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Resumo 

Este relato que tem como temática a experimentação no ensino de Física em espaços 
informais. É uma sistematização de uma experiência desenvolvida no Estado do Rio Grande 
do Sul focalizada em atividades de lançamento de foguetes de garrafas PET com alunos da 
Educação Básica e comunidade. Esta experiência realizou-se junto ao projeto institucional 
“Física para Todos” que possibilita os alunos, pais e comunidade em geral de locais distantes 
dos grandes centros, interagirem com aparatos tecnológicos a fim de popularizar a ciência. 
Durante a realização das atividades anotamos em diário de campo as manifestações que foram 
base para as conclusões. Evidenciamos que estes espaços informais são potenciais no auxílio 
do ensino formal da Física. Neste relato, além da abordagem dos conceitos do ensino formal, 
alcançamos a divulgação da ciência e tecnologia, em especial da Astronáutica. 
Palavras-Chave: Ensino de Física. Atividade Experimental. Astronáutica. 

 
Abstract 

This report whose theme the experimentation in physics teaching in informal spaces. It is a 
systematization of experience developed in the State of Rio Grande do Sul activities focused 
on rocket-launching of PET bottles with basic education students and community. This 
experiment was carried out with the institutional project "Physics for Everyone" that allows 
students, parents and the community far from major centers, interact with technological 
devices in order to popularize science. In conducting the activities noted in the daily field 
demonstrations that were the basis for conclusions. We demonstrated that these informal 
spaces are potential in the formal teaching of physics. In this report beyond the approach of 
                                                 
1 Licenciado em Física pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e Membro do 
projeto institucional “Física para Todos”. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade 
Federal de Sergipe - UFS. E-mail: benjamim-z@yahoo.com.br. 
2 Licenciada em Física pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Mestranda do 
Programa de Pós Graduação em Física da Universidade Federal de Sergipe - UFS. E-mail: 
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the concepts of formal education, we reached the dissemination of science and technology, 
especially of astronautics. 
Keywords: Physics teaching. Experimental activity. Astronautics. 
 
 
Introdução e Objetivos 

O ensino, nas suas diferentes áreas, ao longo da história, passa por inovações 

motivadas por idéias diversas advindas principalmente de pesquisas desenvolvidas no âmbito 

educacional. Estas pesquisas propõem e investigam questões pertinentes ao ensino e 

aprendizagem, lançando ao sistema desafios e sugestões várias. 

Em contrapartida, as preocupações em relação a novas formas de ensinar, 

principalmente (co)relacionadas a formação de conceitos, tem desafiado pesquisadores a 

propor situações inovadoras. Forma-se uma cadeia constante, na qual a pesquisa auxilia e 

desafia o sistema educacional e vice-versa. 

A Física, ciência de particular interesse neste trabalho, que muito se inovou ao longo 

de décadas, faz da experimentação um objeto importante nas pesquisas científicas, mas não 

somente na ciência Física a experimentação é importante, também no seu ensino este assunto 

é relevante, quando se trata de formação conceitual. 

 Pesquisas diversas vêm sendo desenvolvidas no âmbito de inovar as formas de 

ensinar desta ciência que a muitos atrai. Uma forte tendência que encontra-se no uso da 

experimentação para lecionar é apontada por grupos diversos que investigam este tema tanto 

na prática como na teoria. Assim a experimentação vem se constituindo uma hábil alternativa 

no ensino de Física  

Os conhecimentos Físicos, por sua natureza, favorecem a introdução e 

desenvolvimento do seu estudo por meio de experimentos e visualizações concretas, pois a 

Física é uma ciência que se preocupa com o estudo do como, para isso lança mão de artifícios 

de reprodução e representação, sejam eles concretos no caso da Física experimental ou 

virtuais no caso da Física teórica. 

Entendemos que o trabalho experimental, é um meio que por excelência oportuniza 

aos alunos o desenvolvimento de capacidades científicas quando conduzido numa perspectiva 

em que, através da aprendizagem fundamental dos conteúdos científicos, os alunos possam 

desenvolver tas capacidades necessárias para atuarem na sociedade de um modo mais eficaz, 

qualquer que seja o seu campo de ação. (Thomaz, 2000, p. 361). 

O trabalho experimental pode ser desenvolvido diretamente em sala de aula no 

ensino formal como parte importante para a formação conceitual e cientifica dos alunos, 
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assim como também pode ser ampliado em espaços de ensino informais, como observatórios, 

feiras de ciências, oficinas, palestras, entre outros, que além da preocupação conceitual têm 

como foco a divulgação da ciência e da tecnologia.  

Os desafios do ensino de Física, o uso da experimentação e a necessidade da 

divulgação da ciência e da tecnologia, neste caso da Astronáutica, nos motivaram a pensar 

atividades experimentais informais, potenciais ao ensino de Física na Educação Básica e com 

caráter informativo e divulgador de uma ciência fascinante que faz uso de tecnologia de 

última geração. A atividade que propomos é o lançamento de foguetes de garrafa PET. Esta 

experiência realizou-se junto ao projeto institucional “Física para Todos” que possibilita os 

alunos, pais e comunidade em geral de locais distantes dos grandes centros, interagirem com 

aparatos tecnológicos a fim de popularizar a ciência. 

 
Referencial Teórico 

É necessário que os sujeitos estabeleçam diversas interações e conexões para a 

significação de um novo conceito. Assim, o professor como mediador da aprendizagem 

precisa ser criativo nos seus planejamentos, buscando atividades que possam auxiliar a 

aprendizagem do aluno.  

A utilização de atividades experimentais na educação é um potencial para o estímulo 

de aprendizagens de novos conceitos. Para Vigotski  

um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas 
pela memória, é mais do que um simples hábito mental; é um ato real e 
complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de 
treinamento. (1996, p.71). 

 

Segundo Rosa (2002), quando a aprendizagem acontece de forma tradicional 

(baseadas na informação verbal, utilizando apenas aulas expositivas) o estudante acaba 

insatisfeito, pois, muitas vezes, as atividades são desinteressantes e desestimuladoras. 

Em outras palavras, se neste estágio já há, de um lado, um sujeito ativo no 
processo de conhecimento, de outro, é esta mesma condição de sujeito que 
o obriga a submeter-se ou a sujeitar-se, num certo sentido, às exigências 
imposta pelos objetos a serem conhecidos. Este é um processo lento, 
doloroso, mas inevitável. Não é por outro motivo que as tarefas da escola e 
o aprender se tornam, em muitos momentos, atividades muito sem graça.. 
(ROSA, 2002, p.61). 
 

Buscando soluções para o problema apontado por Rosa (2002), Bonadiman e 

Nonenmacher (2007) argumentam quanto ao uso da experimentação no ensino como 
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motivador da aprendizagem, os autores destacam que o Ensino de Física está intimamente 

relacionado com o “gostar”, neste sentido a atividade experimental. 

Possibilita a vivência de uma física mais prazerosa, mais intrigante, mais 
desafiadora e imbuída de significados. Esses aspectos contribuem para criar 
uma imagem mais positiva da Física, despertando no aluno curiosidade e 
gosto por essa Ciência. Nessas condições o aluno se sente motivado para o 
estudo, qualificando significativamente o aprendizado. (idem, p.210). 
 

Além do “gostar”, entendemos que a motivação no ensino de Física está 

intrinsecamente relacionada com o desafio, quando o estudante se sente desafiado por realizar 

uma determinada atividade encontrará sentido em investigar e descobrir. Assim não basta a 

execução de uma atividade experimental, se esta não despertar no estudante o interesse em 

pesquisar e entender os fenômenos a ela ligados.  

Caso se pretenda que os alunos estejam motivados para a execução de 
trabalhos experimentais (e este aspecto estende-se a qualquer nível de 
ensino, desde o básico ao universitário), é preciso que a tarefa que os 
professores lhes proporcionem seja apelativa, que constitua um desafio, um 
problema ou uma questão que o aluno veja interesse em resolver, que se 
sinta motivado para encontrar uma solução. (THOMAZ, 2000, p.362). 
 

Concordamos com Golçalves e Galiazzi (2004), quando colocam da importância do 

questionamento para a motivação do ensino, instigar a curiosidade com uma pergunta pode 

ser muito produtivo quando fazemos uso de uma atividade experimental. 

Entendemos que o conhecimento tem como origem uma pergunta, logo 
acreditamos que o primeiro movimento de uma atividade experimental 
precisa ser o questionamento. Esse questionamento é uma forma de 
problematizar o conhecimento dos alunos referente ao conteúdo estudado na 
atividade experimental. Assim a atividade experimental pode gerar a 
explicitação do conhecimento dos alunos, conhecimento que não precisa 
necessariamente se reduzir à dimensão conceitual, mas pode abarcar 
procedimentos, valores e atitudes.(idem, p.246) 
  

Nessa perspectiva de ensino motivador, que inspira o “gostar” e que é alavancado pelo 

questionamento, cremos que ensinar não poderia ser entendido como transmissão de 

conceitos, ou como uma mera simplificação da ciência. Concordamos com Arnoni (2003), 

pois entendemos que a conversão do saber científico em conteúdo de ensino é necessária para 

que o conteúdo se torne ensinável (para o professor) e assimilável (para o aluno). Esta 

conversão pode ser alcançada quando o professor faz a transposição didática de saber 

científico para saber escolar. 

No Ensino de Física, os experimentos, que muito contribuem para a aprendizagem, na 

sua grande maioria podem ser construídos com o uso de materiais simples e de baixo custo, o 
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que facilita sua utilização por parte do professor que em muitas situações não dispõe de 

ambientes e materiais adequados a um laboratório. Um exemplo pode ser a realização de 

atividades de “Lançamento de foguetes de garrafas PET”.  

 

Metodologia 

Para desenvolver as atividades foi necessário planejamento. Iniciamos com uma 

busca/pesquisa da história dos foguetes e sua aplicabilidade, em livros, revistas, internet e 

outros materiais didáticos e paradidáticos.  Utilizando-se deste material, construímos uma 

apresentação de imagens e vídeos usando o recurso Microsoft “Power Point”. A apresentação 

abordou a história dos foguetes e os fenômenos físicos envolvidos em seu funcionamento. O 

material em sua grande maioria teve fonte na  National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) em seu site oficial3. 

O uso deste recurso audiovisual se justifica por acreditarmos que a contribuição de 

imagens e vídeos podem auxiliar no processo de interpretação, significação e aprendizagem 

dos conceitos físicos.  

O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no 
imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação 
sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção 
com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo 
intuitivo, para atingir posteriormente o racional. (MORAN, 1995, p. 3). 
 

Em seguida, construímos uma bancada de lançamento de foguetes de garrafas PET 

que possui bases lançadoras, mesa de comando e sistema compressor de ar. A bancada foi 

equipada para lançar foguetes de diferentes formatos. Para construir a base lançadora e os 

foguetes utilizamos materiais encontrados em lojas de materiais de construção e materiais 

reciclados. 

O mecanismo se resume em uma base lançadora capaz de pressurizar uma garrafa 

PET, a qual é a câmara de pressurização do foguete. Devido ao mecanismo da base, o disparo 

dos foguetes poderia ser perpendicular ao solo ou em ângulos de 30º, 45º, 60º e 90º. O 

lançamento foi planejado para ser manual visando a segurança de todos. Para as oficinas 

propostas fizemos uso de um compressor, mas este poderia ser substituído por uma bomba de 

bicicleta que atende perfeitamente as necessidades de compressão. 

 

                                                 
3http://www.nasa.gov/ 
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. 

 

 Os foguetes podem ser de diferentes formatos4, porém, após algumas tentativas, 

concluímos que para melhor eficiência na decolagem ele deve possuir no mínimo 3 aletas 

colocadas na retaguarda do foguete, em direção perpendicular ao seu corpo, e o centro de 

pressão deve estar atrás do centro de massa.  

Construído o material, as atividades foram desenvolvidas em ambientes diversos. Em 

parceria com o projeto de extensão “Física para Todos” da Unijuí tivemos a possibilidade de 

participar de feiras de ciências e exposições em escolas, praças e outros ambientes. O público 

que foi alcançado com esta iniciativa era de idade e grau de escolaridade variada, pois toda a 

comunidade escolar participa destes eventos abertos. 

A atividade tinha uma duração de aproximadamente uma hora e meia. Inicialmente 

realizávamos a apresentação de imagens e vídeos de caráter instigante e em seguida 

aproveitávamos a empolgação das inúmeras perguntas para desafiá-los a pensar quanto à 

possibilidade de lançamento de foguetes no ambiente escolar. Logo, lhes apresentávamos a 

bancada de lançamento de foguetes de garrafas PET, explicávamos brevemente o 

funcionamento e os deixávamos lançar. 

Durante o desenvolvimento das atividades fazíamos anotações em diário de campo das 

reações das pessoas, as perguntas, as dúvidas, enfim, todas as manifestações com relação à 

                                                 
4 A intenção do trabalho não é descrever detalhadamente a construção dos foguetes. Este material pode ser 
encontrado em SOUZA, 2007. 

Figura 2: Montagem Final. Figura 1: Montagem da base lançadora 
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atividade eram anotadas informalmente. Este material está sendo usando neste trabalho 

indiretamente durante a análise da experiência. 

 

Reflexões do ensino informal: leis de Newton explicando o lançamento de foguetes de 

garrafa PET 

 Nosso objetivo no desenvolvimento das atividades de lançamento de foguetes estava 

focado no ensino e na divulgação científica da Astronáutica. Quanto a divulgação científica 

por si, a atividade instiga o interesse pela área. Porém quanto ao ensino, focalizamos o 

entendimento das leis de Newton; com linguagem simples, intencionalmente abordávamos os 

conceitos envolvidos no estudo destas leis.  

 Para facilitar o entendimento do funcionamento de um foguete, podemos compará-lo 

ao de uma bexiga, que possui uma simples câmara que contém ar sobre pressão. O ar que está 

dentro da bexiga está comprimido por suas paredes. Quando um pequeno orifício é aberto o ar 

comprimido é liberado, com isso, fornece um empuxo na bexiga fazendo com que ela se 

desloque para o sentido contrário do ar pressurizado. (BONADIMAN, 2009, p.69). 

 

Figura 3: O ar, ao ser expulso, movimenta-se para esquerda e o balão para direita. (disponível em 

BONADIMAN, 2009, p.69). 

 

Geralmente, quando pensamos em foguetes, os associamos a grandes construções da 

engenharia, capaz de levar o homem à Lua, lançar satélites na órbita terrestre e até destruir a 

própria humanidade; raramente pensamos em bexigas. Entretanto, existe uma grande 

semelhança entre foguetes e bexigas, a única diferença é o modo como o gás é pressurizado e 

produzido.  

Em bexigas pressurizamos o ar com a força de nossos pulmões dentro de uma câmara 

de borracha maleável capaz de armazenar uma quantidade pequena de ar comprimido. No 

entanto, foguetes espaciais utilizam um gás proveniente da queima de certo combustível que 

varia em sólido ou líquido, ou uma combinação dos dois. 
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 A história é muito interessante para percebermos que os foguetes surgiram a muito 

tempo, porém “apenas nos últimos trezentos anos é que os experimentos com foguetes 

receberam uma fundamentação científica para que se entendesse como funcionam.” 5 (NASA, 

1996, p.17, tradução nossa). Foi através do livro intitulado, Philosophiae Naturales Principia 

Mathematica (1687) conhecido hoje apenas como Principia, que descreve os princípios físicos 

da natureza, desenvolvido por Isaac Newton, que se deu início a ciência de construção de 

foguetes. (NASA, 1996). 

Newton estabeleceu 3 importantes princípios científicos que governam o movimento 

de objetos, na Terra e o Espaço, que hoje são conhecidas como as “três leis de Newton”. Por 

saber estes seguintes princípios que o homem foi capaz de desenvolver foguetes capazes de 

lançar um ônibus espacial e de lavar o Homem à Lua.  

Deve haver um desequilíbrio de forças para que o foguete saia da plataforma de 

lançamento ou para que uma nave, no espaço, altere sua velocidade ou direção (Primeira Lei). 

A quantidade de empuxo (força) produzida pelo motor do foguete será determinada pela 

massa de gás que está sendo queimado e a velocidade com que este gás escapa (Segunda Lei). 

O movimento do foguete, reação, será no sentido oposto à do empuxo, ação, realizado pelo 

motor (Terceira Lei). 

 Para o entendimento do quê significa desequilíbrio de forças é pertinente que 

entendamos o que é equilíbrio. Um exemplo simples é o de segurar uma bola com a mão. 

Enquanto ela estiver parada, dizemos que a bola esta em repouso. Porém a bola está sob a 

ação de forças, a gravidade faz força de cima para baixo ao mesmo tempo em que você faz e 

mesma força de baixo para cima para manter a bola na mesma posição, neste caso as forças 

são iguais e em sentidos opostos, podemos dizer que há um equilíbrio de forças.  

 Durante o vôo de um foguete as forças se alteram constantemente, equilibrando e 

desequilibrando, e vice-versa. 

Um foguete na base de lançamento está equilibrado. A superfície da base o 
puxa para cima enquanto a gravidade o puxa para baixo. Quando os motores 
são ligados, a força de empuxo do foguete desequilibra as forças e o foguete 
vai par cima. Mais tarde, quando o foguete ficar sem combustível, a sua 
velocidade vai diminuindo, ele para no ponto mais alto de sua trajetória e 
cai de volta para a Terra.6 (NASA, 1996, p. 21, tradução nossa). 
 

                                                 
5 Only in the last three hundred years that rocket experimenters have had a scientific basis for understanding how 
they work. 
6 A rocket on the launch pad is balanced. The surface of the pad pushes the rocket up while gravity tries to pull it 
down. As the engines are ignited, the thrust from the rocket unbalances the forces, and the rocket travels upward. 
Later, when the rocket runs out of fuel, it slows down, stops at the highest point of its flight, and then falls back 
to Earth. 
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 No momento em que o foguete atinge o ponto mais alto e começa a retornar para 

Terra, ele fica por alguns instantes estático, isso quer dizer que neste instante as forças estão 

novamente equilibradas, mas logo surge uma força resultante no sentido da força 

gravitacional e o foguete desce. 

 Uma dúvida da maioria das pessoas é o entendimento de como um foguete é lançado. 

Sabemos que isso só ocorre quando o gás é ejetado pelas turbinas, o foguete empurra o gás 

para baixo, que por sua vez empurra o foguete para cima. A ação é o foguete liberar gás pelas 

turbinas, e a reação é o movimento do foguete no sentido oposto. Para que o foguete saia da 

base de lançamento a força de ação, realizada pelo motor, deve ser maior que a força peso do 

foguete. 

 

Figura 4: Terceira Lei de Newton, ação e reação. 

 

 Outra pergunta marcante está relacionada ao como os foguetes funcionam no espaço, 

se não há onde se apoiar, não há ar para fazer força contra. A medida que o foguete 

impulsiona o gás, este por sua vez tem que empurrar o ar à sua volta para ocupar espaço e isso 

gasta energia que poderia ser utilizada para impulsionar o foguete. Logo, no espaço os gases 

escapam livremente e os foguetes são muito mais eficientes. 

 O foguete é o objeto de maior massa, e conseqüentemente menor aceleração; o gás 

ejetado é o objeto de menor massa e maior aceleração. A força é a pressão criada pela 

explosão do combustível pelo motor. 

 A maior parte de massa de um foguete é o combustível, que durante a queima 

diminui, com isso a massa total do foguete se altera durante o vôo. Por isso que durante os 

instantes finais, quando o foguete está a caminho do espaço, ele atinge grande aceleração para 

equilibrar a perca de massa.  

A atividade foi realizada como o previsto na maioria dos eventos e atingiu um número 

de participantes superior à 4000 pessoas. Foi notável o interesse de alunos na compreensão do 
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funcionamento dos foguetes e na construção em seus ambientes escolares, assim como 

também foi expressivo o interesse de professores em buscar maiores esclarecimentos desta 

atividade. 

 

Conclusões 

 Indiretamente a atividade contribuiu para sensibilizar e despertar os alunos pelo gosto 

por diferentes áreas das ciências exatas e suas tecnologias, com êxito a Astronáutica. Durante 

a apresentação, inúmeras perguntas foram manifestadas, pois os alunos se antecipavam à 

explicação das imagens e vídeos. A euforia e curiosidade eram tantas que por algumas vezes 

era necessário pedir calma.  

As perguntas e os questionamentos dos alunos eram diversos, alguns que chamaram a 

atenção pela regularidade foram: “quem pagava por toda essa tecnologia que era construída”; 

“que material era construída a base de lançamento para resistir à explosão do combustível sem 

criar uma enorme cratera no chão”; “onde caía todo o material que era ejetado pelo foguete 

durante os diferentes estágios de lançamento”. Mas tudo era esclarecido e entendido por eles. 

Percebemos que os alunos tinham pouca informação sobre foguetes e não entendiam a 

simplicidade da física presente nesta tecnologia. Alguns comentários que nos chamaram a 

atenção estavam relacionados ao fato de que as pessoas estudam as Leis de Newton, mas não 

sabem sua importância e aplicabilidade nos dispositivos tecnológicos. 

 Os vídeos de lançamentos deixavam os alunos entusiasmados, pois não faziam idéia 

das proporções e da grandeza da engenharia envolvida. A movimentação dos satélites em suas 

órbitas pode ser trabalhada de uma forma simples pelos alunos em sala de aula através de 

cálculos de vetores. Quando eles percebiam a simplicidade acabavam se surpreendendo.  

O lançamento era a parte mais esperada e a maioria queria entender o porquê 

colocávamos água dentro do foguete e não somente ar comprimido. Isso se deve a questão da 

densidade do fluido em questão, que, quanto maior, maior a força de reação. 

Depois de respondido, queriam saber o porquê não aumentava o volume de água no 

interior da garrafa, já que quanto maior a massa de água maior a reação e mais altura o 

foguete atingiria. Os deixávamos fazer experiências com diferentes quantidades de água e 

depois os ajudávamos a formular um saber físico que explicasse o fato. Neste caso, o volume 

de ar expandido ao entrar em equilíbrio de pressão com o ar atmosférico deve ser tal que 

possa expulsar toda a massa de água colocada dentro da garrafa. 

Tudo isso evidencia que as atividades experimentais desenvolvidas em ambientes 

informais também são boas estratégias de ensino e aprendizagem por ensinar e aprender 
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conceitos científicos, com propriedade da Física. Todos prestavam muita atenção no 

equipamento e alguns insistiam em compreender cada detalhe da lançadora, demonstrando 

uma vontade imensa em realizar a construção. 

 O uso de atividades experimentais em espaços informais como recursos do ensino 

formal rompe com metodologias de ensino que caracterizam-se como um processo lento e 

muitas vezes doloroso aos alunos. Atividades em que o aluno se diverte, podem ser uma 

maneira de despertar a curiosidade intrínseca ao ser humano motivando-o a busca de soluções 

e alternativas que resolvam e expliquem suas dúvidas. (SOARES, 2004). 

A metodologia experimental pode auxiliar o professor a obter êxito na aprendizagem 

de Física, desde que este adote o método com cautela, crie uma situação de aprendizagem 

desafiadora e estimulante. É fundamental selecionar e observar os principais objetivos que se 

pretende alcançar, uma vez que as diferentes modalidades de experimentação tendem a 

facilitar o alcance de diferentes objetivos educacionais, cabendo, portanto ao educador a 

escolha mais adequada, considerando o momento, o contexto e as finalidades pretendidas.  

Observamos também a necessidade de cursos de formação dos professores, tanto 

inicial como continuada, que trabalhe este tipo de atividades, a sua aplicação e 

desenvolvimento em sala de aula, pois os professores estarão expostos nestes ambientes às 

questões dos alunos que muitas vezes exigem um conhecimento elaborado, tanto teórico 

quanto prático dos conceitos científicos envolvidos. 
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