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1. Introdução  
 
As aulas de física ensinadas nas escolas, sobretudo no ensino médio, resumem-se à 

exposição da teoria e das fórmulas matemáticas que a sintetizam na lousa. Assim, as 

aulas ministradas deixam de lado o caráter prático, ou seja, experimental da disciplina.  

   As leis da física são construídas através da experimentação e é através da realização 

de experimentos que o cientista poderá propor uma explicação para um dado fenômeno 

da natureza.  

   Nesse contexto, este trabalho propõe uma metodologia diferente de ensinar um 

importante assunto discutido nas aulas de física do ensino médio: o atrito.  

 

2. Descrição das atividades realizadas no curso  

 

O curso de F-709, Tópicos de Ensino de Física II, foi  realizado de maneira distinta 

da qual estávamos habituados em F-609. O projeto para esse semestre consistiu em 

realizar experimentos simples de física para alunos da rede de ensino médio da região 

de Campinas visando ensinar essa disciplina de maneira mais didática daquela que os 

estudantes estão acostumados.  

Os experimentos compreenderam diversos campos da física estudados nas escolas: 

mecânica, eletromagnetismo, calor e temperatura entre outros. Na parte de mecânica, 

tivemos experimentos sobre inércia e atrito (esse último ficou sob minha 

responsabilidade), queda livre e pêndulos.  Na parte de eletromagnetismo, tivemos 

demonstrações de eletrostática, lei de Ohm e força magnética entre dois fios. A parte de 

calor e temperatura, experimentos com corpos negros e corpos transparentes e para 

finalizar um experimento de estroboscopia. 

Durante as aulas ministradas de F-709 nesse semestre, discutimos junto com o 

professor Lunazzi os detalhes desse projeto. O professor mostrou durante as aulas 

alguns vídeos de experimentos realizados nos anos anteriores nas disciplinas de 

Instrumentação para o Ensino (antigos F-809, F-609 e F-709) de forma a ilustrar o 

escopo do projeto a ser realizado. Algumas atividades escritas foram realizadas em sala 

de aula como a revisão escrita de um relatório de F 809 sobre termodinâmica e a 

descrição de nossas idéias para os experimentos que viriam a ser apresentados. 

Foi estipulado aos alunos de F-709 a irem até o Laboratório de Ótica uma vez por 

semana para trabalharmos durante 2 horas nos experimentos. Além dessas atividades, 
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tivemos uma aula especial com uma aluna do IEL (Instituto de Estudos da Linguagem 

da Unicamp) que nos deu algumas dicas de dicção e a forma de como lidar com os 

alunos na apresentação.  

 

3. Os experimentos  

 

 A parte sobre atrito ficou sob responsabilidade. Desse modo, fui encarregado de 

executar e explicar três experimentos bem simples envolvendo o assunto. São eles: 

- plano inclinado; 

- separando dois livros; 

- simulação de queda não livre sob influência da força de atrito (resistência do ar). 

 

3.1. Plano Inclinado  

 

O objetivo desse experimento é a verificação dos atritos estático e dinâmico 

(cinético). Para uma análise mais profunda sobre esse assunto veja o apêndice no final 

do relatório. 

 

Material para o experimento: 

 

• uma régua graduada de 30 cm de comprimento; 

• uma moeda. 

 

O esquema do experimento encontra-se na figura a seguir. 

 

 

Figura 1 –  Experimento do plano inclinado com atrito. 
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Utilizando uma régua e uma moeda, podemos verificar a existência dos atritos 

estático e dinâmico. Coloca-se a moeda em cima da régua e faz variar o ângulo de 

inclinação desta em relação ao solo. A moeda permanece em repouso enquanto a 

componente horizontal da força peso for equilibrada pela força de atrito estático. Para 

uma dada inclinação, a moeda começa a deslizar e desce o plano sob influência da força 

de atrito cinético. A força de atrito faz com que a moeda perca velocidade até parar 

alguns centímetros a frente da extremidade da régua apoiada sobre a mesa.  

A partir desse experimento, podemos estimar o valor do coeficiente de atrito estático 

para a régua e a moeda. Para isso, devemos medir a altura da extremidade levantada da 

régua e dividir pela distância horizontal entre esse ponto e a extremidade oposta da 

régua no instante em que a moeda está preste a deslizar. A razão entre essas medidas 

nos dá o valor para o coeficiente. 

 

3.2. Separando dois livros  

 

O objetivo desse experimento é evidenciar a intensidade da força de atrito entre duas 

superfícies do mesmo tipo. 

 

Material utilizado: 

 

• dois livros (ou listas telefônicas)  

 

O esquema desse experimento encontra-se na figura a seguir. 

 

 

Figura 2 –  Intercalação de muitas folhas de duas listas telefônicas  

para o experimento. 
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Neste experimento, dispomos de duas listas telefônicas e intercalamos muitas de 

suas páginas. Pede-se para alguém tentar desuni-las puxando as extremidades das listas 

em sentido opostos. Verifica-se que precisamos de uma força muito grande para separá-

las. Isso ocorre porque ao puxarmos “pra fora” as extremidades das listas, surge uma 

força de atrito no sentido contrário que impede o movimento. Como o número de 

páginas é grande, a força de atrito fica multiplicada por esse número tornando difícil 

separar as listas. 

 

3.3. Queda livre com resistência do ar  

 

No terceiro experimento, tentamos simular a queda dos corpos sob influência da 

força de atrito. Para isso, utilizamos um brinquedo mexicano que consiste numa escada 

e um “boneco” de madeira conforme mostra a figura a seguir. 

 

 

Figura 3 –  Brinquedo mexicano utilizado para explicar  

queda livre sob resistência do ar. 

 

Neste experimento foi possível trabalharmos o conceito de queda livre sob 

resistência do ar. O boneco faz o papel de um objeto qualquer que cai, a partir de uma 

certa altura e sofre os efeitos da força de atrito. Durante seu movimento, o boneco cai 

com velocidade não constante enquanto “desce” as escadas. Ao atingir o último degrau, 

começa a cair com velocidade constante. A força de resistência do ar é zero ao 

abandonarmos o boneco e cresce à medida que este ganha mais velocidade (ver 

apêndice para mais detalhes). Em certo instante de sua queda, as forças peso e de 
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resistência se igualam e o boneco cai com velocidade uniforme; para nosso 

experimento, o ponto onde isso ocorre é o último degrau da escada. 

 

4. Atividades feitas com os alunos  

 

Os experimentos acima descritos foram apresentados para duas turmas da rede 

pública de escolas da região de Campinas. As apresentações foram realizadas para 

turmas bem distintas nos dos dias.  

Os eventos foram realizados em duas partes: i) uma aula introdutória com o 

professor Lunazzi sobre alguns fenômenos da física e sua relação com a vida cotidiana. 

Durante essa aula, o professor demonstrou alguns experimentos bem simples, como o 

princípio de funcionamento de uma lente divergente e uma demonstração com um balde 

cheio de água para explicar os efeitos da força centrípeta. ii) Apresentação dos 

experimentos feitos pelos alunos de F 709. 

Na primeira apresentação, recebemos a visita de vários alunos do ensino médio. A 

turma era bem heterogênea formada por alunos dos três anos e com faixa etária 

aparentemente de acordo com cada série. Neste primeiro dia não surgiram perguntas 

feitas pelos alunos durante os três experimentos que apresentei. 

Na segunda apresentação, entretanto, a turma era composta por um público mais 

maduro e a nosso ver mais interessado. Durante a apresentação surgiram diversas 

perguntas feitas pelos alunos, principalmente no experimento com o brinquedo 

mexicano. A seguir, transcrevemos as perguntas feitas por eles: 

 

1) O meteorito pega fogo por causa do atrito? Por que conseguimos ver um a 

quilômetros de distância da Terra? 

2) O granizo derrete até cair no chão? Isso é por causa do atrito? 

3) Por que nossas mãos esquentam quando esfregamos uma na outra? 

4) Temos resistência do ar no espaço? Por que então conseguimos ver um cometa 

fora da atmosfera terrestre? 

 

Durante essa apresentação pudemos perceber que o público estava muito mais 

interessado do que no primeiro evento. Os alunos participavam das demonstrações e 

ficavam o tempo todo atentos na explicação. As dúvidas surgiram naturalmente ao 

longo da apresentação, notadamente durante o brinquedo mexicano conforme já citado. 
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5. Contribuições do projeto para a formação do prof essor  

 

Esse projeto permitiu que trabalhássemos como verdadeiros professores durante as 

apresentações. Os eventos permitiram que explicássemos de forma bem didática os 

fenômenos físicos que fazem parte das aulas no ensino médio. Além disso, o projeto 

permitiu a aquisição de conhecimentos na hora de lidar com o aluno. A interação dele 

com o professor é de fundamental importância na explicação da matéria, tornando o 

ambiente de ensino mais confortável e propiciando melhores condições de 

aprendizagem.  

 

6. Conclusão  

 

O projeto consistiu na explicação dos fenômenos ilustrados nos experimentos 

citados no relatório para duas turmas do ensino médio de escolas públicas diferentes. 

O aspecto positivo dos eventos com as escolas foi poder lidar com um público 

diferente do meio acadêmico e poder interagir com pessoas que farão parte de nossa 

núcleo de trabalho após a graduação. Assim, conseguimos trabalhar nossa didática, isto 

é, nossa maneira de explicar um determinado assunto aos alunos. 

Outro aspecto muito importante foi a participação dos alunos na realização dos 

experimentos, bem como das perguntas que aqueles fizeram sobre o assunto. Isso é de 

extrema importância para tornar as aulas de física mais atraentes e estimular o interesse 

dos alunos pela disciplina. 

 

7. Referências  

 

[1] Tipler, Paul A.,  Física, vol. 1, Guanabara Dois, 1978. 

[2] Halliday, D., Resnick, R., Merrill, J., Fundamentos da Física, vol. 1, Mecânica, 

Editora LTC, 1994. 

[3] 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/Modulo_I/Modulo_I.htm#%C2ngulo_de_inclina%E

7%E3o_para_come%E7ar_o , sítio do Professor José J. Lunazzi do Experimente a 

Física. (Data de acesso: 27-06-2007) 



 7 

[4] http://www.cepa.if.usp.br/e-fisica/mecanica/universitario/cap09/cap09_36.htm , 

sítio do e-física, portal de ensino de física online desenvolvido pela Universidade de 

São Paulo. 

 

8. Apêndice  

 

8.1. Referências Utilizadas  

 

a) Referência [3]  

 

O ATRITO 
1.3.1) Ângulo de inclinação para começar o movimento. FALTA UMA SUPERFÍCIE 
BOA, de preferência COMPRIDA. Pode-se usar uma superfície fixa no ângulo onde 
desliza somente com o atrito dinâmico. Uma moeda fixa não cai, soltando ela desde 
uma pequena altura desliza.  

Descrição 
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O ATRITO 
1.3.2) Intercalação de muitas folhas de dois livros.   

 

Descrição: Intercala-se muitas folhas de dois livro, em seguida pede-se para um pessoa 
tentar desunir os livros.Logo percebe-se que necessita-se de um força muito grande para 
a separação dos livros, isso acontece pois o atrito entre cada folha foi multiplicado pela 
quantidade de folhas intercaladas. 

 

O ATRITO 
1.3.3) Brinquedo mexicano para mostrar queda não livre por causa do atrito. O ritmo 
resulta constante pela absorção da energia ganha a cada pulo.   
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Descrição 

 

 

b) Referência [4]  

 
FORÇA DE ATRITO  

Podemos perceber a existência da força de atrito e entender as suas 
características através de uma experiência muito simples. Tomemos uma caixa 
bem grande, colocada no solo, contendo madeira. Podemos até imaginar que, 
à menor força aplicada, ela se deslocará. Isso, no entanto, não ocorre. Quando 
a caixa ficar mais leve, à medida que formos retirando a madeira, atingiremos 
um ponto no qual conseguiremos movimentá-la. A dificuldade de mover a caixa 
é devida ao surgimento da força de atrito Fat entre o solo e a caixa. 
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Várias experiências como essa levam-nos às seguintes propriedades da força 
de atrito (direção, sentido e módulo): 

Direção : 
 
As forças de atrito resultantes do contato entre os dois corpos sólidos são 
forças tangenciais à superfície de contato. No exemplo acima, a direção da 
força de atrito é dada pela direção horizontal. Por exemplo, ela não aparecerá 
se você levantar a caixa. 

Sentido:  

A força de atrito tende sempre 
a se opor ao movimento 
relativo das superfícies em 
contato. Assim, o sentido da 
força de atrito é sempre o 
sentido contrário ao 
movimento relativo das 
superfícies. 

Módulo:   

Sobre o módulo da força de atrito cabem aqui alguns esclarecimentos: 
enquanto a força que empurra a caixa for pequena, o valor do módulo da força 
de atrito é igual à força que empurra a caixa. Ela anula o efeito da força 
aplicada. 

Uma vez iniciado o movimento, o módulo da força de atrito é proporcional à 
força (de reação) do plano-N. 
 
Escrevemos: 

 

 
O coeficiente é conhecido como coeficiente de atrito. Como a força de atrito 
será tanto maior quanto maior for , vê-se que ele expressa propriedades das 
superfícies em contato (da sua rugosidade, por exemplo). Em geral, devemos 

considerar dois coeficientes de atrito: um chamado cinemático e outro, 
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estático, . Em geral, , refletindo o fato de que a força de atrito é 
ligeiramente maior quando o corpo está a ponto de se deslocar (atrito estático) 
do que quando ela está em movimento (atrito cinemático). 

O fato de a força de atrito ser proporcional à força de reação normal representa 
a observação de que é mais fácil empurrar uma caixa à medida que a vamos 
esvaziando. Representa também por que fica mais difícil empurrá-la depois que 
alguém se senta sobre ela (ao aumentar o peso N também aumenta). 

Podemos resumir o comportamento do 
módulo da força de atrito em função de 
uma força externa aplicada a um corpo, 
a partir do gráfico ao lado.  

Note-se nesse gráfico que, para uma 
pequena força aplicada ao corpo, a 
força de atrito é igual à mesma. A força 
de atrito surge tão somente para 
impedir o movimento. Ou seja, ela 
surge para anular a força aplicada. No 
entanto, isso vale até um certo ponto. 
Quando o módulo da força aplicada for 
maior do que 

 

o corpo se desloca. Esse é o valor 
máximo atingido pela força de atrito. 
Quando o corpo se desloca, a força de 
atrito diminui, se mantém constante e o 
seu valor é 

 
 

 

8.2. Teoria  

 

Para ampliar os conhecimentos sobre o atrito, disponibilizamos um pouco da teoria 

estudada nesse trabalho. 

 

Força de Atrito  

 

Atrito é a força que se opõe ao movimento dos corpos. Essa força surge da interação 

eletromagnética entre os constituintes da matéria, ou seja, os átomos e moléculas. 
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Quando as superfícies estão em contato, criam-se pontos de aderência ou colagem entre 

as superfícies. É o resultado da força atrativa entre os átomos próximos uns dos outros. 

 

 

Figura 4 –  Área de contato microscópica entre um bloco e  

         uma mesa. No detalhe, os pontos de contato entre as superfícies. 

 

A experiência mostra que a força de atrito é diretamente proporcional à força normal 

que cada corpo exerce sobre o outro. A força de atrito surge quando, por exemplo, 

tentamos por em movimento uma caixa cheia de madeira aplicando uma força 

horizontal sobre ela. Enquanto a caixa permanece em repouso, a força de atrito que atua 

sobre ela é chamada força de atrito estático. A direção dessa força é a mesma da força 

aplicada, mas de sentido oposto. A figura 3 abaixo ilustra essa situação: 

 

Figura 5 -  O sentido da força de atrito é sempre o sentido contrário ao movimento 

relativo das superfícies. 

Quando a caixa estiver prestes a escorregar, a força de atrito estático é máxima e sua 

intensidade é dada por: 

 

Fat
e = µe.N (1) 
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onde µe é o coeficiente de atrito estático e N a força normal. Quando a intensidade da 

força aplicada ultrapassar este valor, a caixa entra em movimento. 

 À medida que empurramos a caixa, a força de atrito estático não pode impedir seu 

movimento. Assim, à medida que a caixa escorrega sobre o piso, formam-se e rompem-

se continuamente ligações entre as moléculas, quebrando pequenos pedaços das 

superfícies em contato. Neste caso, surge um outro tipo de força de atrito, a força de 

atrito cinético, cuja intensidade é dada por: 

 

Fat
c = µc.N (2) 

 

onde µc é o coeficiente de atrito cinético, uma grandeza que depende da natureza das 

superfícies mas independe das áreas de contato macroscópicas. 

 Podemos medir os atritos estático e cinético em relação a duas superfícies colocando 

um bloco de massa m sobre uma superfície plana e inclinando o plano até que o bloco 

comece a deslizar (figura 4 abaixo). Seja θc o ângulo crítico em que o bloco começa a 

escorregar.  

 

Figura 6 –  Diagrama de forças atuantes sobre um bloco de massa m em  

um plano inclinado 

 

Com ângulos de inclinação menores que este, o bloco está em equilíbrio estático sob 

a influência das forças peso P, da normal N e da força de atrito Fat. Temos, então, para a 

situação de equilíbrio (bloco em repouso): 

 

                                                    N = Pcos θ    (3) 

Fat 
e = Psen θ  (4) 
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Dividindo (4) por (3) temos: 

 

Fat 
e = N.tg θ  (5) 

 

Mas Fat 
e = µe.N, então: 

 

µe = tg θc (6) 

 

onde θc é o ângulo crítico. Assim, o coeficiente de atrito estático é igual a tangente 

do ângulo de inclinação no qual o bloco começa a deslizar. 

Para ângulos maiores que θc o bloco começa a deslizar e a força de atrito é, então, do 

tipo cinético. Seja FR a força resultante agindo sobre o bloco, portanto: 

 

FR = Psen θ – µc.N = ma  (7) 

 

onde a é a aceleração (horizontal) do bloco. Substituindo N = Pcos θ vem: 

 

a = g.sen θ – µc.cos θ (8) 

 

Dessa maneira, medindo a aceleração a, podemos determinar µc entre as duas 

superfícies. 

 

8.3. Força de resistência do ar   

 

Quando um objeto cai através do ar com velocidades suficientemente altas este sofre 

uma força de arraste devido ao atrito com o ar. Empiricamente a força de arraste (ou 

força de resistência do ar) é diretamente proporcional à velocidade do objeto ao 

quadrado. Temos, portanto: 

 

Far = - kv² (9) 

 

onde k é uma constante que depende da área superficial do objeto e do seu formato. 


