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RESUMO 

 

 

O ensino de Física atual é essencialmente centrado nos cálculos, sem apresentar ligação 

com o dia a dia dos estudantes, causando um desinteresse pela disciplina. Com a 

intenção de despertar a atenção dos alunos para esta matéria desenvolvemos uma 

metodologia que aproxima a física com o mundo vivencial dos alunos. Trata-se de 

explicar fenômenos que acontecem na cozinha e que possui uma explicação relacionada 

com conceitos de física. Esse material pode tanto ser utilizado tanto como auxílio pelos 

professores na preparação ou durante suas aulas quanto para leitura complementar para 

os alunos. A proposta fundamenta-se na sugestão curricular do PCN+ - Ensino Médio 

Física, o qual argumenta a importância de relacionar o ensino de física com o cotidiano 

dos alunos, apontando estratégias que podem ser adotadas pelos professores para tornar 

o ensino de física mais prazeroso para os alunos e na proposta político-pedagógica de 

Paulo Freire, que ressalta a importância do conhecimento prévio trazidos pelos alunos, 

isto é, que a boa educação deve partir das vivências diárias dos alunos, bem como nos 

argumentos de David Ausubel, que apresenta similaridades com a proposta pedagógica 

de Paulo Freire. 

 

 

 

Palavras - chave: Física na cozinha. Aprendizagem cotidiana. Aprendizagem 

significativa. 

  



  



ABSTRACT 

 

 

The teaching of current physics is essentially centered in the calculations without giving 

connection with the daily life of students, causing a lack of interest in discipline. With 

the intention of raising awareness of students for that matter developed a methodology 

to approximate the physical with the experiential world of the students. This is to 

explain phenomena that occur in the kitchen and has a related physics concepts 

explanation. This material can either be used as an aid for teachers in the preparation or 

during their classes and for further reading for students. The proposal is based on the 

curriculum's suggestion + NCP - Average Physical Education, which argues the 

importance of relating the physics teaching with the daily lives of students pointing 

strategies that can adopted by teachers to make the most pleasurable physical education 

for students and the political-pedagogical proposal of Paulo Freire, which highlights the 

importance of prior knowledge brought by the students, that is, that good education 

should start from the daily experiences of students as well as the arguments of David 

Ausubel that has similarities with the pedagogical proposal Paulo Freire. 

 

 

 

Key - words: Physics in the kitchen. Everyday learning. Meaningful learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A disciplina de física é muitas vezes identificada pelos alunos como uma ciência 

distante da realidade e associada constantemente apenas a conceitos matemáticos. 

Frequentemente as aulas seguem fielmente o livro didático, sem questionamento sobre 

as afirmações apresentadas pelo autor; interpretações de gráficos e resolução de 

problemas, no qual os alunos são induzidos a identificar os dados presentes no 

exercício; substituir na fórmula e calcular um resultado, sendo que ao final da resolução 

do problema o aluno não consegue assimilar o que calculou com o conceito físico 

associado ao exercício e, consequentemente, não identifica a aplicação da física no seu 

mundo vivencial. Apesar de conviver com diversos conceitos de físicas no dia a dia, os 

alunos não conseguem relacionar os conteúdos estudados nas aulas com os fenômenos 

que ocorrem no cotidiano deles.  

Atrair a atenção dos alunos para esta disciplina requer que o professor inove os 

métodos para abordar os conteúdos de física, motive o aluno para o estudo e, deste 

modo, propicie a ele condições favoráveis para gostar e aprender, e relacione a 

importância dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, tanto para sua formação 

quanto para a sua vida. Essa importância fica evidenciada para o aluno se o professor 

atribuir significado à Física por ele ensinada na escola, satisfazendo, dessa forma, parte 

da curiosidade do estudante, que comumente é explicitada pela conhecida pergunta: 

“para que serve isso, professor”? 

Caso a Física ensinada na escola não evidenciar as diversas aplicações que 

possui, no dia a dia, o estudante se sentirá desprovido de motivação e, em pouco tempo, 

seu interesse para o estudo se transformará numa obrigação curricular a ser cumprida 

sem entusiasmo. O que ainda poderá prender o aluno ao estudo é a necessidade de 

“passar de ano” e de se preparar para responder a determinadas questões que, 

posteriormente, poderão cair no vestibular ou em outros testes avaliativos. Isto significa 

dizer que, para o aluno, a importância da Física estudada na escola estaria se 

restringindo a atender apenas a uns poucos e isolados momentos da sua vida, algumas 

horas de concurso. Na maioria das vezes, nem a isso atende. Não se trata de afirmar que 

a Física não deva preparar para o vestibular ou para outros concursos que se 

apresentam, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional de todo cidadão. Os 

fins propedêuticos também são importantes, mas o que se espera, acima de tudo, é que o 
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ensino de Física dê conta de outras situações relacionadas à vida do estudante. A Física 

ensinada na escola deve ser importante para o aluno, independentemente de seu futuro 

profissional, fato este corroborado por propostas curriculares, tais como nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – 1996).  

Ao aproximar os conteúdos estudados em sala com o cotidiano dos alunos, isso 

faz com que seja possível desenvolver nos alunos uma aprendizagem carregada de 

significados em detrimento a aprendizagem mecânica presente majoritariamente no 

ensino de física, devido à memorização de fórmulas por decoreba. A disciplina de física 

passar a ter sentido para os educandos quando são consideradas situações a sua volta 

que se encaixe nos conteúdos que são vistos em sala. Nesse sentido, objetivando colocar 

à disposição dos professores um material que relaciona diversos conteúdos de física 

estudados em sala com situações presente no cotidiano, para que possa ser usado como 

um material de apoio pelo professor nas aulas, o presente trabalho identifica e explica, 

de forma conceitual, algumas situações que estão relacionadas com situações que são 

desenvolvidas comumente nas cozinhas, e que possuem explicações baseadas em 

tópicos de física estudados nas aulas.  

A cozinha apresenta-se desde seus equipamentos e utensílios até as tarefas que 

são desenvolvidas nela, um aliado importantíssimo para o ensino de física. Diversos 

afazeres que são diariamente desenvolvidos, e que não é questionado porquê os 

desenvolvemos de tal forma ou como funciona determinados utensilio domésticos 

podem ser levados em consideração durante uma aula de física, pois é uma realidade 

que os alunos conhecem e, de alguma forma, já vivenciaram alguns dos acontecimentos 

em casa, em particular na cozinha. As situações são explicadas como são encontradas 

no dia a dia e, depois, são explicados os fenômenos físicos que estão presentes em cada 

acontecimento ou utensílio. Além dos textos, as situações são ilustradas com figuras que 

mostram claramente como são observadas nas cozinhas de casa. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: o capitulo dois contextualiza o atual 

ensino de física, apresentando as competências asseguradas por lei para esta última 

etapa de ensino (LDB/1996) e as propostas sugeridas pelos Paramentos Curriculares do 

Ensino Médio (PCN+ - Ensino de Física), onde são apontadas as possíveis falhas no 

ensino desta disciplina, os conteúdos que a física deve abordar durante o ensino médio, 

bem como estratégias que podem ser adotadas para que os educandos possam aprender 

e compreender a física. O capítulo três discorre sobre a aprendizagem significativa e 
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mecânica na percepção de David Ausubel e na proposta político-pedagógica de Paulo 

Freire. Neste é descrito como ocorre a aprendizagem significativa e mecânica, além de 

argumentar sobre táticas que podem ser usadas pelos educadores para que os alunos 

tenham uma aprendizagem significativa. O capítulo quatro é resultado de uma pesquisa 

realizada na escola Marcos Bispos da Silva, do município de Ji-Paraná, para se verificar 

se os alunos relacionam os conteúdos de física estudados em sala com o cotidiano deles. 

O capítulo cinco relaciona alguns conceitos de física que podem ser observados no 

preparo dos alimentos. No capítulo seis é apresentada a física na estrutura de alguns 

utensílios domésticos. No capítulo sete é descrito o princípio físico de alguns 

eletrodomésticos. No último capítulo são feitas as considerações finais sobre o trabalho.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

A disciplina de física é frequentemente vista pelos alunos e até mesmo pela 

sociedade em geral como uma ciência distante da realidade e sem muitas aplicações no 

mundo vivencial. Essa ótica distorcida pode estar relacionada com a metodologia 

abordada nas aulas para ensinar os conceitos de física. Em geral as aulas seguem 

fielmente os livros didáticos, sem questionamento sobre as afirmações relatadas pelos 

autores, desenvolvendo uma abordagem pouco conceitual e carregada de cálculos 

matemáticos. Em muitos casos não ocorre uma aproximação da teoria com prática, ou 

seja, os alunos não conseguem visualizar os conceitos de física estudados nas aulas com 

o cotidiano, apesar de conviverem com diversos fenômenos físicos diariamente. Muitos 

possuem dificuldades de associar a linguagem cientifica com o conhecimento empírico, 

que traz consigo em sua bagagem cultural, pois geralmente a linguagem cientifica é 

bastante complexa e difere da linguagem que acostumamos empregar no dia a dia. 

Após concluir o nível médio, para muitos alunos falar em Física significa avivar 

recordações desagradáveis. Tanto isso é verdade que não se esquece facilmente um 

professor de Física e, geralmente, por motivos pouco lisonjeiros, sendo até muito 

comum ouvirmos expressões do tipo “Física é coisa para louco!”, que revelam a 

imagem que os estudantes têm da Física na escola. Isto apesar da fundamental 

importância desta ciência para explicar os mais diversos fenômenos no mundo ao nosso 

redor. Mesmo convivendo com diversos fenômenos físicos no dia a dia, os alunos não 

conseguem relacionar os estes fenômenos com os conteúdos estudados nas aulas. O que 

se observa é que, de um modo geral, nas escolas, se aprende pouco da Física e, o que é 

pior, se aprende a não gostar dela. 

A falta de criticidade sobre as afirmações do livro, de vínculos com o cotidiano e 

até mesmo a monotonia existente nessas aulas desenvolvem nos alunos certa apatia e 

desinteresse pela disciplina de física. Geralmente nestas aulas é cobrado do aluno 

aplicações das formulas matemática em detrimento a uma física mais conceitual e 

associativa com situações que podem ser visualizados no cotidiano. As aulas 

desenvolvem-se com resoluções de problemas, onde é cobrado dos alunos: retirar os 

dados do exercício, substituir na fórmula já pronta e calcular um resultado. Sendo que 

ao final do exercício o aluno não consegue explicar o que calculou, apresentando 
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dificuldade, até mesmo, para colocar a unidade de medida da grandeza física para a qual 

foi calculado um resultado. 

Ao ingressar na escola os alunos trazem consigo uma bagagem de informações 

culturais, experiências, saberes e forma de interpretar a realidade. Esse conhecimento 

prévio que o educando traz é um aliado importantíssimo para o professor também no 

ensino de física. Muitas vezes ocorre que os alunos conhecem os fenômenos físicos, 

porém possuem uma linguagem própria para explicar determinadas situações. Por 

exemplo, é comum deparar- se com explicações para os processos térmicos em que frio 

e quente correspondem a algo que se movimenta de um corpo a outro e que casacos nos 

esquentam. Ao se colocar alimentos dentro de uma garrafa térmica para conserva-los 

quentes ou frios, realizam-se condições para que não ocorra troca de calor com o meio 

em que se encontre a garrafa, porém mesmo efetuando essa atividade diariamente, 

quando se estuda trocas de calor muitos alunos têm dificuldade em entender este 

fenômeno. Nesse sentido pode-se notar que os alunos constroem culturalmente formas 

próprias para explicar os fenômenos que acontecem a sua volta, que difere da linguagem 

cientifica que o professor utiliza para explicar os mesmos fenômenos. Portanto 

relacionar situações ou atividades que realizamos diariamente é imprescindível para que 

os alunos visualizem as diversas aplicações que esta disciplina possui no cotidiano e, 

desta forma, desfazer a ótica turva que desenvolveu acerca desta ciência, comtemplando 

ainda uma aprendizagem significativa, na qual o significado do novo conhecimento é 

construído por meio da interação com o conhecimento prévio, relevante, ancorado na 

estrutura cognitiva do educando, em detrimento a aprendizagem mecânica, na qual os 

alunos são obrigados a memorizar conteúdos e formulas, sem a real compreensão dos 

significados. 

 

 

2.1 COMPETÊNCIAS PROPOSTAS NOS PCN+ - ENSINO DE FÍSICA E NA 

LDB/1996 PARA O ENSINO DE FÍSICA 

 

 

A física é uma ciência que estuda a natureza e seus fenômenos nos aspectos mais 

gerais. Descreve e explica diversos fenômenos que podem ser examinados pela 

observação e experimentação, procurando enquadrá-los em esquemas lógicos, 

utilizando a matemática como uma linguagem natural e eficiente para demonstrar 



29 

 

determinadas afirmações. Mesmo sendo uma ciência com inúmeras aplicações no 

mundo vivencial, a disciplina de física é vista pelos alunos, ao concluírem o nível 

médio, como uma teoria abstrata, sem relevância para vida fora do ambiente escolar. 

Espera-se que o ensino de física, no ensino médio, contribua para a interpretação dos 

fatos, fenômenos e processos naturais, fornecendo aos educandos significados para as 

teorias estudadas nas aulas de física. É preciso que o ensino médio tenha objetivos mais 

amplos que o acúmulo de informações a serem, supostamente, utilizadas em etapas 

posteriores de estudo. Não tem sentido um ensino médio preso unicamente nas 

expectativas do vestibular. Não se trata de afirmar que a Física não deva preparar para o 

vestibular ou para outros concursos que se apresentam, tanto na vida acadêmica quanto 

na vida profissional de todo cidadão. Os fins propedêuticos também são importantes, 

mas o que se espera, acima de tudo, é que o ensino de Física dê conta de outras 

situações relacionadas à vida do estudante. A Física ensinada na escola deve ser 

importante para o aluno, independentemente de seu futuro profissional, fato este 

corroborado por propostas curriculares, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio.  

O perfil de saída do aluno ao concluir o ensino médio está diretamente 

relacionado às finalidades desse ensino, o qual tem por finalidade dar continuidade 

natural aos estudos, consolidando e aprofundando os conhecimentos adquiridos ao 

longo do ensino fundamental, sendo também uma etapa de preparação futura, seja para 

o ensino superior ou para fornecer subsídios suficientes para o desenvolvimento do 

pensamento crítico, que propicie ao educando relacionar as teorias estudadas na escola 

com a prática observada no cotidiano. Tais finalidades ficam e evidentes no artigo 35 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - 1996), que escreve: 

 

Art.35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 

duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

I. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 

a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 

de cada disciplina. 
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O ensino de física tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de 

leis e fórmulas, distanciando-se dos fenômenos que ocorrem no cotidiano dos alunos. 

Enfatiza-se a utilização de fórmulas em situações artificiais, priorizando dessa forma 

apenas a linguagem matemática. Insiste-se na resolução de exercícios repetitivos, com 

intuito que o aprendizado ocorra por memorização em detrimento da construção do 

conhecimento através de situações observáveis no dia a dia.  

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN +) a Física 

deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências específicas que 

permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos presentes tanto no 

cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a partir de 

princípios, leis e modelos por ela construídos. Isso implica, também, na introdução à 

linguagem própria da Física, que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, 

além de suas formas de expressão, que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos e 

relações matemáticas. Ao mesmo tempo, a Física deve vir a ser reconhecida como um 

processo cuja construção ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnada de 

contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento 

de diferentes tecnologias e, por sua vez, por elas impulsionado. 

No entanto, as competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer 

significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências em Física para a vida se 

constroem em um presente contextualizado, em articulação com competências de outras 

áreas, impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente 

quando colocadas lado a lado e de forma integrada com as demais competências 

desejadas para a realidade dos jovens. Em outras palavras, a realidade educacional e os 

projetos pedagógicos das escolas, que expressam os objetivos formativos mais amplos a 

serem alcançados, é que devem direcionar o trabalho de construção do conhecimento 

físico a ser empreendido.  

O ensino de Física deve deixar de concentrar-se na simples memorização de 

fórmulas ou repetição automatizada de procedimentos, em situações artificiais ou 

extremamente abstratas, ganhando consciência de que é preciso dar-lhe um significado, 

explicitando seu sentido no momento do aprendizado, ao longo do ensino médio. Por 

outro lado, frente a tantas solicitações, dimensões e recomendações a serem 

simultaneamente contemplados, os professores se sentem perdidos, sem os instrumentos 

necessários para as novas tarefas, sem orientações mais concretas em relação ao que 
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fazer. Como modificar a forma de trabalhar sem comprometer uma construção sólida do 

conhecimento em Física? Até que ponto se deve desenvolver o formalismo da Física? 

Como transformar o antigo currículo? O que fazer com pêndulos, molas e planos 

inclinados? Que tipo de laboratório faz sentido? Que temas devem ser privilegiados? É 

possível “abrir mão” do tratamento de alguns tópicos como, por exemplo, a 

Cinemática? E a Astronomia, o que tratar? É preciso introduzir Física Moderna? Essas e 

outras questões estão ainda para muitos sem resposta, indicando a necessidade de uma 

reflexão que revele elementos mais concretos e norteadores. O desafio é, portanto, 

buscar meios para concretizar esses novos horizontes, especialmente dentro da realidade 

escolar hoje existente no país. Como conseguir realizar tanto com tão pouco espaço, 

tempo, recursos materiais, carências formativas e afetivas dos alunos, condições de 

trabalho dos professores? Passada a tempestade inicial, os professores de Física têm 

ousado mudar, mas sentem-se, muitas vezes, inseguros, desamparados e pouco 

confiantes quanto aos resultados obtidos. O grande problema é que respostas objetivas e 

gerais a todas essas perguntas não podem ser apresentadas porque talvez não existam. 

Para a implementação dessas novas diretrizes, ou seja, sua tradução em práticas 

escolares concretas, não existe fórmulas prontas. Esse processo depende, ao contrário, 

de um movimento contínuo de reflexão, investigação e atuação, necessariamente 

permeado de diálogo constante. Depende de um movimento permanente, com idas e 

vindas, através do qual possam ser identificadas as várias dimensões das questões a 

serem enfrentadas e constantemente realimentadas pelos resultados das ações realizadas. 

E, para isso, será indispensável estabelecer espaços coletivos de discussão sobre os 

diferentes entendimentos e sobre as experiências vivenciadas a partir dessas novas 

propostas, incluindo-se possíveis interpretações, implicações, desdobramentos, assim 

como também recursos, estratégias e meios necessários ao seu desenvolvimento e 

instauração. 

O vasto conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da humanidade, 

não pode estar todo presente na escola média. Será necessário sempre fazer escolhas em 

relação ao que é mais importante ou fundamental, estabelecendo para isso referências 

apropriadas. A seleção deste conhecimento tem sido feita, tradicionalmente, em termos 

de conceitos considerados centrais em áreas de fenômenos de natureza física diferentes, 

delimitando os conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica e Eletromagnetismo a serem 

abordados. Isso resulta, quase sempre, em uma seleção tal que os índices dos livros 

didáticos de ensino médio tornam-se, na verdade, uma versão abreviada daqueles 
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utilizados nos cursos de física básica do ensino superior, ou uma versão um pouco mais 

estendida dos que vinham sendo utilizados na oitava série do ensino fundamental. 

Nestas propostas, os critérios de seleção para definir os conteúdos a serem trabalhados, 

na maior parte das vezes, restringem-se ao conhecimento e à estrutura da Física, sem 

levar em conta o sentido mais amplo da formação desejada. E este sentido emerge na 

medida em que o conhecimento de Física deixa de constituir-se em um objetivo em si 

mesmo, mas passa a ser compreendido como um instrumento para a compreensão do 

mundo. Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele simplesmente seja 

informado de sua existência, mas para que esse conhecimento transforme-se em uma 

ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir. Os critérios que orientam a ação 

pedagógica deixam, portanto, de tomar como referência primeira “o quê ensinar de 

Física”, passando a centrar-se sobre o “para que ensinar Física”, explicitando a 

preocupação em atribuir ao conhecimento um significado no momento mesmo de seu 

aprendizado. Quando “o quê ensinar” é definido pela lógica da Física, corre-se o risco 

de apresentar algo abstrato e distante da realidade, quase sempre supondo 

implicitamente que se esteja preparando o jovem para uma etapa posterior: assim, a 

cinemática, por exemplo, é indispensável para a compreensão da dinâmica, da mesma 

forma que a eletrostática o é para o eletromagnetismo. Ao contrário, quando se toma 

como referência o “para que” ensinar Física, supõe-se que se esteja preparando o jovem 

para ser capaz de lidar com situações reais, crises de energia, problemas ambientais, 

manuais de aparelhos eletrônicos, concepções de universo, exames médicos, notícias de 

jornal e assim por diante. Finalidades para o conhecimento a ser apreendido em Física 

que não se reduzem apenas a uma dimensão pragmática, de um saber fazer imediato, 

mas que devem ser concebidas dentro de uma concepção humanista abrangente, tão 

abrangente quanto o perfil do cidadão que se pretende ajudar a construir. Este objetivo 

mais amplo requer, sobretudo, que os jovens adquiram competências para lidar com as 

situações que vivenciam ou que venham a vivenciar no futuro, muitas delas novas e 

inéditas. Nada mais natural, portanto, que substituir a preocupação central com os 

conteúdos por uma identificação das competências que, se imagina, eles terão 

necessidade de adquirir no seu processo de escolaridade ao longo do ensino médio. 

O problema central passa a ser, então, o de identificar as competências em Física 

desejadas. Mas, ainda que uma reflexão mais aprofundada nos permita listá-las, estas 

listas serão sempre parciais dada a abrangência das habilidades envolvidas. Caberá 

sempre ao professor, dentro das condições específicas nas quais desenvolve seu 
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trabalho, em função do perfil de sua escola e do projeto pedagógico em andamento, 

selecionar, priorizar, redefinir e organizar os objetivos em torno dos quais faz mais 

sentido trabalhar. É muito provável que uma escola da periferia de uma cidade grande 

tenha estabelecido prioridades formativas diferentes daquelas de uma escola central de 

uma cidade de pequeno porte.  

 

 

2.1.1 Estratégias para a Ação  

 

 

Fazer escolhas dos conteúdos a serem lecionados durante o nível médio não é 

tarefa simples, uma vez que exige conhecimento do contexto escolar específico, suas 

características e prioridades, expressas nos projetos dos professores e alunos e nos 

projetos pedagógicos das escolas. Discutir estratégias não deve, também, confundir-se 

com a prescrição de técnicas a serem desenvolvidas em sala de aula. Mesmo 

reconhecendo a complexidade da questão, será sempre possível apresentar alguns 

exemplos, com o objetivo de reforçar o significado último que se deseja do trabalho 

escolar, no que diz respeito mais de perto ao fazer da Física.  

A falta de motivação para o estudo da disciplina de Física e, possivelmente, a 

visão destorcida, que muitos alunos desenvolvem por esta disciplina pode ser resolvido 

pelo próprio professor, pois dependem, em boa parte, de sua ação pedagógica em sala 

de aula para motivar os alunos a prenderem Física. Muitas das dificuldades enfrentadas 

pelo professor de Física em sala de aula, principalmente as relacionadas com a questão 

do gostar e do aprender, podem ser contornadas por ele mesmo. Geralmente, a maneira 

como um professor desenvolve um determinado assunto em sala de aula influencia o 

aluno a gostar ou não do que está sendo tratado. Abordar, inicialmente, os conteúdos 

com uma linguagem que não privilegie apenas os termos científicos, mais que os alunos 

possam assimilar com acontecimentos no seu cotidiano contribui para um diálogo 

motivador que desenvolve nos alunos interesse por entender determinadas situações que 

possui uma explicação científica. Sendo a disciplina de física uma ciência com diversas 

aplicações no mundo vivencial dos alunos, considerar o conhecimento prévio que os 

educandos trazem consigo, como bagagem cultural, é uma estratégia que pode ser usada 

pelo professor para enriquecer a aula com significados concretos, visto em situações 

reais, em contraposição aos conteúdos, muito frequentemente, apresentados aos alunos 
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de forma abstrata, sem aplicação no seu cotidiano, além de reforçar a importância do 

conhecimento cientifico como cultura. 

É necessário que seja dado uma atenção toda especial para a articulação entre as 

competências, conhecimentos e estratégias a serem propostos e desenvolvidos. Essa, 

com certeza, é uma articulação que demanda atenção e discussão, para que 

gradualmente possam ser identificados os fatores que integrem estes vários aspectos, 

concretizando novas práticas de sala de aula. Discussão, reflexão, troca de experiências 

e vivências são tarefas de sempre, mas prioritárias no momento. E embora a questão 

educacional tenha sempre se revelada altamente complexa, a garantia de sucesso para a 

empreitada é nunca perder de vista o objetivo último da cidadania desejada, uma 

cidadania consciente, atuante e solidária. 

 

 

2.1.2 O Mundo Vivencial 

 

 

Para que todo o processo de conhecimento possa fazer sentido para os jovens é 

imprescindível que ele seja desenvolvido através de um diálogo constante, entre o 

conhecimento, os alunos e os professores. E isso somente será possível se estiverem 

sendo considerados objetos, coisas e fenômenos que façam parte do universo vivencial 

do aluno, tanto os mais próximos como carros, lâmpadas ou televisões, quanto os mais 

abstratos, como viagens espaciais, naves, estrelas, universo, etc.. Assim, devem ser 

contempladas sempre estratégias que contribuam para esse diálogo. Como exemplo, 

podem ser utilizados os meios de informação contemporâneos que estiverem 

disponíveis na realidade do aluno, tais como notícias sobre uma missão espacial ou 

descoberta cientifica envolvendo algum tópico de física. Ou pode ser sugerida a 

utilização do saber de profissionais, especialistas, cientistas ou tecnólogos, tais como 

eletricistas e mecânicos de automóveis como fonte de aquisição do conhecimento 

incorporado a suas respectivas práticas, utilizando para isso entrevistas. 

Todas essas estratégias reforçam a necessidade de considerar o mundo em que o 

jovem está inserido, não somente através do reconhecimento de seu cotidiano enquanto 

objeto de estudo, mas também de todas as dimensões culturais, sociais e tecnológicas 

que podem ser por ele vivenciadas na cidade ou região em que vive. 
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2.1.3 Concepção de mundo dos alunos  

 

 

Os alunos chegam à escola já trazendo em sua bagagem cultural vários 

conhecimentos físicos que construíram fora do espaço escolar e os utilizam na 

explicação dos fenômenos ou processos que observam em seu dia-a-dia. Muitas vezes 

constroem até mesmo modelos explicativos consistentes e diferentes daqueles 

elaborados pela ciência. Em relação aos movimentos, por exemplo, muitos acreditam 

que só há movimento com a ação de uma força, tendo dificuldade em associar a força à 

variação do movimento. É frequente deparar-se, também, com explicações para os 

processos térmicos em que frio e quente correspondem a algo que se movimenta de um 

corpo a outro, da mesma forma que utilizam modelos que incluem dois tipos de 

corrente, positiva e negativa, cada um associado a um dos terminais da tomada. Muitas 

vezes a incompreensão do professor sobre certas respostas que os alunos apresentam em 

sala de aula deve-se a seu desconhecimento sobre esses modelos construídos 

intuitivamente. Da mesma forma, estes modelos explicam também a dificuldade dos 

alunos em compreender e assimilar os modelos que lhes são apresentados. Para que 

ocorra um efetivo diálogo pedagógico é necessário estar atento ao reconhecimento 

dessas formas de pensar dos alunos, respeitando-as, pois são elas que possibilitam traçar 

estratégias de ensino que permitem a construção da visão científica, através da 

confrontação do poder explicativo de seus modelos intuitivos e aqueles elaborados pela 

ciência. 

 

 

2.1.4 O Sentido da Experimentação 

 

 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento das competências em Física, privilegiando-se o fazer, 

manusear, operar e agir em diferentes formas e níveis. É desta forma que se pode 

garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua 

curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento 

científico como uma verdade estabelecida e inquestionável. Isso inclui retomar o papel 

da experimentação, atribuindo-lhe uma maior abrangência, para além das situações 
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convencionais de experimentação em laboratório. As abordagens mais tradicionais 

precisariam, portanto, ser revistas, evitando “experiências” que se reduzem à execução 

de uma lista de procedimentos previamente fixados, cujo sentido nem sempre fica claro 

para o aluno. É tão possível trabalhar com materiais de baixo custo, tais como pedaços 

de fio, pequenas lâmpadas e pilhas, quanto com kits mais sofisticados, que incluem 

multímetros ou osciloscópios. A questão a ser preservada, menos do que os materiais 

disponíveis é, novamente, que competências estarão sendo promovidas com as 

atividades desenvolvidas. Experimentar pode significar observar situações e fenômenos 

a seu alcance, em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais como 

chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos e outros objetos simples, como 

projetores ou dispositivos óptico-mecânicos. Pode também envolver desafios, 

estimando, quantificando ou buscando soluções para problemas reais. 

 

 

2.1.5 Formas de expressão do saber da Física  

 

 

O ensino de Física tem enfatizado a expressão do conhecimento aprendido 

através da resolução de problemas e da linguagem matemática. No entanto, para o 

desenvolvimento de um conhecimento com significados reais e aplicáveis, estes 

instrumentos são insuficientes e limitados, devendo ser buscadas novas e diferentes 

formas de expressão do saber da Física, desde a escrita, com a elaboração de textos ou 

jornais, ao uso de esquemas, fotos, recortes ou vídeos, até a linguagem corporal e 

artística. Também deve ser estimulado o uso adequado dos meios tecnológicos, como 

máquinas de calcular ou das diversas ferramentas propiciadas pelos microcomputadores, 

especialmente editores de texto e planilhas. Todas essas estratégias permitem formas de 

representar e sistematizar o conhecimento que se confundem com a própria produção de 

um novo conhecimento, contribuindo, também, para explicitar e reforçar as relações do 

conhecimento científico com outras formas de expressão do saber. 
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2.1.6 Resolução de problemas  

 

 

Muitas vezes o ensino de Física inclui a resolução de inúmeros problemas, onde 

o desafio central para o aluno consiste em identificar qual fórmula deve ser utilizada. 

Esse tipo de questão, que exige, sobretudo, memorização, perde sentido se desejamos 

desenvolver outras competências. Não se quer dizer com isso que seja preciso abrir mão 

das fórmulas. Ao contrário, a formalização matemática continua sendo essencial, desde 

que desenvolvida como síntese dos conceitos e relações compreendidas anteriormente 

de forma fenomenológica e qualitativa. Substituir um problema por uma situação-

problema, nesse contexto, ganha também um novo sentido, pois passa-se a lidar com 

algo real ou próximo dele. Por exemplo, é bastante diferente a natureza das 

competências envolvidas na solução de um dado problema, em que é apenas solicitado o 

cálculo da distância percorrida por um corpo com desaceleração constante, e de outro, 

em que se solicita a análise das consequências das altas velocidades dos veículos. 

Embora nessas duas situações a solução do problema exija o mesmo instrumental 

matemático, a própria estratégia para a resolução de problemas é também bastante 

diferente. Enquanto na primeira trata-se de associar os elementos do enunciado a uma 

equação matemática, na segunda é necessário a identificação da situação problema, o 

levantamento de hipóteses, a escolha de caminhos para a solução, além da análise dos 

resultados, principalmente no que diz respeito à sua coerência com o que o aluno 

conhece da realidade. 

 

 

2.1.7 A Física como cultura 

 

 

Passar a tratar a Física como parte da cultura contemporânea abre, sem dúvida, 

uma interface muito expressiva do conhecimento da Física com a vida social. Cada vez 

mais elementos do mundo científico, sua linguagem e, principalmente, a visão de 

mundo que o traduz, estão presentes num amplo conjunto de manifestações sociais. Da 

mesma forma, as questões relativas ao desenvolvimento tecnológico e ao 

desenvolvimento econômico, em diferentes níveis, acompanham o dia-a-dia da vida 

contemporânea e frequentemente podem ser analisadas na perspectiva do conhecimento 
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científico. Finalmente, e para além da História da Física, cada lugar tem sua história, 

que inclui contribuições para o desenvolvimento do saber inserido na realidade da 

cidade ou da região, com seus protagonistas próprios. Investigar e resgatar a história do 

desenvolvimento do saber técnico e científico local pode também ser uma estratégia 

significativa na direção do estabelecimento de uma visão da ciência enquanto atividade 

humana e social. Há, portanto, um amplo conjunto de atividades, como as 

exemplificadas, que podem contribuir para que o ensino de Física promova 

competências de caráter cultural e social, conferindo ao conhecimento científico suas 

dimensões mais humanas. A Responsabilidade Social na perspectiva da formação 

desejada, o conhecimento e as competências promovidas somente adquirem seu sentido 

pleno quando transformados em ação. Assim, será importante estimular a efetiva 

participação dos jovens na vida de seu bairro e cidade, conscientizando-os de sua 

responsabilidade social. Isso poderá ser feito através de projetos que envolvam 

intervenções na realidade em que vivem, incluindo desde ações de difusão de 

conhecimento, como por ocasião de eclipses, por exemplo, até levantamento de dados, 

como, por exemplo, em relação às formas de consumo da população e seus direitos 

como consumidores, ou propondo ações para minimizar o consumo de água e energia, 

monitoramento de fluxos de tráfego, poluição ambiental ou sonora, acompanhamento 

do impacto ambiental de indústrias, identificação dos problemas da comunidade, etc., 

sempre buscando intervenções significativas no bairro ou localidade. Ações dessa 

natureza podem fazer com que os jovens sintam-se de fato detentores de um saber 

significativo, a serviço de uma comunidade, expressão de sua cidadania. 
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3 TIPOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

3.1 APRENDIZAGEM MECÂNICA  

 

 

Quando se depara com um novo corpo de informações, o aprendiz pode decidir 

absorver este conteúdo de maneira literal e, deste modo, a sua aprendizagem será 

mecânica, pois ele só conseguirá simplesmente reproduzir este conteúdo de maneira 

idêntica aquela que lhe foi apresentada. Nesse caso não existiu um entendimento da 

estrutura da informação que lhe foi apresentada e o aluno não conseguirá transferir o 

aprendizado da estrutura dessa informação apresentada para a solução de problemas 

equivalentes em outros contextos. A aprendizagem mecânica ocorre com a incorporação 

de um conhecimento novo de forma arbitrária, ou seja, o aluno precisa aprender sem 

entender do que se trata ou compreender o significado do porquê. Essa aprendizagem 

também acontece de maneira literal: o aluno aprende exatamente como foi falado ou 

escrito, sem margem para interpretação própria. A aprendizagem acontece como 

produto da ausência de conhecimento prévio relacionado e relevante ao conhecimento a 

ser aprendido. Um exemplo disso seria um estudante aprender que a imagem formada 

por um espelho côncavo é real, invertida e do mesmo tamanho do objeto, quando o 

objeto se encontra no centro de curvatura do espelho, sem saber o que é o centro de 

curvatura de um espelho. 

 

 

3.2 A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

Por outro lado, quando o aprendiz tem pela frente um novo corpo de 

informações e consegue fazer conexões entre esse material que lhe é apresentado e o seu 

conhecimento prévio em assuntos correlatos, ele estará construindo significados 

pessoais para essa informação, transformando-a em conhecimentos e significados sobre 

o conteúdo apresentado. Esta construção de significados não é uma apreensão literal da 

informação, mas é uma percepção substantiva do material apresentado e, desse modo, se 

configura como uma aprendizagem significativa. Em uma aprendizagem significativa 
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não acontece apenas a retenção da estrutura do conhecimento, mas se desenvolve a 

capacidade de transferir este conhecimento para a sua possível utilização em um 

contexto diferente daquele em que ela se concretizou.  

Na aprendizagem significativa as ideias expressas simbolicamente interagem de 

maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer 

dizer não literal, não ao pé-da-letra e não arbitrária. Significa que a interação não é com 

qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já 

existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. A este conhecimento, 

especificamente relevante à nova aprendizagem, o qual pode ser, por exemplo, um 

símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental, uma 

imagem, David Ausubel (2003) chamou de “subsunçor” ou ideia-âncora. Em termos 

simples, subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na 

estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo 

conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. Tanto por recepção como 

por descobrimento, a atribuição de significados a novos conhecimentos depende da 

existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes e da interação com 

eles. O subsunçor pode ter maior ou menor estabilidade cognitiva, pode estar mais ou 

menos diferenciado, ou seja, mais ou menos elaborado em termos de significados. 

Contudo, como o processo é interativo, quando serve de ideia-âncora para um novo 

conhecimento ele próprio se modifica adquirindo novos significados, corroborando 

significados já existentes. 

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela 

interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos e que essa interação é 

não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem 

significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou 

maior estabilidade cognitiva. Por exemplo, para um aluno que já conhece a Lei da 

Conservação da Energia, resolver problemas onde há transformação de energia 

potencial em cinética e vice-versa permite ao aluno aplicar o conhecimento prévio 

dando-lhe mais estabilidade cognitiva e talvez maior clareza. E se a Primeira Lei da 

Termodinâmica lhe for apresentada (seja numa aula, num livro ou numa aplicação 

moderna) como a Lei da Conservação da Energia aplicada a fenômenos térmicos, o 

aluno atribuirá mais significado a essa nova lei na medida em que “acionar” o subsunçor 

Conservação da Energia, passando a entendê-la melhor, pois esse tema torna-se mais 

elaborado, terá novos significados, pois a Conservação da Energia aplicar-se-á não só ao 
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campo conceitual da Mecânica, mas também ao da Termodinâmica. Através de novas 

aprendizagens significativas, resultantes de novas interações entre novos conhecimentos 

e o subsunçor Conservação da Energia, este ficará cada vez mais estável, mais claro, 

mais diferenciado e o aprendiz dará a ele o significado de uma lei geral da Física, ou 

seja, a energia se conserva sempre. Por outro lado, o subsunçor Conservação da 

Energia, poderá servir de ideia-âncora para outro novo conhecimento: a Conservação da 

Quantidade de Movimento, outra lei geral da Física. Analogamente, a conservação de 

outras grandezas físicas como o momento angular e a carga elétrica adquirirão 

significados por interação com o subsunçor constituído pelas leis de conservação já 

significativas. Quer dizer, o subsunçor, que inicialmente era apenas conservação da 

energia, agora é também conservação da quantidade de movimento, do momento 

angular, da carga elétrica, da corrente elétrica e de outras grandezas físicas, permitindo 

inclusive dar significado a não-conservação de certas grandezas, como é o caso da 

entropia. Progressivamente o subsunçor vai ficando mais estável, mais diferenciado, 

mais rico em significados, podendo cada vez mais facilitar novas aprendizagens. No 

caso das conservações de grandezas físicas, o aprendiz pode chegar a um “novo 

subsunçor” – Leis de Conservação – que passa a subordinar todas as conservações 

anteriores. Ou seja, que se aplica a certas grandezas físicas e a outras não. Esta forma de 

aprendizagem significativa, na qual uma nova ideia, um novo conceito, uma nova 

proposição mais abrangente passa a subordinar conhecimentos prévios é chamada de 

aprendizagem significativa superordenada. Não é muito comum. A maneira mais típica 

de aprender significativamente é a aprendizagem significativa subordinada, na qual um 

novo conhecimento adquire significado na ancoragem interativa com algum 

conhecimento prévio especificamente relevante. 

 

 

3.3 APRENDIZAGEM NA PERCEPÇÃO DE DAVID AUSUBEL 

 

 

Na perspectiva ausubeliana, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova 

informação “se ancora” em conhecimentos especificamente relevantes, preexistentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz, a qual Ausubel (2003) chamou de “subsunçor”. Nesse 

sentido, para que o aluno/aluna organize outros conhecimentos em sua estrutura 
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cognitiva, os novos conteúdos precisam estar associados aos conhecimentos prévios. 

Assim, no entendimento de Ausubel apud Moreira (2011, p.161): 

 

[...] 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. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura 

hierárquica de conceitos que são representações da experiência sensoriais do 

indivíduo (grifo do autor). 

 

Portanto, a teoria ausubeliana é direcionada ao processo de ensino e de 

aprendizagem do qual o educando faz parte. Ausubel (2003, p.81) enuncia que a 

aprendizagem significativa “é muito importante no processo de educação por ser o 

mecanismo humano por excelência para a aquisição e o armazenamento da vasta 

quantidade de ideias e de informações representadas por qualquer área de 

conhecimentos.” Todavia, Ausubel apresenta duas condições simultâneas para facilitar a 

ocorrência de aprendizagem significativa. Primeiro, o material com as novas 

informações a serem apreendidas deve ser potencialmente significativo. Esse material 

pode ser uma imagem, gravuras, textos, história de vida, relatos de experiência etc., de 

forma que seja relacionável à estrutura cognitiva do educando, quer dizer, que tenha 

uma relação com aquilo que o aluno já conhece. Quanto à natureza do material, segundo 

Ausubel (2003, p.73) deve ser: 

 

[...] suficientemente não arbitrária (i.e., não aleatória, plausível, sensível), de 

forma a poder relacionar-se, numa base não arbitrária e não literal, a ideias 

relevantes correspondentes que se situam no âmbito daquilo que os seres 

humanos são capazes de aprender (as ideias relevantes correspondentes que, 

pelo menos, alguns seres humanos são capazes de apreender se tiverem 

oportunidade). Esse aspecto da própria tarefa de aprendizagem, que 

determina se o material é ou não potencialmente significativo, pode 

denominar-se significação lógica (grifo do autor).  

 

O significado lógico refere-se a certos tipos de materiais simbólicos que se 

devem aprender e que não devem ser arbitrários nem literais para facilitar o 

estabelecimento do novo conhecimento com os conhecimentos prévios do aluno. Nesse 

sentido, concordamos com Lemos (2005, p.41) quando argumenta que: 

 

Quando se tem uma estrutura cognitiva organizada de forma lógica com 

ligações substantivas e não-arbitrárias entre os significados armazenados, o 
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indivíduo está melhor instrumentalizado para usar o conhecimento, realizar 

novas aprendizagem e, portanto, interagir com o conhecimento e a realidade.  

 

Em segundo lugar, conforme Ausubel (2003), o aluno deve manifestar uma pré-

disposição para, intencionalmente, relacionar, de forma não literal e não arbitrária, o 

novo material a ser aprendido, com alguma ideia, alguma informação, algum 

conhecimento em sua estrutura cognitiva. 

Nota-se que o conhecimento prévio do aluno é decisivo para que a aprendizagem 

seja significativa. Quando o novo material de aprendizagem é incorporado, armazenado 

à estrutura cognitiva do educando de forma literal, arbitrária e sem significado, a 

aprendizagem é dita mecânica ou automática. Esse tipo de aprendizagem mecânica 

ocorre quando o novo conhecimento é apresentado ao educando e ele, por diversos 

motivos, não o relaciona a outros conhecimentos relevantes existentes em sua estrutura 

cognitiva e simplesmente o incorpora em sua estrutura cognitiva de forma arbitrária, 

não substantiva. Para Ausubel et al (1980, p.23), nesse tipo de aprendizagem mecânica, 

ocorrem: 

 

[...] associações puramente arbitrárias, como na associação de pares, quebra-

cabeça, labirinto ou aprendizagem de séries e quando falta ao aluno o 

conhecimento prévio relevante necessário para tornar a tarefa potencialmente 

significativa, e também (independentemente do potencial significativo 

contido na tarefa) se o aluno denota uma estratégia apenas para internalizá-la 

de uma forma arbitrária, literal (por exemplo, como uma série arbitrária de 

palavras).  

 

Ausubel (2003) assevera, todavia, que a aprendizagem mecânica é inevitável 

quando o aluno/a não dispuser, em sua estrutura cognitiva, de conhecimentos prévios 

que possam favorecer a conexão entre este e o novo conhecimento a ser ancorado. No 

entanto, a aprendizagem significativa e a mecânica não devem ser consideradas como 

uma dicotomia, mas como um “continuum”. De um lado está a aprendizagem 

significativa e, de outro, a aprendizagem mecânica. Moreira (2008, p.23) entende que “a 

aprendizagem não é “ou significativa ou mecânica.” [...] as aprendizagens podem ser 

parcialmente significativas, parcialmente mecânicas, mais significativas, mais 

mecânicas”. Moreira concebe que, diante desse continuum, é possível que o novo 

conhecimento que foi aprendido, a princípio, de forma mecânica possa, 

progressivamente, ser organizado na estrutura cognitiva do aluno/a e avançar de uma 

aprendizagem mecânica para uma significativa. A aprendizagem de pares de sílabas sem 
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sentido para os alfabetizandos e a simples memorização de conceitos e fórmulas 

matemática são exemplos típicos de aprendizagem mecânica, de forma que a inserção 

de conteúdos na rede conceitual do educando dá-se de modo aleatório e não serve de 

“âncora” para uma nova informação, de maneira que essa adquira significado para o 

aluno/a. 

Ausubel nos chama atenção para o fato de que, na maioria dos casos, os 

educadores exigem dos alunos/as que a aprendizagem dos conteúdos novos e 

desconhecidos ocorra antes mesmo de terem um conjunto adequado de subsunçores 

relevantes. Como resultado de tal prática, os educandos são obrigados a memorizar os 

conteúdos e a aprender de forma arbitrária e literal, ou seja, uma aprendizagem sem 

compreensão, quase sem significado. 

 

 

3.4 APRENDIZAGEM NA PERCEPÇÃO DE PAULO FREIRE 

 

 

Um pensador brasileiro pioneiro e maior inspirador de uma visão de educação 

popular que possibilitasse uma formação que tivesse sentido para os educandos foi 

Paulo Freire, cujo pensamento e a prática educativa para a educação popular são um 

marco não só no Brasil, mas também na América Latina e no mundo. 

A proposta político-pedagógica de Paulo Freire, desde os seus primeiros escritos 

na década de 40/50, defendia uma educação que levasse em consideração o respeito ao 

saber das classes populares como prática educativa, numa relação dialógica 

democrática. Para Freire, os educandos são sujeitos que trazem consigo uma bagagem 

de informações culturais, experiências, saberes, forma de interpretar a realidade, suas 

histórias de vida e de luta e a identidade cultural era o requisito básico para a 

aprendizagem autônoma, independente e crítica do espaço que ocupa. Para este 

educador, a leitura de mundo dos educandos - seus conhecimentos adquiridos ao longo 

da vida - é o ponto de partida no processo de ensino. Nesse sentido é preciso que a 

prática pedagógica adotada pelo educador popular, no ambiente escolar, remeta os 

educandos a uma reflexão crítica da realidade em que se situam. No entendimento de 

Freire (2003, p.85): “Somente uma escola centrada democraticamente no seu educando 

e na sua comunidade local, vivendo as suas circunstâncias, integrada com seus 
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problemas, levará os seus estudantes a uma nova postura diante dos problemas de 

contexto.”  

Freire (2007, p.101) nos propõe um modelo de educação que leve o sujeito a sair 

do conformismo e do comodismo que lhe é imposto pela escola através de conteúdos 

repetitivos e descontextualizados da realidade dos educandos. Por isso sugere: 

 

[...] uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço. A da pesquisa ao invés da mera, 

perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das 

suas condições mesmas de vida.  

 

Paulo Freire (2005) defendia que a educação deveria ser desenvolvida através da 

problematização dos sujeitos a respeito de suas relações com o mundo, porque é por 

meio das experiências diversas dos sujeitos que poderá ocorrer um processo de 

conscientização. Ele considerava necessário romper com a concepção depositária de 

transmissão de informações, na qual os educandos são considerados seres passivos, 

depositários desse conhecimento, por entender que essa é uma “educação bancária”, 

“[...] em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 

depósitos, guardá-los e arquivá-los” (Freire, 2005, p. 66), e a critica por considerar que 

o modo como ocorre não é adequado, ou seja, o educador/a deposita os conhecimentos 

nos educandos conduzindo-os à memorização mecânica dos conteúdos narrados. No 

entendimento de Freire (Ibidem, p.67), nesse modelo de educação “o saber é uma 

doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber”. 

Sua proposta revolucionou a educação nos anos 60 por defender a ideia de que a 

alfabetização deve ser feita através da realidade vivida pelo aprendiz, porquanto é 

respeitando o repertório do educando que se pode chegar a uma visão de mundo crítica 

e transformadora da realidade. Para Freire (2007, p.102): 

 

Não seria, porém, com essa educação desvinculada da vida, centrada na 

palavra, em que é altamente rica, mas na palavra “milagrosamente” esvaziada 

da realidade que deveria representar, pobre de atividades com que o 

educando ganhe a experiência do fazer, que desenvolveríamos no brasileiro a 

criticidade de sua consciência, indispensável à nossa democratização.  

 

A proposta de alfabetização orientada por Freire vai muito além do simples ato 

de codificar e decodificar letras ou frases descontextualizadas da realidade do 

alfabetizando. É uma proposta educativa que liberta por meio da consciência crítica de 
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que enfrentamos os problemas da vida cotidiana. Nesse processo de alfabetização, 

Freire busca transformar a consciência ingênua do alfabetizando em consciência crítica, 

com o compromisso de formá-lo para usar a escrita e a leitura como instrumento social, 

posto que concebê-la é sobremaneira importante se entender que “o comando da leitura 

e da escrita se dá a partir de palavras e temas significativos à experiência comum dos 

alfabetizando e não de palavra e de temas apenas ligados à experiência do educador” 

(2009, p. 29). 

Para Freire é importante que o educador, em geral, e o popular, em particular, 

considerem os conhecimentos prévios dos educandos durante todo o processo de ensino, 

pois isso propiciará uma reflexão sobre as diferenças entre o saber anterior e o novo. 

Segundo ele, era necessário romper com a concepção depositária de transmissão de 

informações, em que os educandos são considerados depositários desse conhecimento. 

Ele defende que ensinar não é apenas transmitir conhecimentos para os educandos, na 

esperança de que memorizem as informações e as reproduzam por meio de repetições. 

Por essa razão, propõe um modelo de escola que faça com que os educandos “[...] 

aprendam, sobretudo, a aprender. A identificar-se com a sua realidade” (2003, p. 85). 

Nessa perspectiva, o diálogo, numa situação de ensino e de aprendizagem em 

torno dos conhecimentos prévios dos alfabetizandos produz diferentes perspectivas de 

leitura do mundo e de compreensão de inserção nele. Segundo Freire (2007, p.119), a 

alfabetização não é “[...] uma memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras 

e de sílabas desgarradas de universo existencial - coisas mortas ou semimortas - mas 

uma atitude de criação e recriação.” Ainda que não tenha utilizado o termo ausubeliano, 

Freire questionou o modelo de aprendizagem mecânica ou memorística por meio da 

qual os educadores depositam os conhecimentos e os educandos os memorizam e os 

arquivam sem que tenham um significado prático para a realidade. E acrescenta: “Para 

mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos ba-be-bi-

bo-bu, dos la-le-li-lo-lu” (2009, p. 19). Ao criticar o sistema educacional, Freire nos 

mostra que neste modelo não há espaço para o diálogo entre os sujeitos porque o 

professor é sabedor de todas as coisas e o aluno o que nada sabe. Segundo Freire (2007, 

p.104,105), nesse molde de educação a escola não proporciona aos educandos: 

 

[...] meios para o pensar autêntico, porque recebendo as fórmulas que lhes 

damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o 

resultado de busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de recriação e 

de procura. Exige reinvenção. 
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A partir da concepção dialógica do processo de ensino e aprendizagem, Freire 

apontava que a alfabetização deveria partir da realidade dos educandos, de sua vivência 

diária, de suas relações sociais, suas crenças e seus valores. 

 

 

3.5 REGULARIADADES E DISPERSÃO NAS TEORIAS DE APRENDIZAGEM DE 

DAVID AUSUBEL E PAULO FREIRE 

 

 

Diante dos achados da série enunciativa da aprendizagem significativa em David 

Ausubel e Paulo Freire, observamos algumas regularidades e dispersões presentes nos 

escritos desses autores. Sob o discurso da aprendizagem significativa, Ausubel nos 

apresenta como aquele em que o conteúdo a ser ensinado pelo educador leve em conta 

os “conhecimentos prévios” de quem aprende e o educando absorve o conteúdo e o 

aprende de forma significativa. Isso significa que o ponto de partida no processo de 

ensino proposto por Ausubel é um conjunto de conhecimentos que o educando traz 

consigo. O autor defende que “o fator isolado mais importante que influência a 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe.” Nesse sentido é responsabilidade do 

educador descobrir o que o educando já sabe e, a partir do que ele já sabe, ensiná-lo de 

acordo. Mas, averiguar o que o aluno já sabe, conforme Ausubel, não é tarefa fácil, pois 

isso implica em compreender a estrutura cognitiva do educando e sua organização, para 

que, só depois o educador, com os recursos didáticos e metodologias de ensino, possa 

propiciar o educando a chegar a uma aprendizagem que seja significativa. 

Paulo Freire, embora não tenha usado como referencial a teoria Ausubeliana, 

aproxima-se dessa ideia quando enuncia, em sua teoria educacional, que a “leitura de 

mundo” do educando é o ponto de partida no processo de ensino e aprendizagem. É 

fundamental que o educador respeite a “leitura de mundo” do educando, ou seja, o saber 

que ele traz consigo para a escola. O novo conhecimento a ser aprendido pelos 

educandos das classes populares tem que incorporar a leitura de mundo, seus interesses, 

anseios e necessidades; deve fazer parte de sua realidade, sua cultura e ser absorvido e 

interpretado para uma tomada de consciência. Nesse sentido é dever do educador e da 

escola respeitar os saberes prévios dos educandos, identificá-los com o seu tempo e seu 

espaço, dialogar com eles, buscar a “temática que lhes seja significativa” e procurar 

conhecer o seu nível de percepção em relação ao mundo vivido. A série enunciativa nos 
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escritos de Ausubel em tomar como ponto de partida, no processo educativo, “aquilo 

que o aprendiz já sabe”, e em Freire, a “leitura de mundo”, ou seja, os saberes prévios 

do educando, é fundamental para a ocorrência de uma aprendizagem significativa. 

Nesse sentido existe certa regularidade no pensamento freireano, que valoriza os saberes 

do educando, suas experiências, seu modo de vida e seus sentimentos, como parte do 

processo de aprender e compartilha do mesmo entendimento de Ausubel.  

Outras séries enunciativas encontradas nos escritos de Ausubel em relação à 

aprendizagem significativa é que o material a ser apresentado pelo educador seja 

“potencialmente significativo”, ou seja, que tenha significado para o educando, e que o 

educando “manifeste disposição favorável” para aprender de forma significativa, 

relacionando o novo conteúdo de maneira “substantiva”, e não arbitrária, com o 

conhecimento prévio que já detém em sua estrutura cognitiva. Essas duas séries 

enunciativas devem estar em sincronia, pois isso implica que não só o material seja 

potencialmente significativo, mas também que os educandos tenham uma pré-

disposição em captar os significados ensinados, relacionando-os com os seus saberes 

prévios. Essa pré-disposição é apontada por Ausubel (1980) como necessária para que o 

novo material de ensino possa ancorar-se na estrutura cognitiva do educando e, assim, 

tornar-se significativo. Freire compartilha desse entendimento quando afirma que o 

novo conhecimento precisa ter significado e sentido para o educando, isto é, precisa 

estar relacionado à sua experiência de vida, que corresponde ao conhecimento que 

detém, desafiando os educandos a apreenderem a substantividade do objeto aprendido. 

O autor (2008, p.69) concebe que, no processo de aprendizagem, “só aprende 

verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido”. Para isso, conforme preconiza a 

teoria Ausubeliana, o educando precisa ser motivado por meio de um clima de pré-

disposição à aprendizagem, porquanto “aprender é uma aventura criadora”. Portanto, é 

preciso educandos dispostos a aprender e um educador disposto não só a ensinar, mas 

também a aprender com o educando. Afinal, somos seres inacabados, estamos todos em 

formação por toda a vida.  

Outra série presente nos escritos dos referidos autores em que existe certa 

regularidade é a importância que Ausubel dá à linguagem e que Freire dá ao diálogo. 

Ausubel assevera que (2003, p.5), “[...] sem a linguagem, é provável que a 

aprendizagem significativa fosse muito rudimentar [...]”. Nesse sentido, a linguagem 

verbal é um importante facilitador da aprendizagem significativa por recepção. O termo 

recepção não significa atuação do educador a uma situação de passividade dos 
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educandos. Portanto, a função da linguagem não deve se restringir apenas a seu papel 

comunicativo, mas a um processo integral e operativo no raciocínio. Convergindo com 

o pensamento de Ausubel em relação à linguagem como elemento facilitador da 

aprendizagem significativa, Freire, por sua vez, enuncia que o diálogo é a fonte de 

comunicação entre os sujeitos, “[...] não é falar ao povo sobre nossa visão do mundo, ou 

tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa [...]”, estabelecendo, 

assim, uma relação bidirecional, em que ambos os sujeitos possam aprender e ensinar, 

promovendo o desenvolvimento da consciência crítica. Nos escritos de Freire o 

conhecimento é dialógico, pois é por meio do diálogo que é possível construir e mudar 

o mundo. Cabe ao educador dialogar com os educandos e buscar a “temática 

significativa”, visando conhecer o nível de percepção deles em relação ao mundo 

vivido. Nesta perspectiva, aprendizagem é um processo de significação, no qual a 

“linguagem” e o “diálogo” desempenham um papel indispensável, pois sem estes o 

desenvolvimento e transmissão de significados compartilhados seria praticamente 

impossível. Sob o discurso da aprendizagem significativa em sua dispersão, o aprender 

significativamente dentro de uma ordem discursiva explicitada em Ausubel está 

relacionado ao processo psicológico cognitivo na qual a organização e integração do 

conhecimento se processam. Diferentemente de Ausubel, o aprender significativamente 

nas práticas freireanas é de base humanista e não ocorre apenas num aspecto cognitivo, 

e sim na relação com o mundo vivido, ou seja, aos componentes, políticos, etários e 

culturais. Pensar educação na visão freireana era pensar sobre a vida humana em seus 

aspectos histórico, social e antropológico. Outra dispersão presente nos escritos desses 

autores é que o foco de Ausubel era a aprendizagem significativa num contexto 

educativo em sala de aula. Já em Freire a prática educativa não se desenvolve apenas no 

âmbito escolar, vai muito além deste, se desenvolve também nos espaços sociais. Freire 

tinha o objetivo político, os sujeitos na percepção de seu lugar no mundo. A 

aprendizagem numa perspectiva freireana está intimamente associada à tomada de 

consciência da situação real dos educandos. Nessa perspectiva, ambos pensaram o 

processo educativo com a autonomia intelectual do sujeito, a autonomia do cidadão. Só 

que em Ausubel ele não tinha o discurso político. Já para o educador Paulo Freire os 

significados estavam atrelados aos componentes políticos, etários e culturais.  

Em se tratando do discurso da aprendizagem mecânica ou memorística, em 

Ausubel este tipo de aprendizagem é marcado pela “passividade do educando” e ocorre 

quando o novo conhecimento é apresentado ao educando e ele, por diversos motivos, 
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não o relaciona ou faz de forma literal, arbitrária, não substantiva com algum outro 

conhecimento existente em sua estrutura cognitiva. A aprendizagem de pares de sílabas 

sem sentido para os alfabetizando e a simples memorização de conceitos e de fórmulas 

matemática são exemplos típicos de aprendizagem mecânica, de forma que a inserção 

de conteúdos na rede conceitual do educando dá-se de modo aleatório, com pouco ou 

nenhum significado, para servir de “âncora” para uma nova informação de maneira que 

essa adquira significado para o aluno. Uma das razões apresentadas por David Ausubel 

(1980, p.36) pelas quais os alunos desenvolvem uma disposição para uma aprendizagem 

mecânica, é devido ao: 

 

[...] alto nível de ansiedade ou devido a uma experiência crônica de fracasso 

numa determinada disciplina (refletindo, por sua vez, uma baixa aptidão ou 

um ensino inadequado) isso acarreta uma falta de confiança em sua 

capacidade de aprender significativamente e, portanto, o aluno não vê outra 

alternativa senão a aprendizagem automática para torná-lo mais seguro.  

 

Freire compartilha deste entendimento no sentido de que a consequência deste 

tipo de aprendizagem mecânica é caracterizada pela dominação dos opressores sobre os 

oprimidos – uma pedagogia do silêncio, ou seja, da ausência do diálogo. Os educandos 

são condicionados a receber os conteúdos de forma passiva, sem questionar, 

condicionados a não questionar a realidade. É o tipo de educação “bancária”, que anula 

o poder criador dos educandos, que não participam do processo educativo. Já os 

educadores são “providos” de discursos vazios, sem estabelecer uma relação entre o 

novo conhecimento e a realidade dos educandos. O educador “castra” a curiosidade do 

educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos. 

Para Freire (FREIRE, 2005, p.79) nessa concepção de educação: 

 

[...] não pode haver conhecimento pois os educandos não são chamados a 

conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam 

ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto como 

incidência de seu ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da 

reflexão crítica de ambos.  

 

De modo geral, a prática educativa “bancária” descrita por Paulo Freire mantém-

se uma linearidade em seu discurso, ela é caracterizada como depósito, pelo fato do 

educando receber passivamente os conteúdos do educador sem refletir sobre o mesmo. 

Paulo Freire criticou o modelo tradicional de educação por considerar que este modelo 

de educação considerava o educando um recipiente vazio, no qual o educador, como 
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sujeito do processo educativo, vai enchendo os educandos de conteúdo, aos quais cabe 

apenas memorizar mecanicamente e repetir. Entretanto, como a teoria desenvolvida por 

Ausubel focaliza, primordialmente, a aprendizagem cognitiva no espaço escolar, ele não 

descarta a aprendizagem mecânica e propõe esse tipo de aprendizagem quando o 

educando não dispõe de “subsunçores” relevantes que possam favorecer a conexão entre 

ela e o novo conhecimento a ser incorporado. Nesse caso, ela pode ser útil para formar 

os conhecimentos prévios que facilitem o novo conhecimento e ocorrerá até que alguns 

elementos relevantes às novas informações existam na estrutura cognitiva do educando 

e possam servir de subsunçores mais elaborados. No entendimento de Ausubel (2003, 

p.133): 

  

[...] embora a aprendizagem por memorização seja, normalmente, mais difícil 

do que a significativa, em algumas circunstâncias, pode ser ou parecer, de 

fato, mais fácil para o indivíduo que não possui uma base idearia necessária e 

relevante para a aprendizagem significativa de uma tarefa de aprendizagem 

específica.  

 

Assim, quando a aprendizagem se torna significativa, esses “subsunçores” ficam 

cada vez mais elaborados e capazes de ancorar novos conhecimentos. Desse modo, a 

aprendizagem mecânica poderá evoluir para uma aprendizagem significativa.   

Paulo Freire, por tratar sua teoria da educação em uma pedagogia humanista e 

libertadora, desde as suas primeiras reflexões teóricas metodológicas, afastava-se de 

qualquer entendimento de uma aprendizagem mecânica ou memorística, por considerar 

que os educandos não participam do processo do qual deveriam ser sujeitos ativos. 

Freire tece algumas críticas à aprendizagem mecânica ou memorística, como mostram 

algumas de suas citações, como: “conteúdos que são desconectados da realidade”, 

“educação verticalizada do homem sobre o homem”, “memorização mecânica dos 

conteúdos”, etc.. Entretanto, quando Freire sugere que a alfabetização possa partir dos 

“temas geradores”, ou seja, dos conhecimentos que os alfabetizando trazem de sua 

realidade, em certo sentido, ele está falando de conceitos que são memorizados, pois é 

um conhecimento muito limitado, visto que os alfabetizandos só utilizam naquela 

situação particular. Estes conhecimentos estão armazenados na estrutura cognitiva de 

forma aleatória, sem significado. Neste caso, cabe ao educador, a partir dos temas 

geradores, propor situações de aprendizagem que favoreçam aos alfabetizando uma 

tomada de consciência nas relações com o mundo, de forma a propiciar uma 

aprendizagem significativa.  
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Do exposto fica evidente que apesar de Ausubel não descartar a importância da 

aprendizagem mecânica no início do processo educativo, quando os educandos não 

tiverem ou tiverem pouco subsunçores em sua estrutura cognitiva, de modo a ancorar o 

novo material de aprendizagem potencialmente significativo. Ele se contrapõe a este 

tipo de aprendizagem como ponto de chegada no processo educativo por considerar que 

não há interação entre a nova informação e aquelas presentes na estrutura cognitiva do 

educando. Freire também se contrapõe a esse tipo de aprendizagem mecânica no 

processo educativo por considerar que este é o tipo de educação bancária na qual os 

educandos são sujeitos passivos neste processo. Portanto, para superar este modelo de 

educação bancaria é necessária uma educação que esteja voltada para a libertação de 

forma significativa e que os educandos façam parte deste processo educativo como seres 

ativos. 
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4 ANÁLISE DA ASSIMILAÇÃO DO CONTEUDO DE FÍSICA NO COTIDIANO 

 

 

Com intuito de verificar se os alunos associam os conteúdos estudados em sala 

com o cotidiano, assim como é proposto pelos currículos nacionais, foi realizado uma 

pesquisa com três turmas do terceiro ano do ensino médio da escola Marcos Bispos da 

Silva, situada em um bairro periférico do município de Ji-Paraná Rondônia. Segundo a 

Coordenadoria Regional de Ensino (CRE) esta escola comporta mil quinhentos e oitenta 

e quatro alunos, incluindo ensino primário (séries iniciais), fundamental e médio. 

Segundo INEP (Instituto Nacional de Educação e Pesquisa) a nota no Ideb 2013 (índice 

de desenvolvimento da educação básica) desta escola foi a maior do município (das 

escolas estaduais) 6.6, obtendo um aumento significativo em relação ao ano de 2011 

(4.5) e a meta projetada para 2013 (4.7).  

A pesquisa deu-se através da aplicação de um questionário (apêndice A), onde 

foi solicitado aos alunos que assinalasse se o tópico foi estudado por eles em sala. Caso 

a resposta fosse afirmativa, solicitou-se que eles respondessem, citando exemplos, se 

consegue verificar determinados conceitos físicos no cotidiano.  

A aplicação do questionário foi em três turmas do terceiro ano, totalizando 50 

alunos entrevistados, pois, por ser o último ano dessa etapa de ensino, espera-se que já 

foram estudados praticamente todos os conteúdos propostos, de acordo com as 

competências propostas. As respostas analisadas estão dispostas nos quadros a seguir de 

acordo com as áreas da física em que os conteúdos de física se situam. 

O quadro 1 apresenta tópicos de mecânica, os quais geralmente são estudados 

durante o primeiro ano do ensino médio. De acordo com ele, observa-se que os 

conteúdos de mecânica (presente no questionário) que os alunos mais assimilam com o 

cotidiano ou conhecem alguma aplicação prática são: velocidade (46%), aceleração 

(38%), massa (32%), força (32%) e energia (26%), seguidos de frequência (14%) e 

propagação de ondas (12%). Por outo lado, os conteúdos de momento e período não 

foram associados com situações cotidianas por nenhum dos alunos entrevistados e o 

conceito de torque foi associado com situações do cotidiano por apenas 1% dos alunos. 

Apesar de possuírem diversos acontecimentos no cotidiano que estão 

diretamente relacionados com os tópicos abordados no questionário, poucos alunos 

conseguem assimilar os conteúdos estudados em sala com o mundo vivencial deles. Os 

conteúdos de velocidade, aceleração, força, massa e energia são identificados por um 
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percentual maior de alunos em relação aos de momento e período, que não é 

identificado por nenhum dos alunos que foram entrevistados, seguidos de frequência e 

propagação de ondas que apresentou um percentual baixo de alunos que conseguem 

discernir em situações cotidianas. Dos conteúdos de mecânica inquerido no 

questionário, de modo geral, os que os alunos conseguem identificar melhor, que 

tiveram um percentual maior de assimilação, são os conteúdos que se observa 

cotidianamente com o mesmo nome que é estudo nas aulas. Os tópicos de velocidade e 

aceleração, por exemplo, os alunos já conhecem esses “nomes” ou já ouviram 

expressões fora das aulas de física, que os fazem ter uma noção do que significa tal 

fenômeno, tai como: “a velocidade máxima permitida nessa rodovia é de 80 km/h”, para 

aumentar a velocidade do automóvel é necessário “pisar” no acelerador (acelerar). Bem 

como os conceitos de força e massa, que para mover uma massa maior é necessária mais 

força. Já o conceito de energia, apesar de ser um tópico com uma definição que abrange 

diversos tipos na física, muitos alunos o relacionam com a energia elétrica nas casas, 

por ser mais usual no dia a dia. Frequência e propagação de ondas, ainda que muitos 

conheçam de forma bastante abstrata é frequente ouvir nos rádios a frequências em que 

as estações operam e como é transmitido os sinais de televisão, rádios e telefones, por 

exemplo. Por outro lado, os conteúdos de momento e período não são empregados na 

linguagem cotidiana da forma como é tratado pela linguagem cientifica. Apesar das 

inúmeras aplicações alunos não fazem ligação com acontecimentos no mundo vivencial.  
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Quadro 1: Respostas dos alunos sobre os alguns tópicos de mecânica. 

 

 

Os conteúdos de física do quadro 2 mostram os resultados dos tópicos de 

termodinâmica, comumente estudados no início do segundo ano do ensino médio. Neste 

quadro se observa que os conteúdos que os alunos mais relacionam com situações no 

cotidiano são: temperatura (30%), calor (20%), mudança de estado físico (18%), 

transmissão de calor (14%) e densidade (10%). Já os conteúdos sobre empuxo e 

Princípio de Pascal nenhum dos alunos entrevistados fazem assimilação com o 

cotidiano e o conteúdo de expansão térmica apenas 4% dos alunos observam no 

cotidiano. Temperatura e calor são expressões comumente usadas no cotidiano apesar 

de diferenciar-se um pouco da definição que a física emprega. Ou seja, são palavras que 

os alunos já ouviram fora da sala de aula, o que pode acarretar em uma assimilação mais 

rápida entre estes conteúdos visto em sala e o cotidiano, sendo necessário que o 

professor de física considere o conhecimento trazido pelos alunos e ajusta a forma de se 

expressar no cotidiano com a linguagem usada pela ciência para definir esses conceitos. 

Por outro lado os demais conteúdos presentes neste quadro que não apresenta-se nas 

aulas tal como são percebidos no dia a dia, apesar das inúmeras aplicações práticas que 
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podem ser relacionadas nas aulas, obtiveram baixo percentual de assimilação com o 

cotidiano.  

 

 

Quadro 2: Resposta dos alunos sobre alguns tópicos de termodinâmica. 

 

 

 

O quadro 3 exibe as respostas dos alunos em relação a alguns dos tópicos de 

óptica, geralmente estudos durante o segundo ano do ensino médio também. Como se 

observa no quadro abaixo, poucos alunos conseguem visualizar conceitos sobre reflexão 

(6%), refração da luz (2%) e formação de imagens (4%), apesar de terem estudado esse 

conteúdo nas aulas.  
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Quadro 3: Respostas dos alunos sobre alguns tópicos de óptica. 

 

 

 

O quadro 4 apresenta os conteúdos de Eletricidade e Magnetismo usualmente 

estudados no terceiro e último ano do ensino médio. As respostas dos alunos, expostas 

na tabela abaixo, mostra que poucos conseguem fazer analogia entre os conteúdos 

estudados e as aplicações desses conceitos no cotidiano. Os conteúdos de eletrização e 

receptores de corrente não é percebido no cotidiano por nenhum dos alunos 

entrevistados. Os de corrente elétrica (14%), circuito elétrico (14%) e resistência 

elétrica (10%) foram os que obtiveram mais assimilação em relação aos demais, mesmo 

sendo percebido por menos da metade dos alunos que estudaram esses conteúdos. Já os 

de capacitância elétrica (2%), geradores de corrente (4%) e ondas eletromagnéticas 

(6%), tiveram um percentual de percepção ainda mais baixo na assimilação dos 

conteúdos estudados em sala com o mundo vivencial deles.  
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Quadro 4: Respostas dos alunos sobre alguns tópicos de Eletricidade e Magnetismo. 

 

 

 

De modo geral, com base na pesquisa realizada, os conteúdos estudados em sala 

são pouco percebidos pelos alunos no cotidiano. Isso implica que as aulas de física deve 

formar uma ligação entre a teoria apresentada em sala e aplicações práticas, para que os 

alunos possam identificá-la no dia a dia. A constante citação de exemplos durante as 

aulas nos quais os alunos possam assimilar o que está sento estudado com cotidiano 

pode ser um aliado importantíssimo para o melhor entendimento desta disciplina. Bem 

como considerar o conhecimento que os alunos trazem consigo sobre determinados 

fenômenos. Ou seja, instigar e apontar situações habitualmente desenvolvidas por eles 

e, que despercebidamente nunca se perguntaram porque desenvolve determinadas 

tarefas sempre da mesma foram, porque tais acontecimentos se repetem, porque usamos 

determinadas ferramentas para realizar certos tipos de tarefas em vez de utilizar outras, 

como funcionam os equipamentos presente em suas residências etc. 

A falta de um material de apoio mais conceitual, que relaciona os tópicos de 

física com o cotidiano, mais próximo dos alunos, na maioria das vezes contribui para a 

não citação das aplicações da física no dia a dia dos alunos por parte dos professores. 
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Outro fator pode estar associado a falta de tempo para o professor buscar esses 

exemplos, devido ao excesso de turmas que o professor de física geralmente tem nas 

escolas devido à falta de professores formados nesta área. 

Com o propósito de tentar minimizar a escassez de conceitos com aplicações 

práticas no cotidiano dos alunos é que esse trabalho foi desenvolvido. Nele foi 

preparado um material que servirá de apoio ao professor que leciona a disciplina de 

física. Trata-se de apontar e explicar de forma conceitual, da maneira mais simples 

possível, diversas situações que podem ser cotidianamente visualizadas na cozinha. 

Dessa forma, pretende-se aproximar os conceitos estudados nas aulas de física com 

situações que acontecem no dia a dia dos alunos, em sua própria casa. 

A cozinha é um ambiente comum na maioria das casas e onde se realiza diversas 

tarefas que apresentam conceitos de física estudados nas aulas regulares. Os utensílios 

domésticos aduzem diversos tópicos de física no seu funcionamento e na sua estrutura. 

Diversas tarefas que são desenvolvidas diariamente são muitas vezes tão comuns que 

não levam os alunos a se questionarem o porquê de se realizar a tarefa desta forma. 

Assim, por exemplo, colocamos café quente numa garrafa térmica, observamos que as 

colheres de metal esquentam mais rápido que as de madeira ou plástico, colocamos 

alimentos que necessitam ser conservados nas partes mais elevadas da geladeira e os 

que precisam congelar no congelador, etc.. Assim, mostraremos que pode-se utilizar a 

cozinha para explicar conceitos de física, como se fosse um laboratório didático a 

disposição de cada aluno. 
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5 A FÍSICA NO PREPARO DOS ALIMENTOS  

 

 

Quando preparamos alimentos pode-se observar diversos fenômenos que 

possuem uma explicação física. Por exemplo: ao aquecer água podemos observar bolhas 

se formando no fundo da panela que estouram quando atingem a superfície da água, 

quando abrimos a tampa de uma panela quente percebemos que se acumulam gotas de 

água na tampa, quando queremos cozinhar alimentos mais “duros” optamos por uma 

panela de pressão, quando aquecemos água e óleo separadamente, percebemos que o 

óleo esquenta mais rápido que a água, quando mexemos a comida que está cozinhando 

optamos por uma colher de madeira, escolhemos panelas de metal para cozinhar e 

recipientes plásticos ou cerâmicos para conservar os alimentos, optamos por cozinhar 

em banho-maria quando não queremos que a temperatura do cozimento ultrapasse 100 

oC, necessitamos observar o leite ferver para evitar que ele derrame, etc.. Estas situações 

e procedimentos que as cozinheiras costumam executar diariamente podem até terem 

sidos descobertos por acaso, mas veremos que são fenômenos estudados no ensino 

básico e que poderiam ser descobertos por um aluno que nunca entrou numa cozinha. 

 

 

5.1 PORQUE UNS UTENSÍLIOS ESQUENTAM E ESFRIAM MAIS RÁPIDO QUE 

OUTROS? 

 

 

Se deixarmos por alguns instantes uma colher de metal e outra de madeira dentro 

de uma panela com agua fervendo, verificaremos que a colher de metal ficará quente 

bem mais rápido que a colher de madeira. Isto ocorre devido ao fato que quando dois 

corpos são colocados em contato tendem a adquirir a mesma temperatura (equilíbrio 

térmico), alguns corpos levam bem mais tempo que outros para chegar a este equilíbrio 

de temperatura. Os corpos que atingem rapidamente o equilíbrio térmico com outros são 

denominados de condutores, enquanto que os que levam bastante tempo para atingirem 

o equilíbrio térmico são chamados de isolantes. Exemplos de condutores são os metais e 

de isolantes são a madeira, borracha e isopor. 

No caso das colheres em contato com a água quente, o equilíbrio térmico ocorre 

quando o grau de agitação dos átomos que compõe a colher é igual ao grau de agitação 
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dos átomos da agua. Desta forma, para a extremidade de uma das colheres esteja na 

mesma temperatura da agua, o grau de agitação das moléculas de agua deve ser 

transmitido ao longo de todos os átomos da colher. A razão desta diferença de 

comportamento entre os condutores e isolantes deve-se ao fato que enquanto os 

materiais isolantes são formados de átomos ligados entre si, os metais são formados por 

íons positivos ligados entre si, sendo que o elétron do átomo original fica livre para 

vagar no metal. Sendo o elétron leve e possuindo bastante mobilidade, ele pode 

transmitir bem mais rapidamente o grau de agitação do que os átomos ou íons dos 

materiais.  

A transmissão dos átomos ou íons dos materiais ocorre por meio da transmissão 

de calor por condução. Nessa transmissão o calor se propaga devido à agitação dos 

átomos que constituem o material, mas, sem que haja transporte da matéria durante o 

processo. No caso das colheres dentro de uma panela contendo água quente, a agitação 

dos átomos da agua, colidindo comas colheres, agita os átomos destas assim o calor é 

transmitido para todo o objeto. Como os metais conduzem melhor o calor, as colheres 

constituídas deste material esquentam mais rapidamente que as colheres de madeira ou 

plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br. 

 

De forma semelhante, a maioria das panelas constituídas de metal possui o cabo 

de madeira ou de plástico. Com isto, mesmo que a panela esteja a uma temperatura alta, 

consegue-se segurar o cabo sem se queimar as mãos. Por outro lado, uma panela com 

agua fervendo e com um cabo de metal pode queimar alguém que a segura. 

Figura2: colher de madeira mexendo panela 

que contém alimento quente. 
Figura1: colher de metal mexendo panela 

contendo alimento quente. 
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Figura 1: panela de metal com cabo constituído de material isolante 

 

Fonte: http://polyanamartinez.blogspot.com.br 

 

Figura 2: panela de metal com cabo constituído do mesmo material 

 
Fonte: http://polyanamartinez.blogspot.com.br 

 

 

Assim como os metais esquentam mais rápido que a madeira e o plástico eles 

esfriam mais rápido também. Ou seja, os condutores absorvem e transmite o calor com 

mais facilidade. Dessa forma, ao colocar café quente, por exemplo, dentro de um copo 

de alumínio e em um de plástico, o copo de alumínio absorve o calor cedido pelo café e 

cede ao ambiente com mais rapidez, pois possui boa condutividade térmica (propriedade 

dos materiais em conduzir o calor), enquanto que o copo de plástico demorará um 

tempo maior para absorver o calor cedido pelo café e, consequentemente, para ceder ao 

ambiente, pois apresenta baixa condutividade térmica. Nesse sentido, os utensílios de 

feitos de materiais condutores são mais indicados para cozinhar e, os de material 

isolantes para conservar a temperatura dos alimentos. 
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5.2 QUANDO COLOCAMOS UMA PANELA COM ÁGUA NO FOGO COMO A 

ÁGUA DA PARTE DE CIMA FICA AQUECIDA? 

 

 

Quando uma panela com água está sendo aquecida, pode-se observar um 

movimento de sobe e desce dentro da panela por parte da massa líquida. Isso ocorre 

devido a transmissão de calor por convecção. Na convecção a propagação do calor se dá 

através do movimento de um fluido envolvendo transporte de matéria. Quando uma 

certa massa de um fluido é aquecida suas moléculas passam a mover-se mais 

rapidamente, afastando-se uma das outras. Como o volume ocupado por essa massa 

aumenta dizemos que mesma torna-se menos densa (densidade é a relação entre massa e 

volume). A tendência dessa massa menos densa no interior do fluido é sofrer um 

movimento de ascensão ocupando o lugar das massas do fluido que estão a uma 

temperatura inferior. A parte do fluido mais fria (mais densa) move-se para baixo 

tomando o lugar que antes era ocupado pela parte do fluido anteriormente aquecido. 

Esse processo se repete inúmeras vezes enquanto o aquecimento é mantido dando 

origem as chamadas correntes de convecção. 

 

Figura 3: correntes de convicção devido ao aquecimento do fundo da panela. 

 
Fonte: http://www.mundoeducacao.com 

 

Ao colocar água para ferver, a parte que está próxima ao fogo será a primeira a 

aquecer, conforme mostra a figuara acima. Quando ela aquece, sofre expansão e fica 

menos densa que a água da superfície, sendo assim, ela desloca-se para ficar por cima, 

enquanto a parte mais fria e densa move-se para baixo. Esse ciclo repete-se várias vezes 

e forma uma corrente de convecção, que é ocasionada pela diferença entre as 

densidades, fazendo com que o calor seja transferido para todo o líquido. 
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5.3 PORQUE FORMA BOLHAS DE AR QUANDO A ÁGUA COMEÇA FERVER? 

 

 

Ao colocar uma panela com água no fogo, quando a água começa a esquentar 

pode-se observar que são formadas pequenas bolhas de ar, que sobem por entre a água 

liquida e estouram quando atinge a superfície do líquido. Isso acontece devido a 

transição de fase que as substancias sofrem em determinadas temperaturas. Como se 

sabe, as substâncias podem se apresentar em diversos estados ou fases de agregação, 

que dependem a maneira como os átomos ou moléculas se arranjam com relação a seus 

vizinhos. Os estados de agregação mais comuns são o sólido, o líquido e o gasoso. 

Quando uma substância tem o seu estado de agregação alterado, dizemos que ela sofreu 

uma transição de fase. A pressão externa e a temperatura de uma substância tem 

influência direta na distância entre seus átomos ou moléculas e, assim, influenciam seu 

estado físico. A figura abaixo mostra as fases, e o nome que se dá as transições de uma 

fase para outra: 

 

Figura 4: estados físicos da matéria e suas transições de fase 

 

Fonte (http://www.mundoeducacao.com/) 

 

 

As mudanças de fase ocorrem, para uma dada pressão externa constante, em 

temperaturas bem definidas para cada substância, denominadas pontos fixos. Os pontos 

fixos são conhecidos como ponto de fusão (passagem do estado sólido para o líquido), 

ponto de solidificação (passagem do estado líquido para o sólido), ponto de vaporização 

(passagem do estado líquido para o gasoso), ponto de condensação (passagem do estado 

gasoso para o líquido), e ponto de sublimação (passagem do estado sólido para o gasoso 

ou vive versa).  
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Quando uma substancia que se encontra no estado líquido transforma-se em 

vapor, dizemos que está ocorrendo uma vaporização. A vaporização pode ocorre de três 

modos: por evaporação, por ebulição ou por calefação. 

A evaporação ocorre de forma lenta e natural, sem ser preciso fornecer calor ao 

líquido. Por exemplo, a louça que colocamos no escorredor (fig.7) para secar. Isso 

ocorre devido ao fato que as moléculas que compõe o líquido se deslocam com 

velocidades diferentes, sempre com a mesma característica: algumas com mais 

velocidades elevadas, outras com velocidades pequenas e uma maioria com velocidades 

intermediárias. Assim, as moléculas mais rápidas conseguem vencer a tensão superficial 

do líquido e, desse modo, escapam pela superfície livre do líquido (fig.8), 

transformando-se em vapor. Embora imediatamente após a saída desta molécula o 

líquido tenha uma menor temperatura, logo sua temperatura fica igual ao do ambiente e 

novamente temos moléculas capazes de sair do líquido. Este processo ocorre até que as 

louças estejam secas. 

 

Figura 5: louça secando devido a evaporação da água 

 
Fonte: http://diasadois.wordpress.com 
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Figura 6: moléculas de água vencendo a tensão superficial do líquido. 

 
Fonte: http://www.mundoeducacao.com/ 

 

A calefação ocorre quando a transmissão de calor para o líquido é tão rápida que 

a superfície externa do líquido atinge a temperatura de ebulição antes que o interior do 

líquido se aqueça. É o que acontece quando colocamos água em pequenas quantidades 

em uma frigideira bem quente (fig.9). Ela vaporiza de modo brusco, quase instantâneo. 

 

Figura 7: água sobre uma chapa muito quente. 

 
Fonte: https://lookfordiagnosis.com/ 

 

 

A ebulição ocorre a uma determinada temperatura, que é específica para cada 

substância pura e que pode variar de acordo com a pressão externa exercida sobre o 

líquido. Ela se dá quando aquecemos o sistema, é uma passagem do líquido para o 

vapor de forma mais rápida e é bem perceptível, pois ocorre em toda a extensão do 

líquido, com agitação e formação de bolhas. A formação das bolhas deve-se a ebulição 

de porções de água da água, que após se transformarem em vapor se expandem. Sendo o 

vapor menos denso que a água, estas bolhas sobem rapidamente a superfície da água, se 

desfazendo ao contato com o ar. 
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Figura 8: bolhas de ar, devido ao aquecimento da água. 

 
Fonte: http://www.mundoeducacao.com/ 

 

Quando colocamos a água no fogo, fornecemos energia térmica (calor) 

primeiramente para as moléculas que estão no fundo do recipiente. Esse aumento de 

energia térmica faz com que sua densidade diminua, por isso elas sobem, enquanto que 

a água da superfície desce. Com o tempo, essas águas que desceram também ganham 

energia térmica e voltam a subir, já que as da superfície perderam energia para o meio. 

Esse processo é chamado de convecção. Esse ciclo continua até que se atinja a 

temperatura de ebulição que, no caso da água, é de 100ºC (grau Celsius) sob pressão de 

1 atm (atmosfera). Começa então a se formar bolhas de vapor no fundo do recipiente, 

porque inicialmente a pressão do vapor dentro da bolha é menor que a pressão 

atmosférica. Mas, à medida que essas bolhas vão ganhando energia, as moléculas do 

vapor se chocam mais, contra as paredes da panela; e com mais força. Isto acarreta um 

aumento da pressão de vapor, que vence a pressão atmosférica e sobe para a superfície, 

onde estoura e, liberam o vapor para o ambiente. É por isso que o ponto de ebulição 

varia de acordo com a pressão atmosférica. Isto é, quanto menor for a pressão externa 

menor será a sua temperatura de ebulição, pois irá ser necessário menos calor (menor 

temperatura) para a pressão de vapor do liquido se igualar a pressão externa (ponto de 

ebulição). 
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5.4 PORQUE ACOMULA ÁGUA NAS TAMPAS DAS PANELAS QUANDO ELAS 

ESTÃO NO FOGO? 

 

 

Quando a água aquece vai forma-se bolhas de vapor que quando atinge o mesmo 

valor da pressão atmosférica sobe o estoura. Quando as panelas estão tampadas o vapor 

de água que sobe ao entrar em contato com a tampa da panela volta para o estado 

líquido, essa mudança de estado ocorre pela troca de calor entre o vapor da água e a 

tampa da panela, ou seja, o vapor quente ao entrar em contato com a tampa que está 

com a temperatura mais baixa, cede calor e passa para o estado líquido. Esse processo é 

chamado de liquefação.  

 

Figura 9: gotas de água na tampa da panela. 

 
Fonte: http://cozinhapequena.com/arroz-branco/ 

 

 

5.5 PORQUE O LEITE DERRAMA QUANDO FERVE E A ÁGUA NÃO? 

 

 

O leite é constituído de muitas substâncias, como proteínas, açúcar (lactose), 

gordura, sais minerais e água.  

Quando a temperatura da leiteira chega perto de 100°C, as moléculas de água 

passam para o estado gasoso (vapor d'água) formando bolhas que tendem a subir à 

superfície e se expandir. A formação de bolhas ocorre principalmente no fundo do 

recipiente, mais perto do fogo. Por outro lado, a lactoalbumina, uma das proteínas 

solúveis do leite, é desnaturada pela ação do calor e, juntamente com a gordura, forma 
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uma fina película na superfície do leite - a nata. Isto ocorre a partir dos 60°C, antes do 

ponto de ebulição da água (100°C). 

Quando a água evapora e as bolhas chegam à superfície do leite, não conseguem 

romper a camada superficial do líquido, ou seja, a película de gorduras e proteínas 

formada pela ação do calor. Então, as bolhas inteiras, sem arrebentar, empurram para 

cima essa camada, formando espuma, que derrama. 

Na fervura da água isso não acontece porque as bolhas de vapor atravessam 

facilmente a superfície do líquido e se rompem, o que permite que o vapor de água 

escape para o ar. 

 

Figura 10: leite derramando. 

 
Fonte: http://fisicanossa.blogspot.com.br/ 

 

 

 

5.6 APÓS A ÁGUA COMEÇAR FERVER, SE AUMENTAR O GÁS OS 

ALIMENTOS COZINHAM MAIS RÁPIDOS? 

 

 

Durante as mudanças de fase a temperatura da água permanece constante. Ao 

nível do mar a água atinge o ponto de ebulição (fervura), na temperatura de exatamente 

100°C (grau Celsius). Nesse momento, toda a energia térmica (calor) que está sendo 

fornecida é usada para passar do estado líquido para o estado de vapor, por isso a 

temperatura se mantém constante em 100ºC até que a mudança de estado de toda a água 

ocorra. Em altitudes menores, a água ferve em temperaturas um pouco mais baixas, 

devido a pressão atmosférica  
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Figura 11: panelas sobre o fogo alto e baixo. 

 
Fonte: http://experimenteideucerto.blogspot.com.br/ 

 

É comum as pessoas manterem a chama do fogão na intensidade máxima, 

enquanto os alimentos cozinham, mesmo depois da água já estar fervendo. Se for usado 

uma panela comum (sem ser de pressão) num local ao nível do mar, após a água 

começar ferver, durante todo o processo de cozimento, a temperatura permanece em 

100°C. Logo, não faz diferença para o tempo de cozimento se diminuir a intensidade da 

chama (pôr o fogo baixo). Os alimentos levarão o mesmo tempo para cozinhar, com o 

fogo alto ou baixo. Manter a chama do fogo alta, neste caso, é puro desperdício de gás. 

Por outro lado, se a intenção seja que a água vaporize mais rapidamente, quanto maior a 

intensidade da chama, maior o calor transmitido para a panela, nesse caso água “secará” 

mais rápido. 

 

 

5.7 PORQUE AS PANELAS DE PRESSÃO COZINHAM O ALIMENTO MAIS 

RÁPIDO? 

 

 

A panela de pressão é comumente usada para cozinhar mais rápido, alimentos 

que em panelas comuns (abertas) demorariam muito mais tempo para cozinhar. Isso 

ocorre pois na panela de pressão a água ferve a uma temperatura maior que nas panelas 

comuns. 

A principal característica de funcionamento da panela de pressão baseia-se no 

fato de que o ponto de ebulição varia com a pressão. Caso um líquido seja submetido à 

alta pressão, a temperatura de ebulição desse líquido também será maior. A temperatura 
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de ebulição é a temperatura mais alta que os líquidos atingem antes de iniciar a 

mudança de fase para o estado de vapor (evaporar). 

Quando colocamos a água para aquecer, a energia recebida pelas moléculas 

possibilita que elas passem para o estado de vapor. Inicialmente podemos ver no fundo 

do recipiente a formação de bolhas de vapor de água. As bolhas ficam no fundo do 

recipiente porque a pressão atmosférica exerce uma força sobre a superfície do líquido, 

empurrando as bolhas de vapor para baixo. Assim, a pressão dentro das bolhas vai 

aumentando cada vez mais, devido ao aumento da energia fornecida pelo calor, até que 

a pressão do vapor se iguala à pressão atmosférica e, dessa forma, as bolhas sobem, 

entrando em ebulição (quando a água ferve). Logo, quanto maior for a pressão sobre a 

superfície da água, mais difícil será para romper essa “força” e entrar em ebulição, 

consequentemente, o ponto de ebulição será maior, ou seja, a temperatura em que a 

água atinge para entrar em ebulição é maior se aumentarmos a pressão. 

 

Figura 12: panela de pressão. 

 
Fonte: http://autoestima.com.vc/como-evitar-acidentes-com-a-panela-de-pressao/ 

 

Ao fecharmos a panela, ela já contém uma quantidade de ar que está com a 

pressão igual à atmosférica. Quando colocamos a panela no fogo o calor da chama 

aquece toda a panela, elevando a temperatura da água até que ela ferva (ponto de 

ebulição). Como a panela é totalmente fechada, o vapor de água que vai se formando, 

entre a água e tampa (fig.14), é impedido de escapar. Assim, a pressão interna da panela 

aumenta: torna-se maior que a pressão atmosférica. Como a pressão é maior a água 

demora mais para entrar em ebulição, atingindo temperaturas bem maiores, cozinhando 

mais rápidos os alimentos. 

A pressão do vapor d’água, porém, aumenta até certo limite. Superado esse 

limite, a pressão se torna suficientemente elevada fazendo com que o vapor levante o 
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pino da válvula central e comece a sair da panela. A partir desse momento, a pressão do 

vapor se estabiliza porque é controlada pelo escapamento do vapor através da válvula. 

Em consequência, a temperatura no interior da panela também não aumenta mais. A 

válvula de segurança. A outra válvula, de segurança, serve para romper e liberar a 

pressão caso haja entupimento da válvula principal. 

Ao contrário da panela de pressão que se deseja cozinhar a grandes 

temperaturas, existem alimentos que devem ser cozidos de forma lenta a uma 

temperatura controlada. A técnica de banho-maria utilizada para fazer pudins (Figura 

15), por exemplo, permite que o alimente nunca passe da temperatura de 100ºC a nível 

do mar, desde que haja água no recipiente em que ele está imerso. 

 

Figura 13: cozimento banho - Maria. 

 
Fonte: http://vilaclub.vilamulher.com.br/ 

 

 

5.8 PORQUE O ÓLEO ESQUENTA MAIS RÁPIDO QUE A ÁGUA? 

 

 

Ao se colocar a mesma quantidade de agua e óleo em panelas iguais e, em 

seguida, se colocar as panelas em “bocas” iguais de um fogão, nota-se que o óleo 

esquenta mais rápido que a água. Isso ocorre porque embora todas as substâncias 

aumentem de temperatura quando recebem calor, a razão entre a elevação de 

temperatura (efeito) com o calor recebido (causa) difere de uma substância a outra. O 

inverso desta razão é conhecido como capacidade térmica da substância, sendo que 

quanto maior sua capacidade térmica mais calor é necessário fornecer à substância para 

sua temperatura variar por um grau. Uma medida equivalente, mas mais prática para 



74 

 

informar como varia a temperatura de uma substância para a qual se fornece uma certa 

quantidade de calor é o seu calor específico, que é a capacidade térmica de uma grama 

de uma substância, isto é, é a quantidade de calor necessária para elevar por um grau 

centígrado uma grama da substância.  

Como o calor especifico da água é maior que o calor específico do óleo de 

cozinha, segue que se as mesmas quantidades de água e óleo receberem a mesma 

quantidade de calor, a temperatura do óleo aumentará mais que a da água. 

 

 

Figura 14: panela contendo água. 

 
Fonte: http://.blogspot.com.br 

 
Figura 15: panela contendo óleo. 

 
Fonte: http://www.tatudocaro.com/ 

 

 

Se agora colocarmos em duas panelas quantidades de água diferentes e 

fornecermos as duas a mesma quantidade de calor, observaremos que a panela com 

maior quantidade de água estará numa temperatura menor que a outra. Isto porque o 

calor fornecido a cada panela ficará distribuído em cada grama de água de cada panela 
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igualmente. Como temos a mesma quantidade de calor para distribuir em massas 

diferentes de água, segue que cada grama de água da panela com mais água receberá 

uma menor quantidade de calor que cada grama da outra panela. Assim, cada grama de 

água da panela com mais água aumentará sua temperatura por um valor menor que um 

grama de água da outra panela. 
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6 A FISÍCA NA ESTRUTURA DE ALGUNS UTENSÍLIOS DE COZINHAS 

 

 

Sempre que utilizamos utensílios que facilitam a execução de algumas tarefas ou 

que mantenham os alimentos na temperatura que desejamos e até mesmo quando 

evitamos colocar um alimento quente dentro de determinados recipientes para evitar 

danificar o mesmo, estamos usando algum conceito de física. Por exemplo: quando 

cortamos os alimentos sempre usamos o lado mais afiado da faca, quando abrimos latas 

ou garrafas usamos os abridores, que possuem uma estrutura que facilita essas 

atividades, bem como os espremedores de batatas e alhos e o quebra nozes. As garrafas 

térmicas conservam os alimentos quente por um intervalo de tempo maior, quando 

usamos o truque para abrir potes de vidros com tampas de metal ao introduzir a tampa 

deste na água quente para soltar com mais facilidade, quando evitamos colocar 

alimentos muito quente em recipientes de ou não enchemos completamente as garrafas 

de água quando vamos levá-las ao congelador ou freezer. 

 

 

6.1 COMO AS GARRAFAS TÉRMICAS CONSERVAM OS ALIMENTOS 

QUENTES POR MAIS TEMPO? 

 

 

O intuito da garrafa térmica é manter o conteúdo da garrafa aquecido durante o 

máximo de tempo possível, ou seja, não queremos que o conteúdo da garrafa perca 

calor. O calor pode ser transmitido por três diferentes modos: condução, convecção e 

radiação. Então a garrafa térmica precisa “barrar” a transmissão de calor por estas três 

formas. 

A transmissão por condução é aquela em que átomo por átomo transmite o calor, 

ou seja, precisamos ter matéria para conduzir. Para evitar esse tipo de transmissão, o 

compartimento que contém o liquido é feito de vidro (um mau condutor térmico) e entre 

a parede interna e a parede externa da garrafa, é feito vácuo, onde temos pouquíssimas 

moléculas, então dessa forma, a transmissão por condução é minimizada. 

A transmissão por convecção é aquela em que ocorre através do movimento do 

fluido, ou seja, o calor pode escapar pelo movimento do gás através de algum orifício, 
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no caso a boca da garrafa. Por isso, para evitar esse tipo de transmissão, as garrafas 

possuem uma tampa. 

A transmissão por radiação ocorre através das ondas eletromagnéticas, por isso 

as paredes internas e externas são espelhadas para refletir as ondas eletromagnéticas 

tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro 

 

Figura 16: estrutura de uma garrafa térmica. 

 
Fonte (http://www.alunosonline.com.br/fisica/garrafa-termica.html) 

 

 

6.2 PORQUE FICA MAIS FÁCIL REMOVER A TAMPA DE UM POTE DE 

CONSERVA OU GELÉIA DEPOIS DE MERGULHAR DENTRO DE UM 

RECIPIENTE CONTENDO ÁGUA QUENTE? 

 

 

Às vezes há potes de conserva ou geleias, por exemplo, cujas tampas 

“emperram”. Para soltá-la, mergulham-se o vidro de cabeça para baixo dentro de um 

recipiente contendo água quente (fig.19), o que faz com que o metal fique mais folgado 

e solte do pote com facilidade. Isso é possível graças a expansão sofrida pelo metal ao 

ser aquecido. Todos os corpos existentes na natureza, sólidos, líquidos ou gasosos, 

quando em processo de aquecimento ou resfriamento, ficam sujeitos à dilatação ou 

contração térmica. O processo de contração e dilatação dos corpos ocorre em virtude do 

aumento ou diminuição do grau de agitação das moléculas que constituem seus corpos. 

Ao aquecer um corpo, por exemplo, ocorrerá um aumento na distância entre suas 

moléculas em consequência da elevação do grau de agitação das mesmas. Esse 

espaçamento maior entre elas se manifesta através da expansão das dimensões do corpo, 
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as quais podem ocorrer de três formas: linear, superficial e volumétrica. O contrário 

ocorre quando os corpos são resfriados. Ao acontecer isso as distâncias entre as 

moléculas diminuem e, em consequência, há uma diminuição das dimensões do corpo. 

Experimentalmente, observa-se que existem três fatores que influenciam a dilatação de 

uma substância, que são: sua dimensão inicial, a variação de sua temperatura e o 

material que compõe a substância. A influência do material que compõe a substância é 

expressa pelo coeficiente de dilatação térmica, que consiste na fração com que as 

dimensões de uma substância variam quando sua temperatura varia por um grau. Assim, 

quanto maior o coeficiente de dilatação de uma substância, maior é a variação de suas 

dimensões quando ele é aquecido ou resfriado, aumentando e diminuindo suas 

dimensões, respectivamente. 

Como o metal se expande mais que o vidro quando ambos sofrem a mesma 

variação de temperatura, isto é, o coeficiente de dilatação do metal é maior que o do 

vidro, pode-se observar que ao se colocar o pote na água quente, a tampa metálica do 

pote aumentará sua circunferência mais do que a circunferência do vidro que ela está 

prendendo. Com isto haverá uma folga entre a tampa e o vidro, que permite a abertura 

do pote sem muito esforço. 

Pelo mesmo motivo, é mais fácil abrir um pote de vidro com tampa metálica a 

temperatura ambiente do que se eles estiverem com temperatura mais baixa, quando, 

por exemplo, se retira o pote da geladeira. Isto porque da mesma forma como o metal 

dilata-se mais que o vidro quando a temperatura de ambos aumenta do mesmo valor, 

contrai-se mais quando a temperatura diminui, fazendo-o com que o metal prenda mais 

firmemente o vidro quando ambos estão mais gelados. 

Figura 17: vidro de conserva com tampa de metal. 

 
Fonte: http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/paludo_v25_n6.pdf 
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6.3 POR QUE ALGUNS RECIPIENTES DE VIDRO RACHAM QUANDO 

COLOCAMOS ALIMENTO MUITO QUENTE DENTRO DELES? 

 

 

Quando colocamos um alimento muito quente dentro de um recipiente de vidro, 

pode ocorrer que o vidro rache ou quebre, sendo que quando os recipientes são feitos 

com vidro mais grosso se rompem com mais facilidade que os recipientes de vidro mais 

fino. Este fenômeno ocorre devido ao fato que o vidro é um mau condutor de calor. Por 

isto, quando se coloca algo quente no interior de um recipiente de vidro, a parte interna 

do vidro se aquece e se expande enquanto que a parte externa continua a temperatura 

ambiente e com as mesmas dimensões. Isto faz surgir tensões, de origem térmica, no 

interior do vidro que faz com que o vidro rache ou quebre. Naturalmente quanto mais 

grosso for o vidro maior serão as tensões térmicas e maior será a chance do vidro sofrer 

rompimentos e quanto mais fino o vidro, mais uniforme será a dilatação e menor a 

chance de haver rachaduras. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mayurasana.deviantart.com/ 

 

  

Figura 18: caneca com rachadura 
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6.4 POR QUE O PIREX NÃO QUEBRA QUANDO AQUECIDO? 

 

 

Como o coeficiente de dilatação do vidro pirex é três vezes menor que os vidros 

comuns, que já é baixa, a dilatação que seu interior sofre em contato com algo quente é 

pequena, de forma que as tensões térmicas que surgem em seu interior também serão 

pequenas e as chances de ocorrerem rachaduras serão bem menores. Entretanto, ainda 

assim não é conveniente retirar um recipiente de pirex do forno e colocá-lo sobre uma 

superfície condutora fria, como um metal. Isto porque o metal irá resfriar rapidamente 

toda a superfície do pirex em contato com ele, produzindo então tensões térmicas no 

interior do pirex que poderão ser consideráveis, a ponto de produzir rachaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cliquefacil.net/ 

 

 

6.5 PORQUE A FACA AFIADA CORTA MELHOR OS ALIMENTOS? 

 

 

Para cortar os alimentos, utilizamos sempre o lado mais afiado da faca, pois, 

para uma mesma força, quanto menor a área, maior a pressão produzida. A pressão é a 

força que atua perpendicularmente em uma determinada área. Ao forçar a faca para 

cortar os alimentos, como lado afiado da faca exerce uma pressão maior sobre os 

alimentos, ele corta com mais facilidade. Com o uso, ela vai se desgastando e fica 

grossa novamente, aí, é preciso afiá-la, para isso provocamos um desgaste (com uma 

lima) que a afina outra vez.  

Figura 19: panela de vidro pirex sobre o fogo 



82 

 

Figura 20: faca cortando alimentos. 

 
Fonte: http://www.pontoxp.com/dicas-para-afiar-facas/ 

 

Figura 21: desgaste que afina novamente a faca. 

 
Fonte: http://www.pontoxp.com/dicas-para-afiar-facas/ 

 

 

6.6 PORQUE FAZEMOS MENOS FORÇA QUANDO USAMOS ABRIDORES DE 

LATAS, GARRAFAS, QUEBRA NOZES, ESPREMEDOR DE BATATAS E DE 

ALHO? 

 

 

Os abridores de latas, garrafas, quebra nozes, espremedores de batatas e de alho 

são utensílios que utilizamos para realizar tarefas, pois sem eles teríamos que fazer um 

esforço muscular bem maior. Esses instrumentos foram construídos de forma a facilitar 

determinadas atividades ou para ampliar a força que exercemos. Isso é possível devido a 

sua estrutura física.  

O abridor de latas é constituído por uma roda cortante com uma ponta fina que 

após ser fixado na lata pode gira ao redor da borda da mesma com a aplicação de uma 

força em uma extremidade.  
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Devido a extremidade fina e afiada ele penetra facilmente nas latas, pois quanto 

menor a área de contato com a lata (ponta fina) maior será a pressão exercida naquele 

ponto ao colocar o abridor perpendicularmente com a tampa da lata. Quando aplica-se 

uma foça F, (fig. 24) sobre o abridor ele faz gira um ponto que chamamos de ponto de 

apoio ou ponto de giro P. Para que seja possível cortar a lata é necessário que a força 

que aplicamos vence a força de resistência R. Quanto maior a distância entre ponto de 

apoio e a extremidade onde está sendo aplicado a força (potência), menor é a força que 

precisamos fazer para vencer a força de resistência. Quando o a força resistente está 

entre a força aplicada e o ponto de apoio, chamamos esse tipo de instrumento de 

alavanca inter-resistente  

 

 
Figura 22: abridor de latas. 

 
Fonte: http://www.sobiologia.com.br/. 

 

De forma semelhante os abridores de garrafa também permitem que com pouco 

esforço seja possível abrir a tampa de uma garrafa. Como a extremidade de aplicação da 

força e o ponto de rotação F (ponto fixo), é separada por uma distância (fig.25) é 

possível que a aplicação de uma força pequena vença a força de resistência da tampa, 

retirando-a. Por isso que quanto maior o tamanho do “cabo” do abridor menos força é 

necessário para arrancar a tampa. 
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Figura 23: abridor de garrafas. 

 
Fonte: http://www.sobiologia.com.br/ 

 

Nos quebra nozes e nos espremedores de batata e alho, devido ao comprimento 

do cabo e o ponto fixo estar bem próximo da força de resistência é possível realizar 

essas tarefas sem muito esforço muscular, uma vez que ao aplicar a força no cabo está é 

ampliada e assim quebra ou esmaga o alimento com facilidade. 

 

Figura 24: o espremedor de batatas, alho e quebra nozes. 

      

Fonte: http://polibentinhofisica.blogspot.com.br/ 

 

 

6.7 PORQUE GARRAFAS DE PLÁSTICO OU DE VIDRO CHEIAS DE ÁGUA 

RACHAM DEPOIS QUE A ÁGUA CONGELA? 

 

 

Quando uma substância é aquecida ela recebe energia na forma de calor fazendo 

com que seus átomos ou moléculas adquiram mais energia cinética, isto é, ficam mais 

agitadas. Com isto os átomos ou moléculas da substância passam a ocupar um maior 

volume e a substância sofre uma dilatação, chamada de dilatação térmica. O oposto 
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ocorre quando uma substância é resfriada, pois ela perde energia e suas moléculas ficam 

mais próximas umas das outras, causando uma contração volumétrica. Como a 

passagem de uma substância do estado sólido ao estado líquido ocorre pela absorção de 

calor da substância, segue que, de forma geral, uma substância em estado sólido ocupa 

um volume menor que a mesma substância no estado líquido.  

Ao contrário do que acontece com a maioria das substâncias, a água possui um 

comportamento anômalo: quando é aquecida no intervalo de 0 a 4 °C ela sofre 

contração e, em seguida, sofre dilatação como as demais substâncias. Deste modo, ao se 

colocar num congelador uma garrafa com água “enchida até a tampa”, teremos o efeito 

inverso, isto é, a água no interior da garrafa vai inicialmente diminuir de volume até 

chegar aos 4 °C e, em seguida, aumentará de volume até chegar a temperatura de 0 °C. 

Isto pode provocar rachaduras ou mesmo o estouro do recipiente que contem a água 

que, sendo sólido, diminui de volume durante todo o processo de resfriamento da água, 

inclusive no intervalo de 0 a 4 °C. Por isso faz-se necessário deixar um espaço vazio 

entre o líquido e a tampa para que, ao aumentar de volume, o líquido ocupe o espaço 

ocupado pelo ar e não quebre a garrafa. 
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7 A FÍSICA NO FUNCIONAMENTO DE ALGUNS ELETRODOMÉSTICOS 

 

 

Os eletrodomésticos foram criados a partir da descoberta da eletricidade. Assim 

toda sua funcionalidade está relacionada a conceitos de física, não apenas conceitos 

elétricos. A geladeira, por exemplo, relaciona conceitos de eletricidade e termodinâmica 

na sua funcionalidade.  

 

 

7.1 PRINCIPIO FÍSICO NAS GELADEIRAS DOMÉSTICAS 

 

 

7.1.1 Importância da refrigeração para os alimentos 

 

 

Há evidências de que os seres humanos, desde os primórdios, notaram que o 

simples resfriamento de alimentos era capaz de conservá-los por um tempo maior. 

Muito provavelmente, as apropriações de territórios foram responsáveis pela 

disseminação deste conhecimento às civilizações. 

Os primeiros refrigeradores domésticos (mais conhecidos como geladeiras) 

surgiram nos Estados Unidos no início da década de 1920, tornando-se populares muito 

rapidamente. Hoje em dia, no Brasil, estima-se que um percentual superior a 80% das 

residências tenha uma geladeira. 

A geladeira é um dos utensílios domésticos essenciais na cozinha, para 

conservar os alimentos fresco por mais tempo. Determinados tipos de alimento, como 

carne vermelha, peixes e frango, por exemplo, são habitats muito convenientes para 

microrganismos. A ideia básica por trás da refrigeração é diminuir a reprodução dos 

microrganismos, que todos os alimentos contêm, para que os microrganismos levem 

mais tempo para estragar os alimentos. As condições exigidas para que eles se 

desenvolvam são nutrientes: água, oxigênio e temperaturas que favoreçam seu 

crescimento. Por exemplo: as bactérias estragariam o leite em duas ou três horas se ele 

fosse deixado à temperatura ambiente. Entretanto, através da redução de temperatura 

fornecida pelo refrigerador, o leite armazenado permanece fresco por uma semana ou 
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até mais, já que a temperatura baixa no interior do refrigerador reduz em muito as 

atividades das bactérias.  

 

 

7.1.2 Estrutura Das Geladeiras Doméstica 

 

 

O refrigerador doméstico é caracterizado geometricamente por uma cavidade 

eminentemente retangular usualmente denominada gabinete, disposta verticalmente e 

composta por paredes de material isolante térmico. A sua superfície externa é 

geralmente formada de uma chapa fina de aço, conhecida como capa externa. Sua 

superfície interna é feita de chapa plástica sendo conhecida como caixa interna. O 

espaço entre as superfícies interna e externa é preenchido com uma espuma à base de 

poliuretano (material que é composto as espumas) formando assim uma parede 

composta que estabelece a espessura do isolamento térmico. Uma de suas paredes é 

móvel, a porta, e serve de meio de acesso para o armazenamento de alimentos e bebidas 

a serem refrigerados, mantidos e conservados no seu interior. Entre a porta e o gabinete 

existe um elemento de vedação térmica denominado de gaxeta, comumente chamado de 

“borracha da porta da geladeira”. Essa “borracha” usualmente é feita de plástico flexível 

e possui um perfil característico composto por uma ou mais bolsas de ar. [1] 

De forma a executar sua função básica, ou seja, conservar alimentos, os 

refrigeradores domésticos possuem um sistema de refrigeração. Este sistema emprega 

usualmente o princípio da compressão mecânica de vapores que se baseia na 

característica de certos fluidos, ditos refrigerantes, de remover calor pela evaporação a 

baixas pressões. O fluido refrigerante percorre um ciclo termodinâmico que é composta 

basicamente por um compressor, um condensador (trocador de calor entre o refrigerante 

e o ar externo), um dispositivo de expansão (usualmente um tubo de pequeno diâmetro 

denominado tubo capilar), um evaporador (trocador de calor entre o refrigerante e o ar 

interno do refrigerador) e um tubo de retorno ao compressor denominado linha de 

sucção. 

 

  



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br 

 

 

7.1.3 Física No Funcionamento Das Geladeiras Domésticas  

 

 

Quando colocamos os alimentos, estando estes com temperatura ambiente, 

dentro da geladeira eles se esfriam. Isso ocorre devido a troca de calor entre os 

alimentos e o ar gelado de dentro da geladeira. O calor é uma forma de energia que flui 

naturalmente de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura 

(Segunda Lei da Termodinâmica). A temperatura dentro da geladeira é sempre menor 

que a temperatura ambiente, dessa forma ao colocar o alimento dentro da geladeira ele 

vai transferir calor para o ar gelado até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Desta 

forma o ambiente dentro do refrigerador sofrerá um aumento em sua temperatura. Para 

que os alimentos sejam conservados refrigerados é necessário retirar este calor de dentro 

da geladeira e transmiti-lo para o exterior da geladeira. 

O resfriamento no interior dos refrigeradores é resultado da remoção do calor. 

Um refrigerador elétrico “produz o frio” através da retirada do calor do seu interior. O 

refrigerador não destrói o calor, ele bombeia-o do seu interior para a parte externa. De 

acordo com a segunda Lei da termodinâmica o calor flui espontaneamente de um corpo 

quente para um corpo frio, assim, deve-se fazer com que o calor dos alimentos e do ar 

Figura 25: estrutura dos refrigeradores. 



90 

 

(de dentro da geladeira) seja cedido para outro corpo mais frio e, que esse corpo mais 

frio troque o calor recebido com o ambiente externo da geladeira. Nesse processo o 

calor é retirado de uma fonte fria (geladeira) e liberado para uma fonte mais quente 

(ambiente). Como esse processo não é espontâneo, existe a necessidade da realização de 

trabalho, que é a transferência de energia de um sistema para outro. Esse trabalho nos 

refrigeradores é realizado pelo compressor, que absorve certa quantidade de fluído a 

baixa temperatura e cede uma quantidade de calor ao fluido, de modo a aumentar sua 

temperatura. Nos refrigeradores o fluído (líquido ou gás refrigerante) que percorre pelo 

compressor, tubo capilar, evaporador e condensador, caracteriza-se por atingir 

temperaturas bem baixas tanto na forma líquida quanto na forma gasosa e apresentam 

pontos de ebulição baixos. O que significa dizer que esse fluido evapora e condensa 

com valores pequenos de temperatura 

O compressor é movido por um motor elétrico (por isso liga-se a geladeira na 

tomada). Ele tem a função de aumentar a pressão e a temperatura do gás refrigerante, 

fazendo-o circular para as serpentinas do condensador. Quando o gás passa pelo 

condensador, perde calor para o meio, liquefazendo-se, ou seja, tornando-se líquido. Ao 

sair do condensador, um estreitamento da tubulação (tubo capilar) provoca uma 

diminuição da pressão. Assim, o elemento refrigerante, agora líquido e sob baixa 

pressão e temperatura constante, chega à serpentina do evaporador (que tem diâmetro 

maior que o tubo capilar) e retira calor dos alimentos. Isto faz com que ele se expanda, a 

medida que vai evaporando. Já no estado gasoso, o elemento refrigerante é conduzido 

para o compressor através da linha de sucção, completando ciclo, conforme mostra a 

figura. 
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Fonte: http://decoracao.vocedeolhoemtudo.com.br 

 

 

Em cada ciclo que ocorre no refrigerador, a quantidade de calor cedida para o 

meio ambiente através do condensador é igual à quantidade de calor retirada do interior 

da geladeira, mais o trabalho gerado pelo compressor. Para acionar o compressor, 

gastamos energia elétrica, já que ele é ligado à rede elétrica de nossas residências. 

Para que todo o refrigerador fique gelado ocorre a formação de correntes de 

convecção. Como o ar do congelador é mais denso (menor temperatura) que o ar fora do 

refrigerador ele desloca-se para a parte de baixo do refrigerador, fazendo com que as 

camadas de ar que estão na parte de baixo, que são mais quentes e, assim, menos 

densas, desloquem-se para cima. Essa circulação de ar, chamada convecção, faz com 

que a temperatura seja aproximadamente a mesma em todos os pontos do refrigerador, 

com exceção da parte interna do congelador. É por isso que os refrigeradores possuem o 

congelador na parte superior. Os refrigeradores chamados duplex, que possuem o 

congelador separado nas geladeiras mais modernas, possuem duas unidades de 

refrigeração, uma para o congelador e outra para a geladeira. Para facilitar a convecção 

do ar é preciso que as prateleiras da geladeira permitam a passagem do ar. Os 

refrigeradores que possuem prateleiras inteiras de acrílico ou vidro possui um ventilador 

que provoca uma convecção forçada do ar, tornando a temperatura uniforme no interior 

da geladeira. Este ventilador, naturalmente, aumenta o consumo de energia do 

equipamento. 

Figura 26: ciclos realizados pelos refrigeradores. 
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7.1.4 Porque em algumas geladeiras formam uma camada de gelo ao redor do 

congelador? 

 

 

Em um refrigerador comum, a serpentina, por onde passa o gás frio refrigerante, 

é disposta em torno da parede do congelador, fazendo com que toda a parede fique 

bastante fria. Isso faz com que toda a humidade daquele ambiente condense nas paredes 

próximas a serpentina, formando-se gotículas de água. Com o abaixamento da 

temperatura no congelador, essas gotículas se transforma em cristais de gelo muito 

pequenos, semelhante a neve. Essa neve se deposita sobre a parede do congelador 

aderindo fortemente na parede. Com o passar do tempo, mais e mais neve se acumula 

nas paredes, como mostra a figura (29). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.greenme.com.br 

 

 

O grande problema dessa neve é que ela é um bom isolante térmico, devido ao ar 

existente em seu interior. Desta forma ela não conduz bem o calor liberado pelos 

alimentos para as serpentinas do evaporador, dificultando o resfriamento. Com isto, o 

motor deve trabalhar mais tempo para tirar a mesma quantidade de calor do refrigerador 

caso este estivesse sem neve. Assim, esta neve aumenta o consumo de energia, além de 

atrapalhar o fechamento do congelador. 

 

Figura 27: gelo acumulado ao redor do congelador. 
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7.1.5 Porque não forma camadas de gelo na parte abaixo do congelador? 

 

 

O funcionamento da geladeira é regulado automaticamente, conservando a 

temperatura desejada no evaporador por meio de um termostato. Esse controlador de 

temperatura contém gás ou líquido que, ao atingir a temperatura definida pela posição 

do botão de graduação a ele acoplado, abre ou fecha os contatos elétricos, fazendo o 

motor parar ou começar a funcionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.indesitservice.co.uk 

 

 

Nas geladeiras modernas o termostato, ao se desligar, aciona circuitos elétricos 

que provocam o degelo automático do congelador por aquecimento. Uma bandeja 

colocada acima do motor recolhe a água que flui através de uma tubulação de plástico, 

que, por sua vez, é encaminhada por uma calha a um depósito localizado na parte de trás 

do refrigerador. O reservatório fica próximo ao compressor, que esquenta muito, assim 

está água evapora. Por isso estas geladeiras não formam camadas de gelo ao redor do 

congelador.  

 

 

 

Figura 28: termostato: regula a temperatura das geladeiras. 
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7.2.1 A física do magnetron: como são geradas as microondas que aquecem os 

alimentos? 

 

 

Chama-se de magnetron a válvula que produz micro-ondas na faixa de 

frequência de 2.450 MHz. O funcionamento do magnetron é baseado no efeito de 

circuitos ressonantes, que é capaz de gerar ondas eletromagnéticas pela junção de uma 

bobina e um capacitor em paralelo. 

A bobina é um transformador ressonante capaz de gerar uma tensão elétrica. 

Quando há passagem de corrente elétrica pela bobina, um campo magnético é gerado 

em torno da bobina. Se caso ocorrer o desligamento da fonte de alimentação da bobina, 

que gera a corrente elétrica, esse campo magnético diminuirá, gerando uma tensão na 

bobina, que manterá por um determinado tempo a corrente ainda fluindo no mesmo 

sentido, preservando a energia armazenada no circuito. Essa preservação da energia, 

como um armazenamento é chamada de indutância. 

Já o capacitor, que é constituído por duas placas condutoras metálicas separadas 

por algum tipo de material isolante, ocorre o armazenamento de energia elétrica. 

Quando o ligamos a uma fonte de alimentação, uma placa se carregará positivamente e 

outra negativamente. Existirá corrente no circuito somente durante a carga e descarga 

do capacitor. 

Quando ligamos um circuito elétrico formado por uma bateria, uma bobina e um 

capacitor interligados por condutores, como mostra a figura (31), temos um circuito 

oscilante. A variação do campo elétrico é obtida através de sucessivos processos de 

carga e descarga do capacitor. O capacitor carregado tem um campo elétrico entre suas 

placas; durante o processo de descarga, o campo elétrico diminui de intensidade e surge 

um campo magnético induzido e uma corrente elétrica que atravessa a bobina, gerando 

um campo magnético crescente. Com o capacitor totalmente descarregado, o campo 

elétrico é nulo e o campo magnético da bobina atinge valor máximo. Os campos elétrico 

e magnético oscilantes com as periódicas cargas e descargas do capacitor regeneram um 

ao outro, gerando ondas eletromagnéticas. 
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Fonte: www.if.ufrgs.br/tapf/v18n6_Mai_Balzaretti_Schmidt.pdf 
 

 

Cargas elétricas geram campos elétricos. Se a carga estiver em movimento, a 

variação correspondente do campo elétrico produzirá um campo magnético. Da mesma 

forma, campos magnéticos oscilantes geram campos elétricos. 

A estrutura básica do magnetron utilizado para gerar a frequência de 2,45 GHz, 

utilizada nos fornos de microondas, é constituída por ânodo, cátodo, antena e ímãs 

permanentes, seu funcionamento é semelhante ao um circuito oscilante com uma bobina 

e um capacitor ligados em paralelo. O ânodo é uma peça metálica oca, geralmente feita 

de cobre ou ferro, contendo um número par de aletas na sua cavidade, apontando para o 

catodo. O cátodo é um filamento que é o emissor de elétrons e fica localizado no centro 

da cavidade do magnetron. A antena fica ligada a uma aleta do anodo e é responsável 

por conduzir as microondas para a parte externa do magnetron. 

A parede da cavidade ressonante, em conjunto com as aletas, se comporta como 

uma série de bobinas e as aletas como um conjunto capacitores. Enquanto uma corrente 

elétrica circula na parede da cavidade e nas aletas, gerando campos magnéticos 

variáveis, formam-se campos elétricos variáveis nos espaços que separam as aletas. 

Assim o conjunto se comporta como um circuito ressonante com os valores de 

31a) circuito oscilante capacitor, bobina, fonte, com o capacitor carregando 

até atingir campo elétrico máximo enquanto o campo magnético na bobina é 

nulo. 31b) Com a chave aberta, o capacitor descarregando gera uma 

corrente pela bobina. O campo elétrico decresce e o campo magnético na 

bobina cresce. 31c) Com o capacitor totalmente descarregado, o campo 

elétrico nulo e campo magnético é máximo. 

Figura 29: circuito formado por uma bateria, capacitor e uma bobina. 
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indutância e capacitância muito pequenos, emitindo oscilações com alta frequência, que 

são as microondas. 

 

 

 

 

 

(a)                                                                  (b) 

 

 

(c) 

Fonte: www.if.ufrgs.br/tapf/v18n6_Mai_Balzaretti_Schmidt.pdf 

 

 

7.2.2 Porque não é aconselhável colocar recipientes de metal no microondas? 

 

 

Os metais, além de não serem transparentes, o que dificulta a propagação das 

micro-ondas, também são ótimos condutores. As paredes dentro desse aparelho são 

revestidas de metal. Desse modo, se você resolver colocar uma panela pesada de algum 

metal dentro do micro-ondas, o metal irá refletir as ondas eletromagnéticas, impedindo 

que o alimento aqueça. 

(32a) magnetron considerado o coração do forno de microondas, é constituído pelo ânodo, 
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pelo ânodo, filamento (cátodo) e antena. (29b) cavidade de ressonância do magnetron 
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Figura (29): (29a) magnetron considerado o coração do forno de microondas, é constituído 

pelo ânodo, filamento (cátodo) e antena. (29b) cavidade de ressonância do magnetron 

(29c)Cavidade de ressonância do magnetron; mostrando a sua geometria interna.  

 

Figura (29): (29a) magnetron considerado o coração do forno de microondas, é constituído 

Figura 30: estrutura do magnetron. 
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Mas o verdadeiro perigo mora em peças menores feitas de metais, como os 

talheres, assadeiras, utensílios que podem ter cabos metálicos e parafusos de metal, e até 

mesmo recipientes que possuem alguns detalhes em metal, como uma decoração 

dourada ou prateada. 

 

Figura 31: colher de metal com cabo de madeira. 

 
Fonte: http://lojade199online.com.br 

 

 
Figura 32: louça com detalhes em metal. 

 
Fonte: http://www.extra.com.br/ 

 

 

Esses materiais não podem ir ao forno porque os campos elétricos e magnéticos 

do micro-ondas podem criar corrente elétrica nesses materiais condutores. Quando são 

pedaços grandes, como as paredes do forno, eles geralmente suportam essa corrente 

elétrica. Mas no caso de pedaços finos, como o papel alumínio, eles podem ficar 

sobrecarregados, sofrer superaquecimento e causar faíscas que podem causar um 

incêndio. 
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7.2 COMO O FORNO DE MICROONDAS AQUECE OS ALIMENTOS? 

 

 

O Forno de microondas usa ondas eletromagnéticas de comprimento de onda de 

certa de 10 cm no aquecimento dos alimentos. Essas micro-ondas são produzidas por 

um dispositivo chamado de magnetron, que vibram com uma frequência de 

aproximadamente 2,5 GHz. As microondas só agem sobre as moléculas de água, óleo e 

açúcar, fazendo estas moléculas vibrarem na mesma frequência das microondas, 

causando o aquecimento destas moléculas, que é a causa do aumento da temperatura do 

alimento, ou seja, do seu aquecimento. 

Como as ondas eletromagnéticas possuem certa dificuldade para penetrar 

profundamente nos alimentos, elas os aquecem de fora para dentro, agitando as 

moléculas de água e de gordura das camadas mais externas com mais intensidade que as 

camadas mais internas do alimento. Se a quantidade de alimento ou sua espessura for 

grande, a parte interna do alimento é aquecida por condução ou convecção de calor, ou 

seja, o calor é gerado pelas microondas na superfície do alimento e penetra em seguida 

no seu interior. Para que haja uma distribuição uniforme da radiação nos alimentos, os 

fornos possuem pratos giratórios. 

As superfícies internas dos fornos são metálicas, de modo a conter e refletir a 

radiação no interior do forno, que não é absorvida por alguns plásticos, vidros e 

cerâmicas (recomendadas para conterem o alimento). O fato de pratos de vidro ou 

plástico estarem quentes quando retirados do microonda deve-se a transmissão de calor 

do alimento ao prato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.brasilescola.com/fisica/forno-microondas. 

 

Figura 33: ondas refletidas dentro do forno de microondas 
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7.3 PRINCÍPIO FÍSICO NO FUNCIONAMENTO DOS LIQUIDIFICADORES E DAS 

BATEDEIRAS DOMÉSTICAS 

 

 

O liquidificador é um utensílio elétrico que serve para triturar uma grande 

variedade de alimentos, transformando frutas, legumes, etc. em misturas homogêneas. 

Quando ligamos os liquidificadores a uma fonte de energia elétrica, essa energia é 

transformada em energia de mecânica de rotação, fazendo girar uma hélice afiada que 

tritura os alimentos ao entrar em contato com eles. 

 

 

Figura 34: liquidificador 

 
Fonte: http://fisicacelem2011.blogspot.com.br/ 

 

 

Dispositivos capazes de receber energia elétrica e transforma-la em outros tipos 

de energia, sem, entretanto, converte-la totalmente em energia térmica, são chamados de 

receptores. Um exemplo de receptor é o motor elétrico, que transforma a maior parte da 

energia elétrica recebida em energia mecânica (fig.34a). Porém, dentro dos motores 

existem fios condutores que, de modo inevitável, convertem uma parte da energia 

recebida em energia térmica. O funcionamento dos motores elétricos está baseado no 

princípio de que condutores situados num campo magnético e atravessados por corrente 

elétrica sofrem a ação de uma força mecânica, força essa chamada de torque.  
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Figura 35: motor elétrico. 

  
Fonte: Sampaio, José Luiz Universo da física 3.p.159. 

 

Um liquidificador é um motor elétrico que recebe energia da rede elétrica 

(quando ligamos na tomada) e a transforma em energia mecânica de rotação, isto é, o 

motor faz girar um eixo que faz girar a hélice que tritura os alimentos. 

 

 

Figura 36: componentes do liquidificador. 

 
 

Fonte: http://www.resfriando.com.br/ 

 

 

Assim como os liquidificadores, as batedeiras também transformam energia 

elétrica em energia mecânica, usando um motor elétrico que gira uma engrenagem, e 

esta faz girar as pás que mistura os alimentos. Assim, elas movem ou misturam 

alimentos. Obviamente, o motor é o componente principal de uma batedeira. Além das 

engrenagens, é claro. As engrenagens traduzem a rotação do motor para a rotação 

oposta das pás. Um controle de velocidade varia a corrente elétrica que chega ao motor, 

permitindo assim que a velocidade das pás seja controlada. 
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Figura 37: estrutura das batedeiras. 

 
Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/ 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

A disciplina de física, apesar da enorme gama de aplicabilidades no cotidiano, é 

associada comumente pelos alunos apenas a conceitos puramente matemáticos. A 

assimilação dos conteúdos de física com o dia a dia ainda é muito escassa, visto que um 

percentual baixíssimo de alunos consegue fazer alguma analogia entre os tópicos 

estudados em sala com aplicações práticas. Contudo, observa-se que quando é 

questionado sobre tópicos que apresentam nomes familiares, ou seja, que os alunos já 

ouviram expressões iguais ou semelhantes no dia a dia, como, por exemplo, velocidade, 

eles apresentam um percentual mais elevado de assimilação da física com o cotidiano. 

Desse modo, a identificação dos conteúdos de física estudados nas aulas é melhor 

entendida pelos alunos quando podem ser percebidos por eles no cotidiano. Assim, as 

situações que ocorrem nas cozinhas e que possuem explicação física relacionada na 

estrutura, funcionamento ou acontecimento, explicadas neste trabalho, torna-se um 

material auxiliar que os professores podem utilizar durantes suas aulas, de acordo com o 

conteúdo que está lecionando ou no planejamento de suas aulas, bem como podem ser 

usados também para leitura complementar pelos alunos, uma vez que apresenta-se com 

uma linguagem simples e com figura ilustrativas que melhor evidencia a aplicabilidade 

da física no cotidiano mais próximo.  
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  APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS 

 

Questionário aplicado para três turmas de terceiro ano do ensino médio da escola 

Marcos Bispos da Silva para analisar se os alunos fazem alguma ligação entre o 

conceito de física (mecânica, ótica, termodinâmica e eletricidade magnetismo) estudado 

nas aulas e o cotidiano deles. 

 

Questionário: 

 

Para cada conceito de física relacionado abaixo, assinale com um X se ele foi estudado 

em sala de aula e se você consegue identificá-lo no seu dia-a-dia: 

Conceito Estudado em sala? Onde observa no dia-a-dia 

Velocidade   

Aceleração   

Massa   

Força   

Energia   

Momento ou quantidade de 

movimento 

  

Torque   

Período   

Frequência   

Propagação de ondas   

Densidade   

Empuxo   

Princípio de Pascal   

Temperatura   

Calor   

Expansão térmica   

Calor específico   

Transmissão de calor   

Mudança de estado físico   

Reflexão da luz   
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Refração da luz   

Formação de imagens   

Eletrização   

Corrente elétrica   

Resistência elétrica   

Capacitância elétrica   

Geradores de corrente   

Receptores de corrente   

Circuito elétrico   

Ondas eletromagnéticas   
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