nos surpreendeu, pois o maior número de nascimentos nas maternidades 

brasileiras, em especial na Região Nordeste são de meninas. 

 

Figura 5.1: Mostra como se distribui os alunos da pesquisa por gênero. 
O diagrama em setores da Figura 5.1 apresenta os alunos pesquisados por gênero. 

Como podemos constatar em termos percentuais a maioria dos alunos que participaram da 

pesquisa é do sexo feminino 65%. 

Tabela 5.2: representa a idade dos alunos que participaram da pesquisa esses dados 

também foram coletados com o questionário prévio. 

FEMININO

65%

MASCULINO

35%

GÊNERO
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FAIXA ÉTARIA 
 

ALUNOS 
 

NÚMEROS 
 

 

PERCENTUAL 

14 ANOS 16   16,49 % 

15 ANOS 53   54,64 % 

16 ANOS 19   19,59 % 

17 ANOS 08 8,24% 

19 ANOS 01 1,04 % 

TOTAL 97 100 % 

Tabela 5.2. Faixa-etária dos alunos pesquisado. 

A idade dos alunos do 1º Ano, do Centro de Ensino Luzia Aires Maranhão que 

participaram da pesquisa concentra-se na faixa etária de 15 anos, onde nesta, apresenta um 

maior percentual de 54,64 %, o que está de acordo com a série do 1º ano do Ensino Médio. 

Tal fato mostra que a maioria dos alunos da referida escola estão frequentando a série 

correspondente a sua faixa-etária. 

 

Figura 5.2: Diagrama de setores mostra a idade dos alunos participantes da pesquisa. 

A idade dos alunos que participaram da pesquisa varia de 14 a 17 anos com exceção 

de um único aluno que tem 19 anos, a média da idade dos alunos que participaram da 

pesquisa é de 15,24 anos. 

Na Figura 5.3, evidencia a aplicação do questionário prévio. 

  

Figura 5.3: Aplicação do questionário prévio. 

14 ANOS
16%

15 ANOS
55%

16 ANOS
20%

17 ANOS
8%

19 ANOS
1%
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5.2 Dados da turma do 1° ano A 

 

Para descrever como ocorreu a pesquisa em cada turma, analisaremos os dados 

coletado em cada uma. 

A Tabela 5.3 mostra os dados coletados na turma do 1° ano A, o número de alunos que 

participaram da pesquisa são 29, sendo 12 do sexo masculino e 17 do sexo feminino. A idade 

dos alunos varia de 14 a 17 anos, 16 alunos têm 15 anos, ou seja, 55% da turma. 

Turma 1° ano A Número de alunos: 29  

Idade Quantidade Gênero 

14 - anos 04 Masculino Feminino 

15 - anos 16  

12 

 

17 16 - anos 06 

17 - anos 03 
 

Tabela 5.3: Faixa etária, número de alunos e gênero. 

A Figura 5.3 representa os dados da tabela 5.3 na forma de gráfico. 
 

 
Figura 5.4: Idade dos alunos sendo apresentados em dados percentuais e o gênero. 

A tabela 5.4 representa as notas do questionário prévio que vai de 0 até 10, a 

quantidade de alunos e a quantidade de pontos que cada um fez. 

Notas 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Quantidade 0 0 4 5 10 4 4 2 0 0 0 
Tabela 5.4: relaciona a quantidades de aluno e o número de acertos no questionário prévio. 

Analisando a tabela 5.4 podemos constatar que 10 alunos acertam 4 questoes e que o 

melhor desempenho foram de 2 alunos que acertaram 7 pontos.  

14%

55%

21%

10%

IDADE

14 anos 15 anos 16 anos 17 anos

41%
59%

GÊNERO

Masculino Femino
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Figura 5.5: Quantidade de alunos e suas notas coletadas do questionário prévio. 

A Figura 5.5 mostra o resultado dos alunos de forma mais detalhada onde é possível 

confrontar o número de alunos com o seu desempenho.  

Com esses dados coletados no questionário prévio é possível calcular a média 

aritmética ponderada da turma analisada. 

Média = 4x2+5x3+10x4+4x5+4x6+2x7 
 

 

Média = 4,17 

 
4+5+10+4+4+2 

Tabela 5.5: Cálculo da média aritmética ponderada. 

O resultado estatístico da média aritmética ponderada da turma do 1° ano A é 4,17 

pontos na aplicação do questionário antes da intervenção em sala de aula. Ao término dessa 

etapa passamos para segunda e terceira etapas que são abordagem conceitual com 

experimentos simples em sala de aula e a intervenção com as atividades experimentais 

conduzidas pelos alunos, na quarta etapa retornamos com o mesmo questionário após as 

intervenções para avaliarmos novamente os alunos. 

Esses dados coletados através do questionário após as atividades desenvolvidos, na 

segunda e terceira etapas são mostrados na tabela 5.6. 

Notas 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Quantidade 0 2 0 1 1 3 5 1 7 4 0 
Tabela 5.6: nota dos alunos após a intervenção em sala de aula. 

Com os dados coletados através do questionário final, após as atividades 

desenvolvidas em sala de aula, é possível observar a evolução dos alunos do 1° ano A. 
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Figura 5.6: Desempenhos dos alunos após as atividades experimentais. 

A tabela 5.7 mostra média aritmética dos alunos do 1° ano A após a intervenção. 

Média =1x2+3x1+4x1+5x3+6x5+7x1+8x7+9x4 
 

 

Média = 6,38 

 
2+1+1+3+5+1+7+4 

  Tabela 5.7: cálculo da média aritmética ponderada após as atividades experimentais. 

Com os dados coletados é possível mostrar a estatística do ganho e da evolução da 

aprendizagem dos alunos na turma do primeiro ano A. 

 

                          Figura 5.7: Desempenhos dos alunos antes e após as atividades experimentais. 

Como podemos observar, os alunos melhoram seus desempenhos, a média da turma 

aumentou 2,21 pontos o que corresponde um aumento de 20,1% após as intervenções feitas 

em sala de aula o que é considerado um ganho significativo. 
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5.3 Análise da turma do 1° ano B 

 

Os dados coletados na turma do 1° ano B estão representados na tabela 5.8. 

 

Turma 1° ano B 

 

Número de alunos: 31 

Idade Quantidade Gênero 

14 - anos 08 Masculino Feminino 

15 - anos 18  

13 

 

18 16 - anos 03 

17 - anos 02 
 

Tabela 5.8: Faixa etária, número de alunos e gênero. 

Os dados coletados são idade, número de alunos dessa sala que participaram da 

pesquisa e o gênero. São 13 alunos do sexo masculino e 18 do sexo feminino. A média de 

idade dos alunos do 1° ano B é 14,97 anos. 

  
Figura 5.8: Idade e o gênero dos alunos da turma do 1° ano B. 

Como podemos constatar a maioria dos alunos dessa turma também tem 15 anos um 

total de 18 alunos o que representam 58%. 

A tabela 5.9 representa as notas e a quantidade alunos na turma do 1° ano B. 

Notas 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Quantidade 0 0 1 2 6 3 6 4 7 2 0 
 

Tabela 5.9: Notas e quantidade de alunos. 

Analisando as respostas dos alunos da turma do primeiro ano B nenhum aluno acertou 

todas as questões do questionário prévio e somente dois alunos acertou 9 questões foram os 

esses que apresentaram melhor desempenho. No outro extremo analisamos os alunos que 

menos acertou somente um aluno acertou duas questões foi o que teve menor desempenho. Na 

tabela 5.9 mostramos o desempenho de todos os alunos. 

26%

58%

10%
6%

QUANTIDADE

14 anos 15 anos 16 anos 17 anos

42%

58%

GÊNERO

Masculino Feminino
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             Figura 5.9: Desempenho dos alunos do 1° ano B no questionário prévio. 

Com esses dados é possível calcular a média aritmética ponderada da turma analisada. 

Média =1x2+2x3+6x4+3x5+6x6+4x7+7x8+2x9 
 

 

Média = 5,96 

 
1+2+6+3+6+4+7+2 

Tabela 5.10: Calculo da média aritmética ponderada do 1° ano B. 

A média aritmética ponderada da turma é 5,96 pontos na aplicação do questionário 

antes a intervenção em sala de aula. Após a segunda etapa com abordagem conceitual, e na 

etapa seguinte intervenção com as atividades experimentais retornou com o mesmo 

questionário a pós essas etapas. 

Notas 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Quantidade 0 0 0 0 2 3 9 5 5 5 2 
Tabela 5.11: Notas dos alunos após a intervenção em sala de aula. 

A figura 5.10 apresenta o resultado do questionário prévio dos alunos do 1° ano B. 

 

Figura 5.10: Desempenho dos alunos do 1° ano B após as atividades experimentais. 

Observando a Figura 5.8 é possível observar uma evolução no desempenho dos alunos 

cujos resultados estatísticos são mostrados na tabela 5.12. 

Média = 2x4+3x5+6x5+5x7+5x8+5x9+2x10 
 

 

Média = 7,00 

 2+3+9+5+5+5+2 

Tabela 5.12: cálculo da média aritmética ponderada após as atividades experimentais. 
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A Figura 5.11 mostra o diagrama de barras comparativo entre a média do questionário 

inicial e o final após as atividades aplicadas em sala de aula. 

 

Figura 5.11: Média dos alunos da turma do 1° ano B. 

No diagrama da figura 5.11 mostra o desempenho dos alunos antes e após a 

abordagem conceitual e as atividades experimentais conduzidas pelos alunos. O gráfico 

mostra a evolução dos alunos onde temos resultados positivos a media da turma aumentou 

10,40 %. 

 

5.4 Analise da turma do 1° ano C 

 

   Os dados coletados na turma do 1° ano C estão representados na tabela 5.8. 

 

Turma 1° ano C 

 

Número de alunos: 37 

Idade Quantidade Gênero 

14 - anos 04 Masculino Feminino 

15 - anos 19  

9 

 

28 16 - anos 10 

17 - anos 03 

19 - anos 01 
 

  Tabela 5.13: Faixa etária, número de alunos e gênero do 1° ano C. 

Na tabela 5.8, são dados coletados; a idade dos alunos do primeiro ano C, o número de 

alunos que participaram da pesquisa, sendo 9 alunos do sexo masculino e 28 do sexo 

feminino. A média de idade dos alunos do 1° ano C é 15,43 anos. 

5,96

7,00

média

Desempenho dos alunos 1° ano B

Questionário prévio Questionário final



83 

 

  
Figura 5.12: Idade e o gênero dos alunos da turma do 1° ano C. 

Como podemos constatar a maioria dos alunos dessa turma também tem 15 anos um 

total de 18 alunos o que representa 58%. 

A tabela 5.9 relaciona a quantidade de alunos com suas respectivas notas. 

Notas 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Quantidade 1 0 6 8 18 1 2 0 1 0 0 
 

Tabela 5.14: Notas e quantidade de alunos. 

A Figura 5.13 mostra o desempenho dos alunos do 1° ano C na avaliação dos seus 

conhecimentos prévios. 

 

Figura 5.13: Desempenho dos alunos do 1° ano C na avaliação do questionário prévio. 

A tabela 5.15 mostra a média aritmética na turma do 1° ano C, nessa turma 18 alunos 

acertaram somente quatro questões. Essa turma foi a que apresentou a menor média no 

questionário prévio.  

Média =6x2+8x3+18x4+1x5+2x6+1x8 
 

 

Média = 3,59 

 
1+6+8+18+1+2+1 

11%

51%

27%

8% 3%

QUANTIDADE

14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 19

24%

76%

GÊNERO

Masculino Feminino

1 6 8 18 1 2 1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Quantidade de alunos

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 d

e
 p

o
n

to
s 

d
e

 c
a

d
a

 
a

lu
n

o
 

Dados do questionário prévio



84 

 

Tabela 5.15: Média aritmética do 1° ano C. 

Nessa turma, temos alguns alunos que estão repetindo o primeiro ano, alguns com 

muitas dificuldades no acompanhamento do conteúdo. Na tabela 5.16 mostramos o resultado 

dos alunos após a aplicação do questionário final. 

Notas 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Quantidade 0 0 0 2 3 4 5 12 7 3 1 
 

Tabela 5.16: Notas e quantidade de alunos. 

Como podemos observar na tabela 5.16, as notas melhoraram, 12 alunos obtiveram nota 

sete, o rendimento da turma foi positivo. Na Figura 5.14 mostramos esses resultados coletados 

após abordagem conceitual e as atividades experimentais. 

 
Figura 5.14: Desempenho dos alunos do 1° ano C, no questionário final. 

A Figura 5.14 apresenta às notas dos alunos as quantidades de acertos de cada questão 

após experimento com atividades exploradas em sala de aula. 

A tabela 5.17 mostra a média da turma após as atividades. 

Média =2x3+3x4+4x5+5x6+12x7+7x8+3x9+1x10 
 

 

Média = 6,62 

 2+3+4+5+12+7+3+1 

Tabela 5.17: Média da turma do 1° ano C, após as atividades de sala de aula. 

Na Figura 5.15 mostramos o desempenho dos alunos antes e após as atividades 

experimentais. 
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Figura 5.15: Média dos alunos da turma do 1° ano C. 

Como podemos observar no diagrama de barras da Figura 5.15, a média dos alunos 

aumentou; após as atividades desenvolvidas tivemos resultados positivos. 

Analisando os dados coletados nesta pesquisa foi possível constar o envolvimento de 

forma ativa de todos os alunos, durante a realização do trabalho houve a interação entre 

aluno-professor e entre aluno-aluno permitindo discussões bem aprofundadas sobre os 

conceitos de física aplicados.  

Observamos durante a realização da terceira etapa na construção dos experimentos de 

hidráulica, a curiosidade dos alunos relacionando as atividades com os conteúdos ministrados 

em sala de aula, discutindo conceito de pressão e transmissão de força transmitida pelas 

seringas e comparando a parte hidráulica com as aplicações de máquinas hidráulicas. Os 

alunos fizeram uso dos conhecimentos prévios com novos conteúdos, aprofundando o nível 

de conhecimento desses conteúdos. 

Vários alunos afirmaram que aprenderam melhor o conteúdo de física da forma que 

foi ministrado em sala de aula, ou seja, conciliando atividades prática ao conteúdo estudado. 

 

5.2 Análise de duas questões 

 

Na pesquisa avaliamos duas questões de cada turma uma sobre conceito de pressão e 

outra de densidade, é uma amostra do universo de 10 questões do questionário utilizado na 

pesquisa. Esses dados colhidos mostra como os alunos responderam o questionário prévio e o 

questionário final. 

Turma 1° ano A 

3,59

6,62

média
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1°) Os livros A e B: 

 
                                               A                      B 
 

a) Exercem forças diferentes sobre a mesa. 

b) O livro B exerce maior pressão sobre a mesa do que o livro A. 

c) Tanto a força como a pressão são as mesmas nos dois casos. 

Analise da Questão número 1, na turma do 1° ano A 

Questionário prévio Questionário a pós-experimentos 

A B C A B C 
13 4 12 7 20 2 

Tabela 5.18: Mostra a resposta da primeira questão na turma do 1° ano A. 

O gráfico da Figura 5.16 mostra a evolução dos alunos. 

  

Figura 5.16: Analisa a mudança após abordagem conceitual e as atividades experimentais. 

A o item correto na questão numero a letra b. Analisando a resposta dos alunos do 1° 

ano A, como eles marcaram o questionário prévio e logo após as atividades desenvolvidas na 

segunda e terceira na etapa é possível como responderam o questionário final é possível 

constatar uma mudança de visão sobre o conceito de pressão. No questionário prévio somente 

4 alunos acertaram essa questão o que corresponde a 13,79 % da turma. Após as atividades 
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desenvolvidas em sala de aula ouve uma evolução, 20 alunos acertaram a questão o que 

corresponde a 68,97 % uma melhora significativa no desempenho dos alunos. 

Outra questão analisada foi à questão número 3, que mostra o conceito de densidade. 

3°) Qual o conceito de densidade? 

a) é um conceito que indica o quanto de massa se têm em certo volume. 

b) é um conceito que indica o quanto de líquido se têm em um copo. 

c) é massa vezes por aceleração. 

Analise da Questão número 1 na turma do ano A 

Questionário prévio Questionário a pós-experimentos 

A B C A B C 
20 2 7 26 3 0 

Tabela 5.19: Mostra como os alunos do primeiro ano A, respondeu a questão número 3 do questionário. 

O gráfico da Figura 5.17 mostra a evolução dos alunos. 

   

Figura 5.17: Analisa a mudança após abordagem conceitual e as atividades experimentais. 

Analisando a resposta dos alunos do 1° ano A, como eles marcaram o questionário 

prévio e o questionário final após as atividades desenvolvidas na segunda e terceira etapa é 

possível constatar um aumento no desempenho dos alunos. No questionário prévio 20 alunos 

acertaram essa questão o que corresponde a 68,97 % da turma. Após as atividades 

desenvolvidas em sala de aula ouve uma evolução 26 alunos acertaram a questão o que 

corresponde a 89,66 % uma evolução significativa. 
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Analise da Questão número 1, na turma 1° ano B 
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A B C A B C 
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Tabela 5.20: Mostra a resposta da primeira questão na turma do 1° ano A. 

O gráfico da Figura 18 mostra a evolução dos alunos. 

   

Figura 5.18: Analisa a mudança após abordagem conceitual e as atividades experimentais. 

Analisando a resposta dos alunos do 1° ano B, como eles marcaram o questionário 

prévio e o questionário final após as atividades desenvolvidas na segunda e terceira etapa é 

possível constatar a mudança de visão sobre o conceito de pressão. No questionário prévio 

somente 13 alunos acertaram essa questão o que corresponde a 41,94 % da turma. Após as 

atividades desenvolvidas em sala de aula ouve uma evolução 23 alunos acertaram a questão o 

que corresponde a 74,19 % mostrando uma evolução significativa. 

Durante as discussões em sala de aula, foi possível entender que a maioria dos alunos 

tinha o conceito de pressão relacionado com a área, só que de forma contraria a maioria 

pesava que quanto maior a área maior a pressão outros alunos tinha acreditava que a pressão 

não tinha relação com a área e sim com peso do objeto. Usamos exemplo simples para 

construir o conceito de pressão o corte da carne já descrito na segunda etapa na abordagem 

conceitual foi um desses exemplos.  

Analise da Questão número 3, na turma do ano B 

Questionário prévio Questionário a pós-experimentos 

A B C A B C 
25 2 4 29 2 0 

Tabela 5.21: Mostra a resposta dos alunos na terceira questão da turma do 1° ano B. 

O gráfico da Figura 5.19 mostra o desempenho dos alunos. 
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Figura 5.19: Analisa a mudança após abordagem conceitual e as atividades experimentais. 

Analisando a resposta dos alunos do 1° ano B, como eles marcaram o questionário 

prévio e o questionário final após as atividades desenvolvidas na segunda e terceira etapa é 

possível constatar um aumento no número de acerto. No questionário prévio somente 25 

alunos acertaram essa questão o que corresponde a 80,65 % da turma. Após as atividades 

desenvolvidas em sala de aula ouve uma evolução 29 alunos acertaram a questão o que 

corresponde a 93,55 % um aumento significativo. 

   
Figura 5.20: Aplicação do questionário. 

Turma 1° ano C 

Analise da Questão número 1, na turma do 1° ano C 

Questionário prévio Questionário a pós-experimentos 

A B C A B C 
17 5 15 8 22 7 

Tabela 5.22: Mostra a resposta da primeira questão na turma do 1° ano C. 

O gráfico da Figura 5.21 mostra a evolução dos alunos. 
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Figura 5.21: Analisa a mudança após abordagem conceitual e as atividades experimentais. 

Analisando a resposta dos alunos do 1° ano C, como eles marcaram o questionário 

prévio e o questionário final após as atividades desenvolvidas na segunda e terceira etapa é 

possível constatar a mudança de visão sobre o conceito de pressão. No questionário prévio 

somente 5 alunos acertaram essa questão o que corresponde a 13,51 % da turma. Após as 

atividades desenvolvidas em sala de aula ouve uma evolução 22 alunos acertaram a questão o 

que corresponde a 59,46 % mostrando uma evolução positiva dos alunos. 

Analise da Questão número 3, na turma do 1° ano C 

Questionário prévio Questionário a pós-experimentos 

A B C A B C 
25 2 9 33 2 1 

Tabela 5.23: Mostra a resposta da primeira questão na turma do 1° ano C. 

O gráfico da Figura 5.22 mostra a evolução dos alunos. 

  

Figura 5.22: Analisa a mudança após abordagem conceitual e as atividades experimentais. 

Analisando a resposta dos alunos do 1° ano C, como eles marcaram o questionário 

prévio e o questionário final, após as atividades desenvolvidas na segunda e terceira etapa é 

possível constatar um aumento no desempenho dos alunos. No questionário prévio 25 alunos 
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acertaram essa questão o que corresponde a 67,57 % da turma. Após as atividades 

desenvolvidas em sala de aula ouve uma evolução 33 alunos acertaram a questão o que 

corresponde a 89,19 % um aumento significativo. 

   
Figura 5.23: Aplicação do questionário. 

 

5.3 Análise da média aritmética ponderada nas três turmas A, B e C 

 

Resultados da análise dos dados coletados estão representados em gráficos e tabelas. 

Mostramos o resultado do questionário aplicado em cada turma pesquisada. Esses resultados 

referem-se à aplicação do questionário prévio utilizado, para analisar o conhecimento que os 

alunos já tinham a respeito do conteúdo de hidrostática. O outro resultado traz os dados 

coletados após o desenvolvimento da pesquisa, com eles foi possível constatar o ganho de 

aprendizagem dos alunos. Essa pesquisa foi aplicada com 97 alunos do primeiro ano do 

ensino médio. Na tabela 5.24 é possível ver a evolução dos alunos através dos resultados 

coletados. 

Dados coletados nas três turmas pesquisadas 

Turmas Média do questionário prévio Média após as atividades experimentais 

A 4,17 6,38 

B 5,96 7,00 

C 3,59 6,94 
Tabela 5.24: Os dados coletados antes e depois da atividade experimental. 

Analisando esses dados, é possível constatar que essa estratégia de ensino onde se faz 

uso de atividades experimentais em paralelo com o conteúdo do livro didático é uma sugestão 

que pode contribuir para o ensino e aprendizagem de Física. A metodologia utilizada seguiu 

todos os passos na busca de uma aprendizagem significativa, com questionário prévio, vídeo 

curto como forma de motivar e utilizar as tecnologias no ensino, conteúdo do livro didático 

com resoluções de exercícios, experimentos simples, demonstrativos durante a aula, aula em 



92 

 

slide e simulações de aplicação de princípios da física e atividades experimentais conduzidas 

pelos alunos com o auxílio do professor. Com todas essas estratégias foi possível obtermos 

resultados positivos. 

Na Figura 5.24, apresentamos as médias dos alunos antes e após as atividades 

planejadas e desenvolvidas nessa pesquisa. 

 

Figura 5.24: Desempenho dos alunos antes e após desenvolvimento da pesquisa. 

Esses dados coletados mostram que os alunos do primeiro ano B, teve um maior 

rendimento no questionário prévio que é pré-requisito para obter uma aprendizagem 

significativa. 

Neste trabalho priorizamos os conceitos e os fenômenos físicos básicos e que o aluno 

possa aprender esses conteúdos de forma significativa e sejam capazes de abordá-los e 

relacioná-los em situações do seu cotidiano, não que o formalismo matemático não seja 

importante e necessário, mas a ênfase desse trabalho são os conceitos de Física aplicados. 

4,17

5,96
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa pesquisa possui, como primeiro objetivo, avaliar a ocorrência de uma 

aprendizagem significativa fundamentada na teoria de Ausubel e a interação entre os alunos 

numa intervenção com utilização de atividades experimentais de hidrostática. O segundo 

objetivo é a construção de um produto educacional “Robô Hidráulico” que pode auxiliar 

outros professores nas suas atividades de sala de aula. O produto educacional proposto na 

pesquisa é fruto de inúmeras experiências práticas em sala de aula e feira de ciências o que é 

constituído de explicação da aplicação da proposta, incluindo contextualização teórica, 

aspecto histórico, o passo a passo da construção do experimento, descrição de todo o material 

utilizado e o desenho técnico. 

Nossa pesquisa inicia com um levantamento bibliográfico descrito no capítulo um, 

sobre o ensino de Física no Brasil e o seu desenvolvimento nas últimas décadas. Outro tema 

estudado nesse capítulo é o ensino de Física com atividades experimentais aplicadas em sala 

de aula, em paralelo ao conteúdo teórico programático, na busca de uma proposta para 

melhorar o ensino e o aprendizado da disciplina de Física, de forma significativa. Com essas 

atividades buscamos relacionar teoria e prática tornando as aulas motivadas e dinâmicas. Para 

aprofundar o estudo, analisamos vários trabalhos que abordam e discutem o tema. 

No capítulo 2, descrevemos as teorias de aprendizagem que dão sustentação a esse 

trabalho, fizemos uma pesquisa exploratória sobre a Teoria de Aprendizagem Significativa de 

AUSUBEL e a Teoria Sócio-Histórica de VYGOTSKY. Nesse estudo, Ausubel e seus 

seguidores mostram a importância do conhecimento prévio para que o aprendiz possa 

aprender o conteúdo de forma significativa e como trabalhar com os organizadores prévios 

para alcançar uma aprendizagem que seja significativa. Outra teoria que reforça nossa 

pesquisa é a Teoria Sócio-Histórica de Vygotsky onde é discutida a interação entre os alunos 

e a Zona de Desenvolvimento do aprendiz. As atividades desenvolvidas buscam a interação 

que permite o aluno sair da Zona e Desenvolvimento Individual e alcançar a Zona de 

Desenvolvimento Potencial.  

No capítulo 3 descrevemos os conteúdos de física necessários à realização do trabalho, 

discutindo os principais tópicos de hidrostática, os conceitos e fenômenos físicos aplicados, 

mostrando inúmeras aplicações desses conceitos de forma prática. 

No capítulo quatro 4 é a metodologia utilizada na pesquisa na qual descremos o passo 

a passo da construção da pesquisa. 



 

No capítulo 5 análise dos dados coletado com o questionário prévio e após a 

abordagem conceitual e as atividades experimentais desenvolvidas pelos alunos. Esses 

resultados são comparados e discutidos. 

Para a verificação de que trata do objetivo, foram feitas coletas de dados através de 

questionário prévio; antes do início das atividades traçamos um planejamento como ocorreria 

o desenvolvimento das atividades seguintes. Para embasar nossa pesquisa buscamos na Teoria 

de Aprendizagem Significativa de David Ausubel (2003) e seus colaboradores a importância 

dos conhecimentos prévios para aprendizagem dos alunos. Com Vygotsky (2001) e seus 

colaboradores discutimos a teoria sociointeracionista e a importância da interação dos alunos 

na construção das atividades experimentais, analisando a troca de informações e as zonas de 

desenvolvimento dos alunos. 

Utilizamos como estratégia com potencial significativo, utilizando situações ligadas ao 

cotidiano do aluno onde fazemos uso de vários organizadores prévios na busca de 

aprendizagem significativa. Nossa proposta é buscar uma educação que vá além da 

transmissão de conteúdos que criem estratégias diferentes da que é utilizada no ensino de 

Física com a metodologia tradicional onde na maioria das vezes o professor utiliza como 

ferramenta de trabalha o livro didático e aulas expositivas, modelo que não tem-se mostrado 

suficiente para melhorar a aprendizagem do ensino de Física. 

Os recursos utilizados para enriquecer o trabalho têm como objetivo esclarecer 

qualquer tipo de dúvida no que diz respeito ao conteúdo de Física que está sendo estudado. 

No decorrer do trabalho, houve a participação ativa do aluno, conduzimos o processo de 

forma crítica para que tenhamos cidadãos que sejam capazes de compreender e atuar de forma 

crítica na sociedade. 

No aprofundamento do trabalho, utilizamos diversos instrumentos avaliativos com o 

objetivo de verificar o ganho de aprendizagem dos alunos e o aprofundamento do conteúdo 

pesquisado. 

Através dos questionários aplicados no início da atividade e após as atividades, foi 

possível constatar o aumento do número de acertos dos alunos, o que mostra que a proposta 

de pesquisa traz resultados positivos. Esse aumento no número de acertos, reflete uma 

melhora do aprendizado dos alunos o que permite afirmar que o nível de aprendizagem é 

superior ao de antes da intervenção. 

Nesta pesquisa defendemos as atividades experimentais como uma proposta 

educacional que pode contribuir para motivar e melhorar o ensino e aprendizagem de Física 

com uma abordagem que contemple o diálogo e a participação ativa dos alunos no processo 



 

de ensino. Essas atividades experimentais permitem ao educando expressar seu conhecimento 

e negociar significados com o professor. Acreditamos que as atividades experimentais quando 

bem planejadas, contemplando a participação ativa dos alunos, revela-se ferramentas 

eficientes como propostas que podem contribuir para que a aprendizagem seja significativa.  

Durante a realização dos experimentos, o aluno vivencia a prática investigativa, 

traçando o processo de negociação significativa, construído por meio do diálogo entre o 

professor-aluno. Na condução desse trabalho, concluímos que houve aprendizagem 

significativa o professor auxiliou os alunos na condução do processo investigativo durante a 

realização das atividades experimentais. 

O produto educacional é a construção do robô hidráulico, visa à utilização de recursos 

alternativos para explicar conceitos de hidrostática no caso específico dessa pesquisa o 

Princípio de Pascal. O experimento busca ser uma alternativa que estimule a aprendizagem 

significativa, para isso o professor deve privilegiar os conhecimentos prévios do aprendiz. 

Para construir o experimento, utilizamos materiais acessíveis à maioria das escolas onde o 

mesmo é possível de ser montado e desmontado pelo aluno o que permite reutilizar em várias 

salas de aula. A metodologia aplicada permite o estudante sair da situação de mero expectador 

para ser um executor ou construtor do seu conhecimento. 

O robô hidráulico foi construído pelos alunos o que foi considerado algo positivo, pois 

a metodologia adotada permitiu a participação de todos os alunos na construção do 

conhecimento. Podemos constatar durante a construção do experimento que as aulas foram 

mais dinâmicas, os alunos se empenharam em realizar o experimento e explicando os 

conceitos físicos aplicados e funciona, para que serve e onde é utilizado no cotidiano do 

aluno. 

Apesar de os experimentos na pesquisa serem aplicados em sala de aula, eles podem 

ser construídos e demonstrados no laboratório ou numa feira de ciências. 

O produto educacional construído nesse trabalho cumpre o objetivo geral dessa 

pesquisa já que permite ser construído e explorado por outros professores e aplicado em 

outras escolas.  

Dessa forma julgamos que a proposta cumpriu as expectativas para alcançar os 

objetivos propostos para isso foi preciso seguir um planejamento em que contemplasse todos 

alunos. Finalmente, esperamos ter contribuído para enriquecer as aulas de Física com auxílio 

dessas atividades experimentais, ou seja, nosso trabalho é uma alternativa onde é possível o 

professor tornar as aulas de física mais atraente, cativante, motivadora e no que diz respeito ao 

ensino e ao aprendizado de Física. 



 

Considerado os resultados alcançados nessa pesquisa com o processo de investigação 

utilizados, podemos afirmar que houve ganho de aprendizagem significativa e a construção 

das atividades experimentais contribuíram para esse ganho. 

Sugestões para trabalhos futuros: 

 Aperfeiçoamentos dos experimentos; 

 Aprofundar a pesquisa investigativa sobre aprendizagem significativa; 

 Coletar um número maior de informação de cada indivíduo da pesquisa; 

 Acrescentar uma abordagem através de entrevistas; 

 Construir um braço mecânico automatizado; 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO DO ROBÔ 

HIDRÁULICO 
1. Construção do robô hidráulico 

 

Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um robô hidráulico. 

Ao término desta atividade o aluno deverá ter habilidade e competência para: 

 Identificar e aplicar os princípios de hidrostática; 

 Explicar conceitos envolvendo a aplicação do Princípio de Pascal, vasos 

comunicantes; 

 Caracterizar e analisar “o Princípio de Pascal” em aplicações tecnológicas; 

 Compreender e entender a transmissão de forças através de líquidos. 

2. Material necessário. 

Descrição dos materiais Foto dos Materiais 

 

Base principal do robô com furo onde deve ser colocado um 

rolamento. O desenho técnico trás as medições dessa peça. 

 
 

Um rolamento que deve ser encaixado na base principal, 

devemos colar o mesmo com cola araudite. 

 
 

Um parafuso de 80 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro, 4 

porcas e 4 ruelas de diâmetro 16 mm que deve ser preso ao 

rolamento. 

 

TUTORIAL 

 
Figura 1: Robô hidráulico 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Confecção de experimento com material 

alternativo 

 

Experimento de hidrostática: robô 

hidráulico. 

 

Explorar a aplicação do princípio de pascal, 

mostrando a transmissão de forças através de 

líquidos. 



 

 

Uma peça de apoio para prender uma seringa de 10 ml.  

 
 

Peça de madeira que serve para prender coluna principal do robô 

ela fica ligada a base através do parafuso de 80 mm. 

 
 

 

Um suporte para prender uma seringa de 10 ml.  

 
 

A coluna principal do robô deve ser prendida na peça da figura 

6. 

 
Suporte para apoiar uma seringa de 20 ml ela fica presa a coluna 

principal do robô. 

 
 

Braço de elevação do robô ele fica preso à coluna principal. 

 
 

Apoio para uma seringa de 20 ml.  
 

 

Braço de extensão do robô ele fica preso ao braço de elevação. 

 
 

Dobradiças usadas para ligar a coluna principal ao braço de 

elevação e o braço de extensão. 

 
 

Garra do robô ela fica presa no braço de extensão ela abre e 

fecha permitindo pegar um objeto. 

 
 

Duas ligas que deve ser presa a garra do robô. 

 
 
Quatro mangueiras que servem para fazer a hidráulica do robô, o 

diâmetro externo 6 mm e interno de 3 mm. 

 



 

 
Base das alavancas do robô suas dimensões estão especificadas 

no desenho técnico. 

 
 
Base de apoio das seringas que prende as alavancas. 

 
 
Base de apoio lateral das alavancas. 

    
 
 
Quatro alavancas do robô responsáveis pelos movimentos. 

 
 
 
Quatro dobradiças para prender as alavancas. 

 

 

Parafusos de diversos tamanhos utilizados para prender as peças 

do robô. 

 

 

 

Braçadeiras utilizadas para prender as seringas de 20 ml. 

 

 

 

Oito seringas utilizadas no robô para fazer a hidráulica sendo 

cinco seringas de 10 ml e três de 20 ml. 

 

Tabela 1: Descrição dos materiais utilizados e suas respectivas figuras. 

 

3. MONTAGEM DO ROBÔ HIDRÁULICO 

 

A montagem do robô hidráulico poderá ser mais bem compreendida através da 

seguinte descrição detalhada, em consonância com as figuras. 

 



 

PASSO A PASSO 

 

Passo 1 

Fure a tábua para encaixar um rolamento de 30 mm de diâmetro, em seguida cole o 

rolamento com cola araudite, devemos prender o parafuso no rolamento conforme a peça 4 

montada. Observação: às dimensões das peças estão especificadas no desenho técnico. 

Figura 4 

 
Peça - 1 

 
Peça - 2 

 
Peça - 3 Peça - 4 

Passo 2 

Fixa as seguintes peças: a peça 5 deve ser presa na peça 1 que serve de suporte para 

uma seringa de 10 ml, a peça 6 fica presa ao parafuso, peça 7 é fixada na peça 6 e a peça 8 é a 

coluna principal do robô que é fixada na peça 6.  

Figura 5 

 
Peça - 5 

 
Peça – 6 

 
Peça - 7 

 
Peça - 8 

 

Peça montada 

 
 

Passo 3 

A peça 9 deve ser apoiada na peça 8 que é o suporte a para seringa de 20 ml, a peça 10 

é ligada na peça 8 por uma dobradiça; a peça 11 é um suporte para apoiar uma seringa de     

20 ml que fica presa na peça 10 e a peça 12 é o braço de extensão o qual fica preso na peça 10 

por uma dobradiça cuja peça serve de suporte para fixar a garra do robô.  



 

Figura 6 

 
Peça - 9 

 
Peça – 10 

 
Peça - 11 

 
Peça - 12 

Passo 4 

Montando a garra do robô. .  

Figura 7 

Peça - 13 Peça - 14 
 

Peça - 15 
 

Peça - 16 

 

           Na peça 13 devemos encaixar as peças 14 conforme mostram as peças 15 e 16. 

Passo 5 

Montando o suporte das alavancas. 

Figura 8 

Peça - 17 Peça – 18 
 

Peça - 19 
 

Peça - 20 
 

A peça 18 é fixada na peça 17, a peça 19 também é fixada na peça 17, as peças 19 é 

fixada na peça 17 conforme mostra a figura. 

 

Peça montada 

Passo 6 

Montar a hidráulica. O líquido utilizado é a água, cuidado para não ficar ar dentro da 

mangueira já que o ar é bastante compressível o que faz com que o robô perda força. 

Figura 9 



 

Peça - 21 Peça - 22  peça - 23 Peça - 24 
 

As peças 21, 22, 23 e 24 são encaixadas conforme mostra a figura do robô hidráulico 

construído. 

 
Figura 10: O robô hidráulico construído. 

 

4. DIAGRAMA DO ROBÔ 

 

 

Diagrama do robô sem a hidráulica Diagrama das alavancas 

 

 

  

18 19 
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10 



 

Diagrama do robô hidráulico 
1- Base principal; 

2- Rolamento; 

3- Parafuso;  

4- Suporte de madeira; 

5- Seringa de 10 ml; 

6- Suporte de madeira; 

7- Suporte de madeira serve para prender a seringa de 10 ml; 

8- Coluna principal; 

9- Suporte de madeira da coluna principal; 

10-  Seringa de 20 ml; 

11-  Braço de elevação; 

12-  Suporte para apoiar uma seringa de 20 ml; 

13-  Dobradiça; 

14-  Seringa de 20 ml; 

15-  Parafusos; 

16-  Garra do robô; 

17-  São as mangueiras; 

18-  Seringas de 10 ml; 

19-  Seringas de 10 ml; 

20-  As alavancas; 

21, 22, 23, e 24 – São as dobradiças;  

Descrição das peças: Diagrama das peças 
 
 
O desenho 1 é a base principal do robô com furo onde deve ser 

colocado um rolamento.  

 
 

 

O desenho 2 é um rolamento. 

 



 

 
Desenho 3 é um parafuso de 80 mm de comprimento e 6 mm de 

diâmetro, 4 porcas e 4 ruelas de diâmetro 16 mm que deve ser preso 

ao rolamento. 

 
 
Desenho 4, é um apoio para prender uma seringa de 10 ml.  

 
 

 

Desenho 6, é uma peça de apoio que serve para prender a coluna 

principal. 

 
 
 

 

Desenho 7 é uma peça de suporte que serve para prender a seringa de 

10 ml.  

 
 
Desenho 8 é a coluna principal. 

 
 

Desenho 9 é a uma peça de apoio. 

 
 

 

Desenho 10 é o braço de elevação. 

 

 
 

Desenho 11 é a uma peça de apoio. 

 
 

 

Desenho 12 é o braço de extensão. 

 
 

 

Desenho 13 duas dobradiças. 

 
 

 

Desenho 14 duas ligas de dinheiro. 

 



 

 

 

Desenho 15 é a garra do robô. 

 
 

 

 

Desenho 16 são as mangueiras para montar a hidráulica. 

 
 

 

 
Desenho 17 é a base das alavancas. 

 
 

 
Desenho 18 é a coluna de apoio das seringas de 10 ml. 

 
 
 
Desenho 19 é suporte lateral das alavancas. 

    
 
 
 
Desenho 20 são quatro alavancas. 

 
 

 

Desenho 21 são quatro dobradiças usadas para prender a alavanca. 

 
 
6.1 Atividades 

1°) Determine quais os conceitos de física aplicados ao experimento. 

2°) Calcule os deslocamento das seringas de 10 ml e 20 ml. 

3°) Teoricamente pode-se elevar qualquer peso com um elevador hidráulico, mas, na prática, 

isso não é verdade. O que limita a utilização de um elevador ou prensa hidráulica? Explique. 

4°) Quais objetos o robô hidráulico consegue pegar? 

5°) Cite exemplos de aplicação tecnológica desse experimento. 



 

7°) Em uma prensa hidráulica o raio de êmbolo menor vale 10 cm e o raio do êmbolo maior 

60 cm. No êmbolo menor é aplicada uma força de módulo 100 N.  

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Com relação ao problema anterior, calcule deslocamento do êmbolo maior se o menor 

sofrer um deslocamento de 36 cm. 

8°) (Enem 2013) Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é 

utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma 

bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, 

e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador 

hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que 

sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s2, 

deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 

20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o 

cadeirante seja elevado com velocidade constante? 

a) 20 N                      b) 100 N                    c) 200 N                  d) 1000 N               e) 5000N 

Figura: 
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APÊNDICE B – ELEVADOR HIDRÁULICO 
1. Construção de um elevador hidráulico  

 

Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um elevador hidráulico na 

prática.  

2. Material utilizado 

 Duas seringas de injeção de capacidades diferentes (5 ml e 20 ml) 

 Pedaço de mangueira de soro 20 cm. 

 Base de madeira 

 Pesos variados 

 Base de papel para colocar os pesos 

       

             Figura 2: Material utilizado                                                                      Diagrama. 

 

TUTORIAL 

 
Figura 1: Elevador hidráulico 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Confecção de experimento com material 

alternativo 

 

Experimento de hidrostática: Elevador 

hidráulico. 

 

Explorar a aplicação do princípio de pascal, 

mostrando a transmissão de forças através de 

líquidos. 
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       Diagrama da base do Elevador Hidráulico                                 Diagrama das pernas do Elevador Hidráulico 

3. Atividade 

1°) Determine quais os conceitos de física aplicados ao experimento. 

2°) Cálcule os deslocamento das seringas de 5 ml e 20 ml. 

3°) Teoricamente pode-se elevar qualquer peso com um elevador hidráulico, mas, na prática, 

isso não é verdade. O que limita a utilização de um elevador ou prensa hidráulica? Explique. 

4°) Cite exemplos de aplicação tecnológica desse experimento. 

5°) Em uma prensa hidráulica o raio de êmbolo menor vale 10 cm e o raio do êmbolo maior 

60 cm. No êmbolo menor é aplicada uma força de módulo 100 N.  

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Com relação ao problema anterior, calcule deslocamento do êmbolo maior se o menor 

sofrer um deslocamento de 36 cm. 

6°)  Um líquido ideal, em repouso, transmite integralmente os acréscimos de pressão que 

recebe. Uma aplicação prática importante do Princípio de Pascal é a prensa hidráulica, que 

será analisada abaixo. Na prensa hidráulica mostrada abaixo, a área do êmbolo menor vale 10 

cm2 e a do êmbolo maior 250 cm2. Ao êmbolo menor é aplicada uma força constante, vertical, 

de cima para baixo de módulo 30 N. Suponha ideal o líquido utilizado na construção da 

prensa. 

 

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Calcule o deslocamento do êmbolo maior sabendo que o êmbolo menor desceu 50 cm. 
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APÊNDICE C – FREIO HIDRÁULICO 
 

1. Construção do freio hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um freio hidráulico, 

explorando a aplicação do Princípio de Pascal, mostrando a transmissão de forças através de 

líquidos. 

2. Material utilizado 

 Duas seringas de injeção de capacidades diferentes (5ml e 20 ml); 

 Pedaço de mangueira de soro; 

 Base de madeira; 

 Um pneu de carrinho; 

 Um motor de carrinho com suporte para duas pilhas; 

 Um pedaço de cano; 

Os alunos seguem o passo a passo do roteiro do experimento, na construção do 

macaco hidráulico; mostra os alunos construindo o freio hidráulico.  
 

    

         Figura 2: Material utilizado                                                                        Diagrama. 

TUTORIAL 

 
Figura 1: Freio hidráulico 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Confecção de experimento com 

material alternativo 

 

Experimento de hidrostática: Freio 

hidráulico. 

 

Explorar a aplicação do princípio de 

pascal, mostrando a transmissão de 

forças através de líquidos. 
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3. Atividade 

1°) Determine quais os conceitos de física aplicados ao experimento. 

2°) Cálcule os deslocamento das seringas de 5 ml e 20 ml. 

3°) Teoricamente pode-se elevar qualquer peso com um elevador hidráulico, mas, na prática, 

isso não é verdade. O que limita a utilização de um elevador ou prensa hidráulica? Explique. 

4°) Cite exemplos de aplicação tecnológica desse experimento. 

5°) Em uma prensa hidráulica o raio de êmbolo menor vale 10 cm e o raio do êmbolo maior 

60 cm. No êmbolo menor é aplicada uma força de módulo 100 N.  

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Com relação ao problema anterior, calcule deslocamento do êmbolo maior se o menor 

sofrer um deslocamento de 36 cm. 

6°)  Um líquido ideal, em repouso, transmite integralmente os acréscimos de pressão que 

recebe. Uma aplicação prática importante do Princípio de Pascal é a prensa hidráulica, que 

será analisada abaixo. Na prensa hidráulica mostrada abaixo, a área do êmbolo menor vale 10 

cm2 e a do êmbolo maior 250 cm2. Ao êmbolo menor é aplicada uma força constante, vertical, 

de cima para baixo de módulo 30 N. Suponha ideal o líquido utilizado na construção da 

prensa. 

 

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Calcule o deslocamento do êmbolo maior sabendo que o êmbolo menor desceu 50 cm. 
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APÊNDICE D – MACACO HIDRÁULICO 
 
 

1. Construção do macaco hidráulico 

   

Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um macaco hidráulico 

explorando a aplicação do Princípio de Pascal, mostrando a transmissão de forças através de 

líquidos. 

 

2. Material utilizado 

 Três seringas de injeção de capacidades diferentes (3ml, 5ml e 20 ml) 

 Pedaço de mangueira de soro 

 Base de madeira de apoio para as seringas 

 Reservatório de água 

 Duas esferas pequenas 

Os alunos seguem o passo a passo do roteiro do experimento, na construção do 

macaco hidráulico. 

TUTORIAL 

 
Figura 1: Macaco hidráulico 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Confecção de experimento com material 

alternativo 

 

Experimento de hidrostática: Macaco 

hidráulico. 

 

Explorar a aplicação do princípio de pascal, 

mostrando a transmissão de forças através 

de líquidos. 
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           Figura 2: Material utilizado                                                                        Diagrama. 

 

3. Atividade 

1°) Determine quais os conceitos de física aplicados ao experimento. 

2°) Cálcule os deslocamento das seringas de 5 ml e 20 ml. 

3°) Teoricamente pode-se elevar qualquer peso com um elevador hidráulico, mas, na prática, 

isso não é verdade. O que limita a utilização de um elevador ou prensa hidráulica? Explique. 

4°) Cite exemplos de aplicação tecnológica desse experimento. 

5°) Em uma prensa hidráulica o raio de êmbolo menor vale 10 cm e o raio do êmbolo maior 

60 cm. No êmbolo menor é aplicada uma força de módulo 100 N.  

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Com relação ao problema anterior, calcule deslocamento do êmbolo maior se o menor 

sofrer um deslocamento de 36 cm. 

6°)  Um líquido ideal, em repouso, transmite integralmente os acréscimos de pressão que 

recebe. Uma aplicação prática importante do Princípio de Pascal é a prensa hidráulica, que 

será analisada abaixo. Na prensa hidráulica mostrada abaixo, a área do êmbolo menor vale 10 

cm2 e a do êmbolo maior 250 cm2. Ao êmbolo menor é aplicada uma força constante, vertical, 

de cima para baixo de módulo 30 N. Suponha ideal o líquido utilizado na construção da 

prensa. 
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a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Calcule o deslocamento do êmbolo maior sabendo que o êmbolo menor desceu 50 cm. 



 

APÊNDICE E – Questionário aplicado 

                             
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA – POLO 29 – UNIFESSPA 

 

Este questionário foi aplicado na primeira e na quarta etapas logo após as atividades 

experimentais com o objetivo de avaliar o ganho de aprendizagem dos alunos. 

Prezado Aluno, 

Solicitamos a sua contribuição para o preenchimento desses questionário. 

O objetivo é realizer um diagnóstico do perfil dos alunos do primeiro ano do ensino 

médio no Centro de Ensino Luzia Aires Maranhão – CELAM que participarão dessa pesquisa; 

e investigar o conhecimento prévio desses estudantes sobre conceitos abordados em 

Hidrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Setembro 2015 

  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO      ESCOLA: LUZIA AIRES MARANHAO-CELAM 

Aluno: ____________________________________________ Turma:_______ 
 

Gênero 
 

Idade 
 

(      ) Masculino                                    (       ) Feminino  
 

Questionário 

1°) Os livros A e B: 

 
                                               A                      B 

 

a) Exercem forças diferentes sobre a mesa. 

b) O livro B exerce maior pressão sobre a mesa do que o livro A. 

c) Tanto a força como a pressão são as mesmas nos dois casos. 

 

2°) Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a 

compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, 

reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de 

compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais 

a) largos, reduzindo pressão sobre o solo.    

b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo.    

c) largos, aumentando a pressão sobre o solo.    

 

3°) Qual o conceito de densidade? 

a) é um conceito que indica o quanto de massa se têm em certo volume. 

b) é um conceito que indica o quanto de líquido se têm em um copo. 

c) é massa vezes aceleração. 



 

4°) (Puc PR 2006) Uma esfera é liberada em um recipiente contendo água e óleo (figura 

1). Observa-se que o repouso ocorre na posição em que metade de seu volume está em 

cada uma das substâncias (figura 2). 

 

 
 

Se a esfera fosse colocada em um recipiente que contivesse somente água ou somente 

óleo, a situação de repouso seria: (Assinale a alternativa que contém a figura que 

corresponde à situação correta). 

a)                       b)                         c)  

 

5°) Em dois recipientes de diferentes volumes é colocada água de tal forma que fique no 

mesmo nível dos dois. A pressão no fundo: 

                                    
a) É maior no recipiente de maior volume. 

b) É maior no recipiente de menor volume. 

c) É a mesma nos dois recipientes. 

 

6°) Qual das alternativas melhor representa o escoamento de um líquido em um 

recipiente onde foram feitos dois furinhos em diferentes alturas? 

                                                               
a)                                                 b)                                            c) 



 

7°) Ao colocarmos água neste recipiente, observamos que: 

 
Vasos comunicantes 

a) O nível da água é o mesmo em cada caso. 

b) Quanto maior o vaso mais baixo é o nível da água. 

c) Quanto menor o vaso mais baixo é o nível da água. 

 

8°) No início do século XX, a indústria e o comércio da cidade de São Paulo 

possibilitaram uma qualidade de vida melhor para seus habitantes. Um dos hábitos 

saudáveis, ligados à higienização bucal, foi a utilização de tubos de pasta dental e as 

respectivas escovas de dente. 

 

 
 

Considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve 

apertá-lo. A pressão exercida sobre a pasta, dentro do tubo, será: 

a) menor no fundo do tubo, se apertar perto do bico de saída. 

b) maior no meio do tubo, se apertar no meio. 

c) igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. 

 

9°) O sistema de freio hidráulico de um veículo está baseado no princípio 

a) de Pascal.                                b) de Arquimedes.                        c) da inércia. 

 

10°) Qual é o fator que determina se um corpo vai afundar ou flutuar em um líquido? 

a) Peso.                                          b) Empuxo.                                     c) Densidade 


