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Introdução

Ciência na escola a baixo custo é um projeto 
desenvolvido por alunos do curso de 
Licenciatura em Física da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) que fazem parte 
do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), 
oferecido pela própria universidade. Esse 
Programa tem como objetivos interar os alunos 
das séries Fundamentais e Médias em atividades 
práticas extraclasse visando seu 
desenvolvimento intelecto-social e interesse 
pela ciência, além de oferecer ao aluno 
licenciando uma oportunidade de ter o contato 
com a realidade de uma escola pública 
recifense.

O Projeto está sendo implantado na Escola 
Estadual Lions de Parnamirim, localizada no 
bairro de Dois Irmãos por quatro alunos da 
UFRPE sob a supervisão de um professor da 
escola e um coordenador da universidade e 
abrange alunos da série terminal do Ensino 
Fundamental e das duas séries iniciais do 
Ensino Médio nos turnos da manhã e tarde.

O objetivo inicial desse projeto é, em médio 
prazo, montar um laboratório de Ciências 
utilizando sucatas e matérias descartáveis, já 
que a escola não dispõe de um laboratório para 
que sejam realizadas as atividades práticas com 
os alunos. Os experimentos são montados na 
própria escola e com a participação dos alunos 
realizamos os experimentos, questionando e 
analisando logo em seguida os princípios físicos 
ligados a ele. A partir daí vem à formalização da 
teoria.

Material e métodos

Alguns experimentos já foram realizados, 
dentre eles estão o Elevador Hidráulico que 
aborda conceitos do Princípio de Pascal na 
hidrostática e A Lata Mágica que aborda

conceitos de Movimento Uniformemente 
Variado, Conservação da Energia Mecânica e a 
1ª Lei de Newton, a Inércia.

A. Elevador Hidráulico

No Elevador Hidráulico, foram utilizados 
materiais de baixo custo: caixa de sapato, duas 
seringas, uma mangueirinha de borracha e um 
contrapeso (carrinho de plástico). Começamos a 
montar o experimento fazendo dois pequenos 
furos na tampa da caixa por onde foi conectada 
uma mangueira contendo um fluido 
incompressível. Duas pequenas seringas foram 
acopladas nas extremidades da mangueira.

Fazendo uma análise para o elevador 
hidráulico, supomos que uma força de módulo 

 seja dirigida para baixo sobre a seringa da 

esquerda, onde essa força foi transmitida através 
do fluido incompressível até chegar à seringa do 
lado direito, produzindo assim uma força  de 

sentido contrário. Ao aplicarmos uma força no 
lado esquerdo do sistema, estaremos exercendo 
uma variação  na pressão do fluido. Quando 

aplicamos uma força externa, o carrinho 
(contrapeso) se elevou de uma altura , 

proporcional ao deslocamento do fluido e da 
força externa aplicada, como podemos observar 
nesta equação:

podendo a força aumentar ou diminuir 
dependendo da área da secção reta de cada 
seringa.

B. Lata Mágica

Na Lata Mágica, também conhecida como 
cilindro do movimento uniformemente variado 
utilizamos uma lata cilíndrica, duas ligas 
elásticas, contrapeso e dois pregos. Montamos o 
experimento amarrando o contrapeso com as 



ligas elásticas, logo em seguida fizemos 2 furos 
nas extremidades da lata de forma que a liga 
passe por esses orifícios e por dentro da lata. O 
prego serviu como ajuda para que as ligas
fiquem bem presas pela parte de fora do 
cilindro.

Com o material preparado, apoiamos a lata no 
chão e fizemo-la entrar em movimento através 
da aplicação de uma força. Como era de se 
esperar a lata percorre certa distância até parar 
devido a forças resistivas que atuam no corpo, 
mas logo após a lata vai retornando ao seu local 
de origem!

Resultados e Discussão

O princípio de pascal, assunto que já estava 
sendo discutido pelo professor de física na 
Escola Estadual Lions de Parnamirim, foi 
abordado através do experimento feito com 
materiais de baixo custo.  Os alunos aprenderam 
na prática o que tinham dificuldades na teoria. 
Esta forma de dar aula teve uma boa 
receptividade por parte dos alunos e professores 
evidenciando que a forma tradicional de dar 
aulas não se encaixa mais no perfil de 
aprendizagem dos discentes.

Com isso, mostramos que a proposta 
educacional de utilização de “inventos”
baseados em materiais reciclados e de baixo 
custo, associa o conhecimento científico ao 
prazer da descoberta. Partindo do pressuposto 
de que a ciência é um processo de criação.

Esse procedimento nas escolas preenche uma 
enorme lacuna de experimentos de nossos livros 
didáticos dedicados ao ensino de ciências.

No experimento da Lata Mágica, os alunos 
ficaram surpresos com a volta da lata a sua 
origem e, a partir daí, trabalhamos com eles os 
conceitos físicos envolvidos: a energia 
mecânica. 

A energia cinética está presente no corpo 
enquanto ele está em movimento, mas após 
certo tempo o cilindro pára, logo não tem mais 
energia cinética. Pelo princípio da conservação 
da energia mecânica, a energia inicial tem que 
ser igual à final; mas então onde foi parar a 
energia já que o corpo está em repouso? A 
energia cinética inicial se converte em energia 
potencial elástica que se armazena na liga 
elástica. No ponto onde o cilindro pára, a liga no 
seu interior está enrolada e a energia já 
armazenada em forma de potencial elástica. 

Com isso, novamente a energia, que agora é 
potencial, se converte em energia cinética 
fazendo o corpo entrar em movimento 
novamente.

Ao decorrer da realização dos experimentos, 
percebemos que os alunos ficaram bastante 
envolvidos com as atividades e começaram a 
perceber que a ciência também está ao alcance 
deles.
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