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Resumo: Diferentes pesquisas demonstram benefícios da utilização de atividades experimentais 

como proposta didática. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os benefícios 

da utilização de experimentos na abordagem dos cálculos de física, utilizando materiais 

alternativos e de fácil acesso. Para isso, foi montado um experimento que consistia em um elevador 

hidráulico por um sistema de seringas que foi apresentado a alunos do 3º ano do ensino médio de 

uma escola pública do município de Marabá-PA, na aula foram explicadas as fórmulas 

matemáticas envolvidas no experimento e ao final foi aplicado um questionário com duas questões 

referentes ao experimento apresentado e sobre a aula realizada. Através dos resultados obtidos e 

mediante o questionário, constatou-se que a abordagem foi eficaz para a apresentação e 

compreensão do assunto, uma vez que os alunos relataram ainda não terem tido aula sobre o 

conteúdo. Portanto, a intervenção didática introduzida na sala de aula através do elevador 

hidráulico mostrou relevante para aprendizagem dos estudantes.  
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HYDRAULIC ELEVATOR WITH ALTERNATIVE MATERIALS FOR THE 

MATHEMATICAL APPROACH OF THE PASCAL PRINCIPLE 

 

Abstract: Different researches demonstrate benefits of use of experimental activities as didatic 

proposal. So, the present paper aims to present the benefits of using experiments in the approach of 

physics calculations, using alternative and easily accessible materials. For this, an experiment was 

elaborate consisting of a hydraulic lift by a syringe system that was presented to students of the 3rd 

year of high school in a public school in the municipality of Marabá-PA, in the class the 

mathematical formulas involved in the experiment were explained and at the end a questionnaire 
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was applied with two questions regarding the experiment presented and the class held. Through the 

results obtained and through the questionnaire, it was verified that the approach was effective for 

the presentation and understanding of the subject, since the students reported that they had not yet 

had a lesson on the content. Therefore, the didactic intervention introduced in the classroom 

through the hydraulic lift proved to be relevant for the student learning.  

 

Keywords: Alternative materials; Basic physics; Hydraulic lift. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 O professor como agente ativo no processo de ensino-aprendizagem, através de diferentes 

didáticas de ensino, busca formas eficazes de atrair a atenção dos alunos parao conteúdo, despertando-

lhes a curiosidade e participação na discussão do assunto estudado. Diferentes autores (HEIDEMANN, 

ARAUJO, VEIT, 2016; MORAIS, JUNIOR, 2016) abordam a inserção de atividades experimentais na 

prática docente como uma importante ferramenta de ensino e aprendizagem.  

Sobre a introdução de experimentos nas escolas, assim como o do presente trabalho, Matias et 

al (2018) aborda que as atividades experimentais não têm como único espaço possível o laboratório 

escolar, visto que podem ser realizadas em outros espaços pedagógicos, como a sala de aula, e utilizar 

materiais alternativos aos convencionais. Mediante isso, a utilização de materiais alternativos além de 

possibilitar a aprendizagem de conteúdo, contribui ainda para a diminuição da quantidade de lixo 

produzido, proporcionando aos alunos uma visão ambientalista mesmo que este não seja o principal 

foco do experimento (BRASIL, 2002).  

Assim, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma intervenção didática realizada em 

uma escola para a abordagem do princípio de Pascal, assim como ressaltar a importância e os benefícios 

da utilização de experimentos utilizando materiais alternativos e de fácil acesso para abordar os cálculos 

de física. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A prática foi realizada em uma escola pública do município de Marabá-PA, com 27 alunos 

de idades variadas. Para a confecção do experimento proposto neste trabalho, foram utilizados os 

seguintes materiais: 1 seringa de 10ml e outra de 20ml (denominadas respectivamente, seriga1 e 

seringa 2), que foram acopladas a uma caixa de papelão, ao lado de uma régua milimétrica. Uma 

boneca com 10 cm foi presa sobre o êmbolo da seringa 1, conectada a seringa 2, por um tubo 

metálico de 25 cm (extraído de uma antena de televisor). No interior da seringa 2, foi aplicado água 

com anilina vermelha para melhor visualização do experimento. Na figura 1, é demonstrado o 

experimento montado com seus respectivos materiais: 
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Em seguida foi realizada a aula, iniciando por conceituar cada termo que seria abordado tais 

como: fluidos, princípio de Pascal, entre outros. Atrelado a isso, foi ressaltado também às equações 

matemáticas envolvidas no experimento e seus significados. Por fim, foi entregue aos alunos uma 

folha com duas questões para calcular a força e a pressão ocorrida no experimento apresentado, e 

após, foi aplicado um segundo questionário para averiguar as impressões dos alunos quanto à aula. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  O experimento foi realizado e através dele foi possível observar que a pressão exercida sobre 

a área da seringa 2 (A2), foi transmitida integralmente a todos os pontos do fluido e por meio do 

tubo metálico chegou até o outro extremo do sistema, na seringa 1 (A1). O que reafirma o princípio 

enunciado por Pascal, tema do experimento realizado. Este princípio diz que uma variação da 

pressão aplicada a um fluido incompreensível contido em um recipiente é integralmente transmitida 

a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente (HALLIDAY, 2011. p. 2011).  

  No experimento a boneca estava inicialmente a uma altura de 7 cm, quando a força foi 

aplicada a pressão exercida sobre o líquido fez o embolo da seringa 1 ser elevado e 

consequentemente a altura aumentou de 7cm para 11cm conforme mostra a figura 2. 
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Abordando aos alunos o que aconteceria com a força atuante se o sistema fosse o inverso e 

distribuindo a eles o primeiro questionário, 42% dos estudantes conseguiram responder de forma 

satisfatória ao questionamento levantado, enquanto 15% responderam razoavelmente, 34% erraram 

e 9% não responderam o questionário.  

Quanto as impressões dos alunos sobre a aula, a partir do questionário abaixo (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma grande parcela dos estudantes classificou as aulas de física como ruins, no entanto 

classificaram a aula do dia como boa. Em relação a 3 questão, os alunos responderam não terem 

aula prática da disciplina e relataram que gostariam de mais aulas experimentais. Abordaram que a 

aula realizada contribuiu para sua aprendizagem e atribuíram nota média 8 a intervenção realizada. 

De acordo com Reginaldo (2012), os estudantes apresentam grande receptividade a aulas de caráter 

experimental. Mediante o primeiro questionário foi possível perceber que os estudantes 

conseguiram associar os conceitos físicos apresentado no experimento às fórmulas das questões, 

resolvendo os problemas que lhe foram impostos por meio da aula experimental, que mediante a 

resposta ao questionário 2 demonstrou ter alcançado grande aceitação por parte dos estudantes 

contribuindo para o aprendizado dos mesmos a partir de uma metodologia satisfatória e viável. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A metodologia proposta neste trabalho busca intervir de forma didática com um experimento 

alternativo, no qual os materiais são de baixo custo e a montagem do mesmo possui facilidade. Dessa 

forma, o elevador hidráulico obteve resultados significativos no que diz respeito à aprendizagem e o 

despertar de interesse do aluno para o conteúdo, possibilitando uma visão crítica e de carácter científico 
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