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RESUMO 

Quando olhamos ao nosso redor, nos deparamos com uma infinidade de artefatos 

tecnológicos, como aparelhos de telefonia fixa e móvel, GPS´s, tecnologia wi-fi, 

computadores, internet, sensores com diversas utilidades, controles remotos, portões 

eletrônicos, aparelhos de raios X, tomografia computadorizada, dentre outros. E para 

compreender este mundo tão tecnológico que nos cerca, torna-se importante inserir tópicos de 

Física Moderna na grade curricular das escolas, como por exemplo, a Física das Radiações. 

As fontes de radiação se encontram por toda a parte e o ser humano está constantemente 

exposto as suas diversas formas. É muito comum que o termo radiação seja associado apenas 

aos seus efeitos negativos, como as bombas atômicas, o câncer e os acidentes radiológicos e 

nucleares. A distinção entre a radiação que é prejudicial e a que é benéfica ao ser humano é 

uma questão que merece ser discutida no ambiente escolar. As tecnologias e aplicações das 

formas de radiação estão muito presentes no cotidiano das pessoas, justificando as discussões 

sobre o tema. Este trabalho visa proporcionar o Ensino de Física das Radiações através da 

análise e discussão de conceitos físicos envolvidos no funcionamento do forno de micro-

ondas. O micro-ondas foi escolhido em função de sua grande utilização pela sociedade 

moderna e ainda assim envolver situações que provocam medo e hesitação nas pessoas.  

Optou-se desenvolver a proposta com base na abordagem dialógica de Freire, por ser esta uma 

forma de estimular a mudança de foco nas aulas promovendo a participação dos sujeitos na 

construção do conhecimento. A transposição da concepção de educação de Paulo Freire para o 

espaço da educação formal, promovida pela dinâmica dos 3 Momentos Pedagógicos (3MP), 

propõe a relação ensino-aprendizagem através da interação mediatizada por um problema. Os 

sujeitos da pesquisa foram os estudantes do 3º Ano do Ensino Médio da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) de uma escola do município de Mariana, MG. A proposta consiste em analisar 

que compreensões estes estudantes desenvolvem sobre Física das Radiações quando o forno 

de micro-ondas é utilizado como um elemento para o processo de ensino e aprendizagem. Nos 

livros didáticos utilizados no ensino médio, verifica-se uma carência de informações 

relacionadas à aplicação da Física em produtos tecnológicos, principalmente os materiais 

didáticos destinados á EJA. Por esta razão, como etapa final do projeto, pretende-se 

desenvolver um material didático que ajude a desmistificar a ideia de que toda forma de 

radiação é prejudicial, permitindo ao estudante identificar as principais formas de radiação, 

sua interação com a matéria, sua utilização na sociedade e possíveis meios de detectá-las. 

Palavras-chave: Ensino de Física. Educação de Jovens e Adultos. Física das Radiações.  
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ABSTRACT 

When we look around, we are faced with plenty of technological artifacts such as landline and 

mobile phones, GPS, wi-fi signal, computers, internet, sensors with a lot of functionality, 

remote controls, electronic gates, x-ray devices, computed tomography and others. And to 

understand this high-tech world around us, it is important to include topics of modern physics 

into the school curriculum, such as the Radiation Physics. The sources of radiation are found 

everywhere and people are constantly exposed to several forms. It is very common to have the 

word radiation associated only to its negative effects, like the atomic bombs, cancer, 

radiological and nuclear accidents. The distinction between the harmful radiation and the 

beneficial radiation is an issue which should be discussed at school. The technologies and the 

application types of radiation are very present in daily life, supporting the discussions about 

this topic. This project aims to provide the Teaching of Radiation Physics through the analysis 

and discussions of some physical concepts involved during microwave operations.  The 

microwave was chosen because of its wide use by the modern society and still it involves 

situations that cause fear and hesitation for some people. It was decided to develop the 

proposal based on the Freire's dialogical approach, once it is a way to stimulate the change of 

focus in class, by promoting the participation of the subjects in the construction of knowledge. 

The implementation of Paulo Freire's educational concept for the formal education, promoted 

by the dynamic of three pedagogical moments (3MP), proposes the teaching-learning relation 

through the mediated interaction by a problem. The subjects for this research were students 

from the 3
rd 

year of Brazilian High School for Youth and Adult Education (EJA), from a 

school in the city of Mariana/MG. The idea is to analyze how it is taught and what it is learned 

when applying the dynamics of 3MP to teach radiation physics using the microwave as an 

element in the process of teaching and learning, in an class composed by youth and adults 

(EJA). When it is talking about adopted textbooks for high school, there is a lack of 

information related to the application of physics in technological products, specially didactic 

books for youth and adult education (EJA). As the final stage of this project, therefore, we 

intend to develop an educational material that will help to demystify the idea that all forms of 

radiation are harmful, allowing the student to identify the main forms of radiation, its 

interaction with matter, their use in society and possible ways to detect them. 

Keywords: Teaching Physics. Youth and Adults Education. Radiation Physics.  
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APRESENTAÇÃO 

 

No início de 1995, ainda cursando engenharia de Minas na Universidade Federal de Ouro 

Preto, iniciei minha aventura pelo caminho da docência. A princípio apenas como uma forma 

de obter renda, já que a vida enquanto estudante não oferece muitas oportunidades de 

trabalho. Mas como muitos afirmam, e eu pude comprovar, a docência é mesmo uma cachaça, 

que nos vicia e nos faz querer largar tudo para praticá-la. Abandonei o curso de engenharia de 

Minas no 6º período e fui cursar licenciatura em Física. Apesar da paixão em ensinar, a 

inexperiência me trouxe uma série de obstáculos. Obstáculos estes que foram sendo superados 

enquanto a experiência era adquirida dia após dia. Lecionei para os mais diversos públicos, de 

estudantes do 6º ano a cursos destinados a jovens e adultos, passando pelo ensino médio, 

cursinhos pré-vestibulares e graduação. Cada modalidade de ensino, um novo aprendizado e a 

busca constante de novas metodologias que tornassem o Ensino de Ciências mais próximo e 

atraente para os estudantes. Pela experiência acumulada nestes 20 anos de docência, trabalhar 

com adultos foi a experiência mais gratificante. Minha inserção na Educação de Jovens e 

Adultos ocorreu nos projetos de fluxo escolar como “Acertando o Passo” e “A Caminho da 

Cidadania”, propostos pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais – SEEMG. O 

grande desafio destes projetos era adequar metodologia, avaliação e proposta curricular que 

levasse em conta a diversidade que marca o público jovem e adulto. Atualmente, tal 

modalidade de ensino se denomina Educação de Jovens e Adultos (EJA). Trabalhar com EJA 

nos faz refletir constantemente sobre a nossa prática docente e nos leva a entender como a 

educação é uma transformadora da realidade que nos cerca, sendo uma experiência 

motivadora, apaixonante e empolgante. Sempre lecionei simultaneamente no ensino médio da 

EJA e do ensino regular e as diferenças entre os estudantes dessas modalidades são facilmente 

observadas no dia a dia através dos seus comportamentos, interesses, motivações e desejos. A 

maioria dos estudantes da EJA se mostra mais interessada e compromissada que os estudantes 

do ensino regular. Embora a carga horária semanal na modalidade EJA seja menor que no 

ensino regular, nota-se na EJA um maior rendimento dos conteúdos desenvolvidos. E foi em 

uma dessas aulas que emergiu o meu problema de pesquisa. Em 2012, lecionando Física para 

uma turma do 3º ano do Ensino Médio de uma escola municipal da cidade de João Monlevade 

– MG discutíamos conceitos de ondas eletromagnéticas quando um estudante levantou a mão 

e disse: “Professora, ensina pra gente sobre o forno micro-ondas?”. Quão foi a minha 

surpresa, os demais estudantes da turma começaram a falar todos ao mesmo tempo, 
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reforçando o pedido do colega. Fiquei curiosa com a questão e perguntei por que eles queriam 

saber mais sobre o forno de micro-ondas. As respostas foram as mais diversas possíveis, uns 

afirmaram que era só curiosidade mesmo, outros que tinham o aparelho em casa e não sabiam 

usar, outros disseram ter medo de usá-lo, outros ainda começaram a questionar se causava 

câncer, se era perigoso, se tinha perigo de explodir, se contaminava os alimentos, enfim, 

foram inúmeros os questionamentos. Foi neste momento que percebi que o forno de micro-

ondas, apesar de tão comum na maioria das casas, ainda era um aparato tecnológico cujo 

funcionamento trazia uma série de mitos, medos e incertezas. Elaborei algumas aulas para 

discutir com os estudantes o assunto e estas foram muito proveitosas. Infelizmente já 

estávamos no final do ano letivo e o tempo não foi suficiente para discutirmos outras formas 

de radiação, ficando o estudo restrito às micro-ondas. Em 2013, com a oportunidade de cursar 

o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, área de concentração Ensino de Física, da 

Universidade Federal de Ouro Preto, acreditei ser interessante dar sequência ao projeto, 

enriquecendo-o com discussões sobre outras formas de radiação eletromagnética.  
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INTRODUÇÃO 

 

É notório o crescente desenvolvimento da tecnologia em nossa sociedade. Basta que se 

considere a quantidade de artefatos que surgiram com o desenvolvimento da eletrônica, como 

aparelhos de telefonia móvel, computadores, tecnologia wi-fi, GPS´s, controles remotos, 

fornos de micro-ondas, portões eletrônicos, sensores de presença, detectores de metais, raios 

X dentre outros tão comuns em nossa sociedade moderna.  

O século XX foi marcado pelo desenvolvimento de tecnologias capazes de 
revolucionar a vida da humanidade. Ao questionarmos o motivo pelo qual 
essas novidades tecnológicas tiveram seu aparecimento concentrado nesse 

período histórico, nos deparamos com um certo número de construções 
teóricas inovadoras, gestadas no campo da física teórica, que alavancaram o 
progresso da engenharia de um modo sem precedentes. (ZANOTA, 
CAPPELLETTO e MATSUOKA, 2011, p.2313) 

 

E para compreender este mundo altamente tecnológico, é relevante que temas de 

Física Moderna sejam abordados nas escolas, como por exemplo, a Física das Radiações. 

Valadares e Moreira (1998, p.122) acreditam ser imprescindível para estudantes do ensino 

médio conhecer os fundamentos da tecnologia atual, uma vez que  esta é tão presente em sua 

vida. Prestes e Cappelletto (2008) afirmam ser importante fazer uma ponte entre a Física 

escolar e a Física do dia a dia. 

As radiações hoje em dia estão presentes em inúmeras aplicações, seja na 
pesquisa científica, na indústria, no diagnóstico e tratamento médico. Apesar 

de pouco explorado, o estudo das radiações é um tema de Física Moderna e 
Contemporânea que poderia ser inserido no ensino médio, pois é atual, 
interessante, com muitas aplicações práticas e, com forte viés 
interdisciplinar. (PRESTES e CAPPELLETTO, 2008, p.180) 

 

As fontes de radiação se encontram por toda a parte e o ser humano está exposto a 

suas diversas formas, como as que vêem do espaço, dos alimentos, dos equipamentos 

médicos, do ar, dos aparelhos eletrônicos, etc. A distinção entre a radiação que é prejudicial e 

a que é benéfica ao ser humano é uma questão relevante que deve ser discutida no ambiente 

escolar. As tecnologias e aplicações das diversas formas de radiação estão muito presentes no 

cotidiano da sociedade moderna, justificando as discussões sobre o tema. 

Por desconhecimento do assunto, a radiação gera reações de medo e ansiedade em 

muitas pessoas, que acreditam que esta seja sempre nociva aos seres vivos. O sensacionalismo 

da mídia e dos filmes de ficção científica, que atribuem à radiação os mais incríveis poderes, 

ajuda a perpetuar esta ideia. Comumente, encontra-se a palavra radiação associada a seus 

efeitos negativos, como a bomba atômica lançada sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 

Nagasaki em 1945, ao acidente com o Césio 147 na cidade de Goiânia em 1987 e à explosão 
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dos reatores nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorridos na Ucrânia em 1986 e no Japão 

em 2011, respectivamente. 

O trabalho visa proporcionar o Ensino de Física baseado na compreensão de fatos 

presentes no cotidiano dos estudantes, através da análise e discussão de conceitos físicos 

envolvidos no funcionamento do forno de micro-ondas para uma melhor compreensão dessa 

ciência.  Segundo Kawamura e Housome (2003), fazer uso de exemplos concretos pode ser 

uma opção ao rigor das definições teóricas, tornando a aprendizagem mais significativa. 

Optou-se por escolher o forno de micro-ondas em virtude de sua grande utilização pela 

sociedade moderna, e ainda assim envolver diversas situações que causam dúvida e 

insegurança nas pessoas. As dúvidas mais comuns dizem respeito ao tipo de material que pode 

ser utilizado nestes fornos, o risco de contaminação dos alimentos pelas micro-ondas, a 

possibilidade de vazamento dessa radiação e o que isto causaria à pessoa que o está 

utilizando. E é em volta destes receios que se baseia este trabalho, mostrando de forma crítica 

a possibilidade de ocorrer tais situações e buscando explicações científicas para estes fatos.  

Estudos afirmam que, quando a experiência de vida dos estudantes é privilegiada, a 

compreensão das aplicações tecnológicas presentes no mundo atual se torna facilitada.  

A metodologia dialógica proposta por Freire (2005) é apropriada na abordagem do 

tema, pois leva em consideração o pensamento e as ideias informais dos estudantes, buscando 

preencher as lacunas do conhecimento. Esta metodologia procura colocar em diálogo as 

diferentes concepções dos estudantes com os conceitos científicos. É importante que se 

busque compreender como os estudantes lidam com a ideia de radiação e como relacionam 

este conceito às suas aplicações.  

Nos livros utilizados no Ensino Médio, as informações relacionadas a aplicação da 

Física em produtos tecnológicos geralmente são superficiais ou não existem. Portanto, é 

importante a elaboração de materiais didáticos que discutam à aplicação da Física nos 

produtos da tecnologia tão presentes em nossa sociedade moderna. Em um trabalho de revisão 

bibliográfica MAI (2007) constata “a precariedade de publicações didáticas sobre o uso e 

aplicação de conceitos físicos nos produtos tecnológicos que utilizamos no cotidiano.” O 

autor afirma ainda que nos livros utilizados no ensino médio, as informações sobre o tema, 

quando ocorrem, são superficiais. 

A proposta consiste em investigar que compreensões os estudantes da EJA 

desenvolvem sobre Física das Radiações quando se utiliza o forno de micro-ondas como um 

elemento para o processo de ensino e aprendizagem. No capítulo um foi feita uma revisão de 

literatura sobre o ensino de Física, a educação de jovens e adultos, a inserção de tópicos de 
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Física Moderna no Ensino Médio, a Física das Radiações e o forno de micro-ondas. No 

capítulo dois é apresentada a fundamentação teórica, baseada na educação libertadora, 

proposta por Paulo Freire e na Dinâmica dos 3MP proposta por Delizoicov. O capítulo três 

caracteriza a pesquisa, descreve o seu contexto, apresenta a coleta de dados e o procedimento 

de análise destes dados. A apresentação e análise dos dados estão descritas no capítulo quatro, 

enquanto as considerações finais compõem o capítulo cinco. Pretende-se com esta proposta 

desenvolver um material didático que auxilie os professores da EJA a desmistificar a ideia de 

que toda forma de radiação é prejudicial, possibilitando aos estudantes identificar as diversas 

formas de radiação, sua interação com a matéria, sua utilização e possíveis meios de detectá-

las, usando para isso, o forno de micro-ondas. 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1. Algumas Reflexões sobre o ensino de Física 

Segundo Pereira e Aguiar (2002), o desinteresse dos estudantes em relação às aulas e 

as dificuldades que muitos professores enfrentam no exercício da docência são fatores que 

concorrem para um ensino de baixa qualidade no Brasil. No caso da Física, a situação se 

agrava, por ser esta disciplina pouco atraente para a maioria dos estudantes.  

O desinteresse pelo estudo de física não resulta da falta de aplicação no 
cotidiano do estudante, pois ela esta presente, por exemplo, no 
funcionamento de aparelhos eletrônicos existentes na maioria dos lares 

brasileiros. Também não se pode alegar que é uma disciplina cujo conteúdo 
seja difícil de ensinar e aprender. O desinteresse que se reflete na má 
qualidade do ensino brasileiro exige, portanto, revisão das práticas 
pedagógicas. (PEREIRA e AGUIAR, 2002, p.66) 

 

Apesar dos avanços tecnológicos tão presentes no cotidiano das pessoas e as diversas 

iniciativas dos governos em melhorar o ensino nas escolas, o que se observa é um ensino de 

Física apoiado em currículos ultrapassados, desatualizados e descontextualizado da realidade 

dos estudantes.  

Se por um lado, a sociedade vivencia o impacto decorrente do avanço 

tecnológico e o crescente desenvolvimento das pesquisas científicas, por 
outro, as escolas ainda deixam a desejar quanto à abordagem de assuntos 
relacionados com os atuais conhecimentos científicos. Este cenário reflete 
tanto no professor quanto nos estudantes, que se sentem desmotivados para 
ensinar e aprender. (BARBOZA, 2012. p.8) 

 

Independentemente do caminho que o estudante vá seguir após o ensino médio, o 

ensino de Física deve estar voltado para uma educação para a cidadania, preparando-o para a 

vida em sociedade, desenvolvendo sua capacidade de raciocinar, compreender os fenômenos 
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ao seu redor, exercer seus direitos enquanto cidadão, cuidar da sua saúde e participar das 

discussões que envolvam o seu mundo. Pietrocola (2001) acredita que, mesmo a tomada de 

decisões em escala individual, pode ser mais bem gerenciada quando a pessoa tem domínio de 

conhecimentos científicos relacionados. Desta forma, segundo o autor, o cotidiano moderno 

gera desafios muito diferentes daqueles gerados no passado. 

Valadares e Moreira (1998, p.122) afirmam que “é necessário resgatar o interesse dos 

estudantes pela Física.” E ressaltam que o estudo da Física permite uma melhor compreensão 

da natureza, desenvolvendo nos estudantes inúmeras habilidades relacionadas à criatividade e 

sua capacidade cognitiva. 

Para Pereira e Aguiar (2002) a qualidade no ensino de Física passa pela capacitação 

dos docentes. 

O ensino de física de qualidade requer atualização do professor para que ele, 
com recursos alternativos, articule teoria e prática bem como temas diversos 

(clássicos e modernos), contextualizando o ensino e, consequentemente, 
tornando-o significativo para o estudante. (PEREIRA e AGUIAR, 2002, 
p.69) 

 

Pietrocola (2001) define a Física como “uma ciência da natureza e como tal se propõe 

a conhecê-la de forma mais precisa possível.” O autor afirma ainda que o mundo físico e o 

mundo cotidiano estão intimamente relacionados, já que a natureza faz parte de ambos.”  

Fenômenos naturais presentes no cotidiano, como o arco-íris, a chuva, os 
raios durante as tempestades, as fases da Lua, dentre outros, são objetos de 
conhecimento da Física. Além desses aspectos genuinamente naturais, outros 
poderiam ainda ser acrescentados, como a eletricidade que permite a 
iluminação de nossas casas e ruas, o aquecimento produzido pelos fornos de 
micro-ondas, as ondas eletromagnéticas emitidas pelos telefones celulares, a 
chapa fotográfica que habilita o médico a fazer diagnósticos, 

etc.(PIETROCOLOA, 2001, p.13 e 14, grifo do autor) 
 

Em nosso cotidiano, vivemos rodeados por equipamentos que se utilizam das 

tecnologias atuais, cujos princípios de funcionamento estão relacionados aos conhecimentos 

físicos.  

Embora haja consenso de que seja essencial entender o mundo de hoje, a ciência 

escolar parece muito distante deste ideal. Diante de um mundo onde os conhecimentos 

tornam-se obsoletos rapidamente, o conhecimento cuja função limita-se apenas à sala de aula, 

como o conhecimento promovido pelas aulas tradicionais de Física, é um forte candidato a ser 

descartado, uma vez que não estabelece relação com o mundo real do estudante.  

Enxergar o conhecimento físico como meio eficaz de entender a realidade 
que nos cerca garantiria vida pós-escolar ao mesmo, permitindo o 
estabelecimento de vínculos afetivos, que seriam duradouros. 
(PIETROCOLOA, 2001, p.18) 



 

 

19 

 

 

Para Pietrocola (2001), os conhecimentos que guardamos são aqueles que nos são 

úteis e geram algum tipo de prazer. Portanto, a discussão envolvendo o ensino de Física deve 

se pautar em formas de tornar o seu ensino útil e prazeroso aos estudantes. Para o autor, os 

conhecimentos físicos serão úteis se estiverem relacionados ao cotidiano tecnológico do 

mundo atual. Por meio da Física, pode-se conhecer um mundo diferente, ganhando intimidade 

com a realidade. E as relações vivenciadas intimamente são as mais susceptíveis de gerar 

prazer. 

Para Vivas e Teixeira (2009) os conhecimentos físicos são os maiores responsáveis 

pelos avanços científicos e tecnológicos observados nas últimas décadas. A televisão, o rádio 

e a internet, por exemplo, proporcionaram mudanças e impactos em todos os campos da 

sociedade moderna, provocando mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais. Tal fato 

justifica o ensino da Física relacionada a fenômenos do cotidiano, principalmente através da 

inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio.  

 

1.2. A Educação de Jovens e Adultos – EJA 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) trata da educação 

de jovens e adultos (EJA) como modalidade da educação básica e regulamenta que, “A 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade 

de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”, e que “deverão ser oferecidas 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames”. Essa definição da EJA 

nos esclarece o potencial de educação inclusiva e compensatória que essa modalidade de 

ensino possui. Ao ser estabelecido na LDB a EJA passou a ser uma política de Estado, cujo 

objetivo principal é possibilitar elevação no índice de ensino da população. Sendo também 

uma política social, propiciará aos estudantes oportunidades de melhorar suas condições de 

trabalho, sua qualidade de vida e, com isso, serem respeitados pela sociedade.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos estabelece 

que a identidade própria da EJA considere as situações, os perfis dos estudantes e as faixas 

etárias. Estabelece ainda que a EJA tem funções reparadora, equalizadora e qualificadora. 

Reparadora no sentido de restaurar um direito negado, equalizadora no sentido de possibilitar 

aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho e na vida social e qualificadora porque 

está relacionada ao potencial de desenvolvimento e de adequação do ser humano. 
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As discussões sobre a Educação de Jovens e Adultos têm priorizado as se-
guintes temáticas: a necessidade de se estabelecer um perfil mais aprofunda-
do do estudante; a tomada da realidade em que está inserido como ponto de 
partida das ações pedagógicas; o repensar de currículos, com metodologias e 
materiais didáticos adequados às suas necessidades; e, finalmente, a forma-
ção de professores condizente com a sua especificidade. A Conferência de 

Jomtien (1990) – Educação para Todos – já estabelecia como estratégia para 
satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todos a exigência de 
conteúdos, meios e modalidades de ensino e aprendizagem apropriados a ca-
da um. (SOARES, 2005, p.127) 

 

É fundamental que se debata nas escolas as questões da EJA a partir de uma represen-

tação condizente com a realidade desses sujeitos, com as suas singularidades e necessidades. 

Desta forma será possível nortear e direcionar o trabalho pedagógico a ser desenvolvido na 

sala de aula e a formação de um profissional que atenda as especificidades desse público tão 

específico. 

Ao se levar em conta os educandos como sujeitos de direitos é preciso propor 

temáticas adequadas a esta etapa da vida, procurando ir além do espaço escolar e 

considerando outros aspectos tão fundamentais na vida deste público, como família e 

trabalho.  

Farias (2010, p.9) defende que, para garantir a permanência dos estudantes na EJA, se 

faz importante a pesquisa sobre os sujeitos da educação de jovens e adultos, pois muitos deles 

têm histórias de fracasso escolar, de dificuldade de aprendizagem e de frustrações, e por isso 

não é possível repetir modelos e manter abordagens infantilizadas. O autor afirma ainda que 

“são as necessidades da vida, desejos a realizar, metas a cumprir que ditam as disposições 

desses sujeitos” e que a escola tem a necessidade de compreender seus tempos para organizar 

melhor a sua formação. Tal pensamento é defendido também por Dias et al. (2011, p.53) que 

afirma que “cabe destacar que os sujeitos aos quais se destinam o fazer pedagógico da EJA 

têm outras especificidades que ultrapassam a condição de não criança, baixa escolaridade e 

integrante das camadas populares”. 

A maioria dos estudantes que buscam esta modalidade de ensino são trabalhadores e 

dispõe-se a frequentar a EJA na expectativa de melhorar suas condições de vida. Arroyo 

(2005, p.32) afirma que, “desde que a EJA é EJA, os jovens e adultos são os mesmos: pobres, 

desempregados, vivem de economia informal, negros, vivem nos limites da sobrevivência”. O 

fato de acumularem responsabilidades profissionais, domésticas e escolares reduz o pouco 

tempo de lazer que possuem o que provoca uma grande evasão. Andrade (2004, p.47) coloca a 

importância de se “valorizar as questões culturais, que podem ser potencializadas na abertura 

de espaços de diálogo, troca, aproximação, resultando interessantes aproximações entre 
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jovens e adultos”. O autor ainda defende a ideia de ultrapassar o enfoque da Educação de 

Jovens e Adultos como educação compensatória em favor de uma visão mais ampla e 

permanente, que responda às demandas do desenvolvimento local, regional e nacional.  

É fundamental dar ao Ensino de Física novas dimensões, promovendo u m 

conhecimento contextualizado e integrado à vida de cada jovem (BRASIL, 1999, p.230). 

Muitos estudantes da EJA não conseguem associar o aprendizado científico com o seu 

cotidiano. Isto ocorre porque, geralmente, o Ensino de Física ocorre de forma bastante  

desconexa da realidade do estudante, não valorizando os conhecimentos prévios destes e não 

trazendo inovações para discussões no ambiente de sala de aula. A Física se torna atrativa 

quando há uma valorização dos conceitos físicos em detrimento da matematização. A 

contextualização dos conceitos físicos facilita o entendimento do estudante.  

Muitos professores não diferenciam o estudante do ensino regular do estudante da 

EJA, desconhecendo as especificidades dos estudantes da educação de jovens e adultos e 

utilizando a mesma metodologia em ambas as situações, assim como as mesmas atividades, 

aulas e avaliações. O Ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) requer 

estratégias diferenciadas das utilizadas no ensino regular, pois é preciso levar em 

consideração certas especificidades. Estes estudantes, geralmente, têm uma jornada de 

trabalho antes das aulas, pouco tempo para se dedicar aos estudos e uma série de situações a 

nível familiar para resolver. 

Pesquisas sobre Educação de Jovens e Adultos sinalizam a necessidade de uma 

formação docente que contemple as particularidades da EJA, desenvolvendo metodologias 

que levem em consideração as especificidades deste público. Arroyo (2005) afirma que para 

que se forme um educador de jovens e adultos, o perfil destes jovens e adultos tem que ser 

bem conhecido. 

Nessa perspectiva, uma questão importante, para a EJA, é pensar os seus su-
jeitos além da condição escolar. O trabalho, por exemplo, tem papel funda-
mental na vida dessas pessoas, particularmente por sua condição social, e, 
muitas vezes, é só por meio dele que eles poderão retornar à escola ou nela 
permanecer, como também valorizar as questões culturais, que podem ser 
potencializadas na abertura de espaços de diálogo, troca, aproximação, resul-

tando interessantes aproximações entre jovens e adultos (ANDRADE, 2004, 
p. 43). 

 

Krummenauer (2009) afirma que, em geral, os estudantes da EJA não têm por objetivo 

fazer estudos posteriores em nível universitário, o que reforça a ideia de que o que eles 

aprendem nesta etapa deverá lhes ser útil por toda a vida. O autor ressalta ainda que os índices 

de evasão na EJA são muito elevados devido a obstáculos de natureza cognitiva e pelas 
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propostas desarticuladas com o contexto do cotidiano dos estudantes e com as peculiaridades 

inerentes a esta modalidade de ensino. Uma forma de tentar reduzir o número de evasões seria 

ensinar Física na EJA por meio de uma metodologia que parta do cotidiano do estudante 

trabalhador e que considere, sobretudo, suas vivências pessoais e profissionais, como propõe 

Freire (2001).  

Espíndola (2006), após revisão de literatura sobre o Ensino de Física na EJA, concluiu 

que, apesar do grande número de artigos que afirmam serem necessárias mudanças nas formas 

de ensinar na EJA, poucos apresentam experiências didáticas que possibilitam mudanças no 

currículo e apresenta os projetos como proposta metodológica para a EJA. 

As experiências de vida dos estudantes e seus saberes do mundo do trabalho 
são privilegiados para que eles consigam entender os conceitos físicos e 

compreendam as aplicações tecnológicas existentes no mundo de hoje. A 
proposta é mostrar uma prática diferenciada para trabalhar com um público 
também diferenciado, estudantes estes que almejam adquirir um conheci-
mento mais prático e próximo às suas realidades de vida. (ESPÍNDOLA, 
2006, p.7). 

 

Esta proposta foi fundamentada nas teorias de Paulo Freire, referência imprescindível 

para a Educação de Jovens e Adultos, e nas ideias de Demétrio Delizoicov que promove a 

transposição da concepção de educação de Paulo Freire para o ensino de ciências no espaço 

da educação formal. Este trabalho é uma oportunidade de reflexão sobre a prática pedagógica 

na EJA a partir da visão desses estudantes.  

 

1.3. Inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio  

O entendimento de conceitos como tempo, espaço, massa e energia foi modificado a 

partir dos estudos desenvolvidos no início do século XX. Tais conhecimentos deram origem à 

Física Moderna, em que a Relatividade procura explicar os fenômenos em escalas 

astronômicas e a Mecânica Quântica em escala atômica. 

Segundo Terrazan (1992), os currículos de Física não sofreram muitas alterações em 

relação ao século passado. Normalmente o que se observa é uma ênfase à Física desenvolvida 

entre 1600 e 1850, sendo excluídas as descobertas decorrentes das grandes mudanças que 

ocorreram na virada deste século. Ainda segundo o autor, é comum os programas curriculares 

de Física se reduzirem apenas ao estudo da mecânica clássica, termologia, óptica geométrica e 

eletricidade, não sendo abordados conceitos de Física Moderna e Contemporânea. 

Uma gama enorme de artefatos tecnológicos utilizados pela sociedade moderna 

somente podem ser compreendidos se alguns conceitos de Física Moderna e Contemporânea 

forem utilizados, o que justifica a sua inserção na grade curricular do Ensino Médio. 
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Atualmente, após os avanços científicos e tecnológicos, a Física Moderna 
tem despertado a curiosidade dos jovens. Isto esta relacionado à melhora na 
qualidade de vida sentida pelos mesmos, após a miniaturização dos 
componentes eletrônicos, por exemplo, fundamentada na Física Moderna. 
(DOMINGUINI et al, 2012) 

 

Valadares (1998, p.121) afirma ser “imprescindível que o estudante do segundo grau 

conheça os fundamentos da tecnologia atual, já que ela atua diretamente em sua vida e 

certamente definirá o seu futuro profissional.” E para isto é relevante o ensino de FMC no 

ensino médio, de forma a resgatar o interesse dos estudantes pela disciplina Física. 

Analisando as pesquisas atuais sobre Ensino de Física, nota-se uma preocupação 

frequente em inserir tópicos de FMC no currículo do ensino médio. A grande questão a ser 

debatida é como trabalhar a compatibilidade do estudo da Física Clássica e da Física Moderna 

de maneira a garantir a sua compreensão pelos estudantes. 

[...] não se admite mais a possiblidade de um retorno aos antigos manuais, os 
quais apresentavam rudimentos de Física Moderna em seguida ao estudo do 
Eletromagnetismo, ao final do 2º grau, considerando assim que a 
compreensão destes novos conceitos depende de uma compreensão 
exaustiva dos conceitos da Física Clássica. (TERRAZAN, 1992. p.212) 

 

Em seu trabalho de revisão de literatura sobre a pesquisa  de Física Moderna e 

Contemporânea no Ensino Médio, Osterman e Moreira (2000) concluíram que existe um 

grande número de publicações que apresentam temas de FMC, em forma de divulgação ou 

como bibliografia de consulta, mas detectaram uma carência de pesquisas sobre experiências 

em sala de aula, bem como os seus resultados. Osterman e Moreira (2000, p.24) classificaram 

os trabalhos encontrados em seis grandes grupos. 

 Justificativas para a inserção de Física Moderna e Contemporânea (FMC) 

no ensino médio; 
 Questões metodológicas, epistemológicas, históricas referentes ao ensino 

de FMC; estratégias de ensino de currículos; 
 Concepções alternativas dos estudantes acerca de tópicos de FMC; 
 Temas de FMC apresentados como divulgação ou como bibliografia de 

consulta para professores de nível médio; 
 Propostas testadas em sala de aula com apresentação de resultados de 

aprendizagem;  

 Livros didáticos de nível médio que inserem temas de FMC.  
 

Terrazan (1994) destaca a importância da história da ciência no ensino de FMC de 

forma a facilitar a compreensão de temas difíceis e que podem criar muitas controvérsias. 

Valadares e Moreira (1998) sugerem introduzir no ensino médio os tópicos de FMC 

relacionados ao cotidiano dos estudantes, citando como exemplo, o efeito fotoelétrico, laser e 

emissão de corpo negro assim como suas aplicações através de experimentos simples e de 

fácil aquisição. 
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O movimento para se introduzir FMC no ensino médio é muito recente e 

controvertido, o que justifica a necessidade de maior número de pesquisas na área, de forma a 

entender melhor toda esta problemática.  

 

1.4. Física das Radiações 

O interesse da sociedade sobre o tema radiação vem crescendo consideravelmente nos 

últimos anos, principalmente por causa dos acidentes radiológicos que ocorreram. Apesar de o 

tema ser moderno e com inúmeras aplicações importantes, pouco se encontra sobre o assunto 

na literatura utilizada nas escolas.  

Okuno (2007, p.11) define radiação como “uma forma de energia, emitida por uma 

fonte e que se propaga de um ponto a outro sob forma de partículas com ou sem carga 

elétrica, ou ainda sob a forma de ondas eletromagnéticas”. Corroborando com a autora, Lima 

(2007) afirma que, 

O termo radiação aplica-se a todo o espectro electromagnético, raios cósmi-
cos e a certas emissões de partículas, nomeadamente às partículas α e β. Vi-

vemos mergulhados num “oceano” de radiações provenientes do Sol, do es-
paço, de um ecrã de televisão, dos telemóveis, dos aparelhos de raios X, das 
rochas do solo, etc. (LIMA, 2007, p.7) 

 

O termo radiação refere-se tanto a partículas como a ondas eletromagnéticas (LIMA, 

2007). A radiação constituída de partículas elementares ou núcleos atômicos, como elétrons, 

pósitrons, prótons, nêutrons, partículas alfa, entre outros é denominada radiação corpuscular. 

Já a radiação eletromagnética é constituída de ondas eletromagnéticas, que são campos 

elétricos e magnéticos oscilantes (perpendiculares entre si) que se propagam no vácuo com a 

velocidade da luz (c = 3.10
8
 m/s). A energia, geração e forma de interação com a matéria 

caracterizam cada radiação.  

Sousa (2009, p.40) classifica o conjunto das radiações eletromagnéticas segundo os 

efeitos de alteração estrutural que provocam na matéria sobre as quais incidem. Nesta 

perspectiva, a radiação pode ser ionizante ou não ionizante, dependendo da sua capacidade de 

arrancar elétrons de um corpo, transformando-os em íons. Tal fato depende da energia 

associada à radiação.  

Quando a radiação eletromagnética interage com a matéria – que pode ser o 
nosso corpo – ela pode arrancar elétrons de átomos que a constituem, 
transformando-os em íons, se tiver energia suficiente para tal. Nesses casos 

ela é classificada como ionizante. Quando a energia da radiação não for 
suficiente para produzir íons, é considerada não ionizante. (VILELA, 
OKUNO, 2005, p. 17) 
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As radiações ionizantes provocam uma ruptura na organização do átomo ou molécula, 

enquanto as radiações não ionizantes provocam alterações temporárias e não alteram a 

organização eletrônica da matéria. A energia associada aos fótons de cada radiação é que 

determina seu caráter ionizante ou não. Do espectro eletromagnético, apenas os raios X e os 

raios gama são considerados ionizantes. A radiação ultravioleta, apesar de ter o seu 

comprimento de onda no limite entre radiação ionizante e não ionizante, é considerada não 

ionizante por ter baixo poder de penetração na matéria. (OKUNO, 2005, p.17) 

Apesar de comuns no cotidiano da sociedade moderna, alguns aparelhos que 

funcionam utilizando alguma forma de radiação geram reações de medo e ansiedade nas 

pessoas.  Isto pode estar relacionado ao fato do termo radiação ser, geralmente, associado aos 

seus efeitos negativos, como as bombas atômicas, acidentes nucleares e diversos tipos de 

câncer. Apesar disto, o que se observa é um crescente uso das tecnologias wi fi, telefonia 

móvel, GPS’s e outras. Diante desta situação, conclui-se que muito do medo associado ao 

tema se origina de um desconhecimento do que seria a própria radiação e também pela forma 

como esse tema é veiculado na mídia. Aliado a esse desconhecimento, nota-se uma carência 

de materiais de comunicação que permitam a transição da informação técnico-científica para a 

compreensão do publico leigo. (DUTRA, 2010).  

[...] somente a informação sobre o conceito de radiação não é suficiente para 
melhorar a percepção e aceitação pública, também é preciso relacionar o 
conceito às suas aplicações, discriminar os efeitos e as possíveis formas de 

interação da radiação com a matéria, bem como a natureza das diferentes 
radiações. (DUTRA, 2010. p.vii) 

 

A autora constatou, em sua pesquisa, que o maior temor frente à radiação é a 

associação com a geração de câncer, e que a falta de informação qualificada sobre o assunto 

faz com que as pessoas associem todas as radiações a um perigo mortal. Ela defende a 

discussão do tema nas escolas afirmando que isto pode proporcionar aos estudantes melhores 

condições de debate sobre o tema, tranquilizando-as quanto às radiações e suas tecnologias. 

Ao abordar o tema radiação, é importante que o mesmo esteja contextualizado ao 

cotidiano dos estudantes, despertando o interesse em aprender e compreender alguns 

fenômenos e tecnologias que o cercam. (PEREIRA JR, LOBATO E MEDEIROS, 2008, p.11) 

O fato do ensino da Física tradicional não estar relacionado ao cotidiano dos 

estudantes não é mérito apenas desta disciplina, mas se estende também a outras áreas, como 

a Química, por exemplo, 

[...] existe certo distanciamento da realidade dos estudantes com a ciência, o 

que pode provocar insatisfação, falta de interesse e dificuldades na 
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aprendizagem dos conteúdos pelos estudantes. (PEREIRA JR, LOBATO e 
MEDEIROS, 2008, p.1)  

 

Como alternativa para minimizar esses problemas, os autores sugerem a discussão de 

fenômenos presentes no cotidiano dos estudantes, como o ensino de radiações, abordando o 

tema de maneira contextualizada, mostrando avanços tecnológicos promovidos pela utilização 

das radiações. 

 

1.5. O forno de micro-ondas 

As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda entre 1 mm e 

1m e frequências entre 10
11

 Hz e 10
8
 Hz, aproximadamente, situando-se portanto, entre as 

ondas de rádio e o infravermelho no espectro eletromagnético.  

O primeiro uso prático das micro-ondas foi na construção de radares, nas décadas de 

40 e 50. (CARVALHO, 2005, p.1). Hoje em dia, as micro-ondas são utilizadas como 

portadoras de informação e para gerar aquecimento.  

A pesquisa de sistemas de radar levou também à descoberta acidental da 
aplicação mais corriqueira hoje em dia para as microondas, que são os fornos 

de microondas. O efeito de aquecimento das moléculas de água pela 
radiação de microondas é usado hoje em dia em fornos domésticos ou 
industriais, ou ainda em Medicina, para tratamento de tumores e 
inflamações. (CARVALHO, 2005, p.3) 
 

Nos aparelhos de micro-ondas, um dispositivo chamado magnetron é responsável por 

gerar micro-ondas de elevada potência.  

 

Figura 1 – Forno de micro-ondas. 

Fonte: http://www.feb.br/index.php/curso-fisica. Acessado em 14/10/2014. 
 

 

Nos dias atuais, existem inúmeras aplicações para a radiação na faixa das micro-ondas. 

O Radar (do inglês RAdio Detection And Ranging)  foi a primeira aplicação tecnológica desta 

http://www.feb.br/index.php/curso-fisica
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faixa de frequência e, em seguida, o desenvolvimento dos MASERs e  LASERs. Apesar da 

utilização das micro-ondas na medicina, como tratamento de tumores cancerígenos e 

inflamações como artrites e reumatismos, seu uso ainda é restrito a áreas experimentais, já 

que ainda não estão bem estabelecidos os critérios de utilização segura dessa radiação. 

(CARVALHO, 2005, p.41) 

O forno de micro-ondas, aparelho tão comum nos lares da sociedade moderna, é 

resultado de uma descoberta acidental, quando cientistas, trabalhando com radares durante a 

Segunda Guerra Mundial, perceberam que alimentos deixados próximos à fonte eram 

aquecidos.  

Essa propriedade das microondas foi utilizada na construção de alguns 
fornos experimentais, que eram grandes e caros. No final dos anos 1960, 

começaram a ser projetados fornos mais convenientes para uso doméstico. 
Esses fornos estão se tornando cada vez mais populares porque cozinham os 
alimentos rapidamente. São também muito eficientes no uso da eletricidade, 
pois aquecem apenas os alimentos, e nada mais. (CARVALHO, 2005, p.25). 

 

Carvalho (2005, p.25) elenca os principais componentes do forno de micro-ondas 

como sendo: 

 Uma fonte de tensão; 

 Um transformador e um retificador; 

 O magnetron; 

 Uma guia de ondas; 

 Uma cavidade ou câmara de cozimento. 

 

Figura 2 – Forno de micro-ondas. 
Fonte: http://www.coladaweb.com/curiosidades/forno-de-micro-ondas-como-funciona.  

 

A frequência de 2,45 GHz é a mais utilizada nos fornos de micro-ondas domésticos 

por ter um comprimento de onda comparável ao tamanho do forno.  
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A radiação com essa frequência é absorvida pela água, açúcares e gorduras, 
mas não o é pela maioria dos plásticos, vidros e cerâmicas. Por isso as 
microondas são capazes de aquecer os alimentos sem provocar o 
aquecimento do vasilhame. Estes se aquecem apenas devido ao contato com 
os alimentos quentes. (CARVALHO, 2005, p.25). 

 

A energia das micro-ondas é facilmente absorvida pelas moléculas polares dos 

alimentos, provocando uma agitação nestas moléculas e produzindo calor, cozinhando os 

alimentos. Por isso as micro-ondas são capazes de aquecer os alimentos sem aquecer os 

recipientes. Moléculas polares, como água, açúcar e gorduras tendem a se alinhar com o 

campo elétrico da radiação, que muda rapidamente, fazendo com que cada molécula procure 

acompanhar essa mudança, arrastando as moléculas vizinhas, que, devido à viscosidade da 

substância, se opõem ao alinhamento (CARVALHO, 2005, p.25). Tal fato provoca um 

aquecimento diretamente no interior do alimento. 

Os metais refletem as micro-ondas e, por esta razão, não são indicados para serem 

utilizados nos fornos de micro-ondas, pois, atuariam como uma barreira para a radiação e 

aumentariam o tempo de cozimento (SOUSA, 2009, p.12). Carvalho (2005, p.25) reforça que 

a utilização de papel alumínio para recobrir partes do alimento é interessante quando se deseja 

blindar esta parte, diminuindo o seu aquecimento, mas que não se devem deixar pontas do 

papel para evitar  surgimento de faíscas. As faíscas são provocadas pelo fenômeno conhecido 

como poder das pontas, que é quando as cargas elétricas se concentram nas regiões mais 

pontiagudas, sendo, em seguida, descarregadas para o meio. 

Assim como as micro-ondas aquecem as moléculas de água dos alimentos, também 

podem aquecer as moléculas de água do corpo humano, o que seria extremamente danoso, 

lembrando que grande parte do corpo é composta por moléculas de água. Por isto é 

fundamental evitar o vazamento desta forma de radiação para o meio externo. Como 

dispositivo de segurança contra vazamentos, estes aparelhos têm uma espécie de grade de 

metal entre os vidros da porta, impedindo que as micro-ondas saiam da cavidade do forno. Por 

ser o comprimento de onda das aberturas da grade muito menor que o comprimento de onda 

das micro-ondas, estas não conseguem escapar. Já o comprimento da luz visível é muito 

menor que o da grade, permitindo a passagem da luz visível e consequentemente, 

possibilitando que se veja em seu interior. Além deste dispositivo de segurança, a porta do 

aparelho tem uma trava de segurança que não permite que o mesmo funcione com a porta 

aberta. 

O prato giratório no interior do forno tem a função de fazer com que a distribuição da 

radiação ocorra de maneira uniforme. 
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Como as microondas são refletidas pelas paredes do forno, acabam 
formando um padrão de ondas estacionárias dentro da câmara de cozimento. 
Como existem zonas onde as ondas interferem construtivamente e outras 
onde há interferência destrutiva, pode ocorrer que algumas partes do 
alimento fiquem mais cozidas que outras.  (CARVALHO, 2005, p.29). 
 

Carvalho (2005, p.29) desmistifica a ideia de que as micro-ondas contaminam ou 

provocam algum tipo de degradação nos alimentos, dizendo ser esta forma de radiação de 

baixa energia e incapaz de alterar a estrutura molecular dos alimentos, ao contrário da 

irradiação com os raios X ou raios gama, que são radiações de maior energia. Além disso, 

“por serem ondas eletromagnéticas, as microondas não permanecem dentro dos alimentos, 

não havendo nenhum tipo de contaminação residual”. (CARVALHO, 2005, p.29. grifo da 

autora). 

Portanto, o cozimento de um alimento em um forno de micro-ondas se compara ao 

cozimento em fogão convencional, diferenciando pela forma como o cozimento acontece. No 

forno de micro-ondas, o aquecimento é mais rápido e se dá de dentro para fora, enquanto no 

fogão convencional o aquecimento é mais lento e ocorre de fora para dentro, através de 

processos de transmissão de calor, como condução e convecção.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. A educação dialógica proposta por Paulo Freire 

Para Freire (2005), falar da realidade como uma coisa estática e compartimentada ou 

falar de algo totalmente alheio ao cotidiano dos estudantes são inquietações em relação à 

educação tradicional. Segundo o autor, nesta concepção de educação, o professor aparece 

como o sujeito da ação, que tem por objetivo apenas passar os conteúdos aos estudantes 

usando a narração. Afirma ainda que estes conteúdos são “retalhos da realidade desconectados 

da totalidade em que se engendram” (FREIRE, 2005, pág. 65). Na educação tradicional, a 

qual Freire (2005) caracteriza como educação dissertadora, a sonoridade da palavra prevalece 

sobre a sua força transformadora.  

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memori-
zação mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma 
em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto 

mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor edu-
cador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores e-
ducandos serão. (FREIRE, 2005, p.66, grifos do autor) 

 

Nesta concepção de educação, denominada educação bancária por Freire (2005), os 

estudantes atuam como meros espectadores, que têm como função apenas receber as 

informações fornecidas pelo professor, através de suas narrativas. Os estudantes não 
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participam do seu processo de aprendizagem, mas apenas ouvem, memorizam e repetem o 

que receberam em forma de “depósitos”.  

Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação 
que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guarda-los e ar-
quivá-los. Margem para serem colecionadores ou fixadores das coisas que 
arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivos são os homens, nesta (na 
melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. 
(FREIRE, 2005, p.66, grifos do autor.) 

 

O autor acredita que só há saber na invenção e na busca que os homens fazem do 

mundo e com os outros. E que para isto, é necessário que haja criatividade e transformação.  

A razão de ser da educação libertadora, segundo Freire (2005) implica na superação da 

contradição educador-educando, de tal forma que ambos se tornem educadores, ou seja, que 

os educandos descubram-se educadores do educador. E na concepção bancária, tão criticada 

pelo autor, não se verifica e nem se pode verificar esta superação, uma vez que esta se baseia 

no ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos. Na educação 

“bancária”: 

 O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

 O educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 

 O educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 

 O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; 

 O educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 

 O educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que seguem a 

prescrição; 

 O educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na 

atuação do educador; 

 O educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos nesta 

escolha, se acomodam a ele; 

 O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que 

opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às 

determinações daquele; 

 O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos. 

Nesta concepção de educação os homens são vistos como seres de adaptação. 

Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que 
lhe são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que 
resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele, como sujei-
tos. Quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em 



 

 

31 

 

lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada 
nos depósitos recebidos. (FREIRE, 2005, p.68) 

 

Ao se estimular a ingenuidade dos educandos em lugar de sua criatividade, está se 

preservando a situação do que Freire (2005) chama de “opressores”, pois a pretensão destes é 

“transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime”, para melhor 

dominá-los. E para isto, se utilizam da concepção bancária de educação, para que os 

educandos não se conscientizem de sua situação de oprimido. Para este concepção, segundo 

Freire (2005) “pensar autenticamente é perigoso”. 

O diálogo é a principal característica da educação problematizadora, que busca 

favorecer aquisição do saber pelo educando. Para Freire (2005, p.90) “Não é no silêncio que 

os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.”  

O autor ressalta que alguns fatores são essenciais para que haja diálogo, como amor ao 

mundo e aos homens, humildade e fé nos homens. 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz 
uma relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é conse-
quência óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o 
diálogo não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. (FREI-
RE, 2005, p.94) 

 

Freire (2005) acredita que o “diálogo começa na busca do conteúdo programático”, 

uma vez que esse deve atender ao interesse dos educandos. É importante que o educador 

tenha em mente o sujeito para quem se dirige o seu programa.  

Por isso é que não podemos, a não ser ingenuamente, esperar resultados po-
sitivos de um programa, seja educativo num sentido mais técnico ou de ação 

política, se, desrespeitando a particular visão do mundo que tenha ou esteja 
tendo o povo, se constitui numa espécie de “invasão cultural”, ainda que fei-
ta com a melhor das intenções. (FREIRE, 2005, p.99, grifo do autor) 

 

O que o educador deve fazer para tornar-se um educador dialógico é trabalhar 

conteúdos que sejam do interesse dos educandos que os desafiem, que os instiguem, que os 

façam buscar respostas. Para Freire (2005, p.100), deve-se propor ao educando problemas que 

o desafiem e lhe exijam respostas. 

[...] jamais doar-lhe conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus an-
seios, com suas dúvidas, com suas esperanças, com seus temores. Conteúdo 

que, às vezes, aumentam estes temores. (FREIRE, 2005, p.100) 
 

A função do educador não é falar sobre sua visão do mundo, ou tentar impô-la, mas 

dialogar sobre essa e outras visões. Neste contexto se situa nossa escolha em torno do forno 

de micro-ondas, por ser este um aparelho muito comum na maioria das casas e ainda sim, 

envolver inúmeras situações que geram dúvidas, medos e insegurança.  
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2.2. A Dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (3MP)  

A dinâmica dos 3MP visa promover a transposição da concepção de educação de 

Paulo Freire para o espaço da educação formal e iniciou seu processo de disseminação com a 

publicação dos livros Física (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990) e Metodologia do Ensino de 

Ciências (DELIZOICOV, ANGOTTI, 1990), no final dos anos 80. As obras propunham e 

aplicaram a dinâmica que ficou conhecida como “Os Três Momentos Pedagógicos”. O livro 

Física apresenta uma proposta de ensino de Física para o Ensino Médio (antigo 2º grau) que 

contempla aspectos metodológicos associados ao desenvolvimento dos conteúdos. É 

destinado a estudantes de licenciatura em Física que pretendem cursar a disciplina 

“Instrumentação para o Ensino, Metodologia e/ou Prática de Ensino”, e aos professores de 

Física do Ensino Médio (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1992). A questão “Para que serve o 

ensino de Física no 2º grau?” esteve presente ao longo da elaboração da obra, demonstrando a 

preocupação dos autores em subsidiar um trabalho didático pedagógico que permita tanto a 

apreensão dos conceitos, leis, relações da Física e sua utilização, como sua aproximação com 

fenômenos vivenciados pelos estudantes. Os autores valorizam o cotidiano dos estudantes, 

destacando que o ensino de Física não deve estar relacionado ao fato do estudante prosseguir 

ou não os estudos.  

O livro Física apresenta a temática central “Produção, distribuição e consumo de 

energia elétrica” como estruturadora, tanto da organização da conceituação física como do 

desenvolvimento das atividades.  

O professor poderá seguir as indicações, roteiros e instruções para o desen-
volvimento do seu curso, sem contudo deixar de introduzir elementos que in-
teressam ao seu grupo de estudantes, determinados pelas condições locais e 
regionais onde esteja atuando. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992, p.14) 

 

Os autores falam da importância de se valorizar e discutir os conhecimentos que os 

estudantes trazem para a escola e como estes influenciam na efetiva apreensão de novos 

conceitos veiculados no ambiente escolar.  

Em particular no estudo da Física, podem emergir situações conflitivas entre 
os seus conhecimentos prévios e os conteúdos apresentados pelo professor, o 
que dá oportunidade para a explicitação de duas estruturas de conhecimento 
paralelas, que não fornecem a mesma interpretação para um mesmo fenôme-

no estudado. Se descaracterizarmos ou ignorarmos este problema, frequen-
temente estaremos incentivando no estudante a utilização de conceitos e leis 
da Física apenas para “situações de quadro-negro” e provas (quando ocor-
rem), enquanto para situações vividas prevalecem os conhecimentos do sen-
so comum. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992, p.25, grifo do autor) 

A dinâmica dos 3MP pode ser assim caracterizada: 
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Problematização inicial: o professor apresenta para os estudantes questões e/ou 

situações reais que eles conhecem e vivenciam, mas que, por falta de conhecimentos 

científicos suficientes não conseguem interpretá-las completa ou corretamente. Nesta fase os 

estudantes são desafiados a expor seus conhecimentos prévios sobre a questão e/ou situação 

problematizada. Neste momento é desejável que o professor se posicione no sentido de 

questionar e lançar dúvidas sobre o assunto e não de fornecer explicações. O objetivo da 

problematização inicial na concepção freiriana é a de preparar a introdução do conceito 

científico, que será feito no momento seguinte. O que se pretende é conscientizar o estudante 

da necessidade de outros conhecimentos para a compreensão do problema, isto é, os 

conhecimentos científicos previamente selecionados. 

Organização do conhecimento: Momento em que, sob a orientação do professor, os 

conhecimentos de Física necessários para a compreensão do problema serão sistematicamente 

desenvolvidos. Neste momento o professor pode lançar mão de inúmeras estratégias, como 

exposição, formulação de questões, textos, atividades extraclasse, discussões, revisão, 

destaques dos aspectos fundamentais, simulações e experiências.  

Aplicação do conhecimento: Destina-se a abordar sistematicamente o conhecimento 

incorporado pelo estudante, para analisar e interpretar tanto a questão e/ou situação inicial  

quanto outras situações que, mesmo não estando diretamente ligadas ao problema inicial, 

possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento.  

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1. Contexto da Pesquisa  

Esta pesquisa foi desenvolvida com trinta e cinco (35) estudantes do 3º ano do ensino 

médio da EJA do turno noturno de uma escola pública da rede municipal de ensino, escolhida 

pela Secretaria Municipal de Ensino (SME) do município de Mariana. A escola tem seis 

turmas de Ensino Médio, modalidade EJA, mas apenas duas turmas de 3º ano. A escola 

funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo que a EJA só funciona no turno 

noturno.  

Os sujeitos foram escolhidos em virtude de o tema Física Moderna constar na grade 

curricular do terceiro ano do Ensino Médio. Todos os sujeitos da pesquisa são maiores de 

dezoito anos, já que esta é uma exigência para que o estudante se matricule no Ensino Médio 

da EJA. A intervenção com os estudantes foi realizada nos meses de outubro e novembro de 

2014.  
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3.2. Caracterização da Pesquisa  

O objetivo da proposta foi investigar que compreensões os estudantes da EJA 

desenvolvem quando questões relacionadas à radiação eletromagnética são tratadas por meio 

de uma intervenção didática com a utilização do forno de micro-ondas. O projeto de pesquisa 

passou por um estudo de conceitos físicos relacionados ao funcionamento deste aparelho. Foi 

realizada uma pesquisa teórico-bibliográfica a partir da análise de livros, artigos e textos 

relacionados ao Ensino de Física Moderna na educação básica. Nessa revisão buscou-se 

identificar orientações, sugestões e ações que contribuam para a construção de uma proposta 

que tenha como foco o Ensino de Física das Radiações.  

Em educação, segundo Souza (2009, p.20), “a escolha de uma metodologia de 

pesquisa é algo muito complexo, afinal, existem muitas variáveis atuando ao mesmo tempo.” 

Não existe consenso nem na literatura quanto à melhor metodologia para a análise de 

fenômenos educacionais. 

Já que não existe uma única metodologia de pesquisa adequada ao estudo da 
gama de fenômenos educacionais, é natural que cada investigador realize seu 

esforço pessoal na busca de uma forma de pesquisar que seja adequada ao 
seu objeto de estudo e às suas próprias convicções, à sua visão de Ciências e 
até mesmo à sua formação acadêmica. (GONÇALVES, 1997, p. 105) 

 

Desta forma, considerando-se a proposta deste trabalho em analisar uma intervenção 

didática de um curso sobre radiação utilizando o forno de micro-ondas para estudantes do 

Ensino Médio da EJA, optou-se por uma pesquisa de campo com acompanhamento docente e 

abordagem qualitativa - quantitativa de pesquisa, utilizando como instrumentos os relatórios 

das atividades didáticas, questionários com os sujeitos da pesquisa e gravação das aulas em 

áudio.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.47), a pesquisa qualitativa apresenta cinco 

características básicas:  

 Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como o 

seu principal instrumento; 

 Os dados coletados são predominantemente descritivos; 

 A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 

 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial do pesquisador; 

 A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 
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3.3. Coleta de dados  

As turmas participantes da pesquisa contam com apenas duas aulas semanais de 

Física, sendo que uma delas acontece na sexta-feira, dia em que a freqüência é extremamente 

baixa. Apesar de o tema Física Moderna constar na grade curricular do 3º ano da EJA este não 

é trabalhado, devido ao reduzido número de aulas semanais. Desta forma, optou-se por 

desenvolver as atividades em horários de aula em que não tivesse professor, como por 

exemplo, quando um professor faltava ou estava afastado, ou mesmo quando um professor 

tinha um número maior de aulas e se propunha a disponibilizar algumas aulas para o projeto. 

Com isso, o desenvolvimento dos demais temas previstos pelo professor titular da disciplina 

não foi afetado. As atividades envolveram aulas específicas sobre Física das Radiações, 

utilizando-se para tal, o forno de micro-ondas. Todas as atividades foram elaboradas pela 

pesquisadora em conjunto com o orientador da pesquisa, que também acompanhou seu 

desenvolvimento. 

Em nosso projeto investigativo, foi feito levantamento das concepções e 

representações dos estudantes sobre o tema radiação e o funcionamento do forno de micro-

ondas, procurando identificar os receios na utilização deste aparelho. O levantamento destas 

concepções prévias serviu de apoio na elaboração da sequência didática com pressuposto 

dialógico sobre o tema Física das Radiações e foi feito através de questionário (Anexo 1) 

contendo questões discursivas e de múltipla escolha. Neste contexto, foram discutidas as 

diversas formas de radiação existentes na natureza, sua interação com a matéria e possíveis 

formas de detecção. Ainda foram discutidos os conceitos físicos envolvidos no funcionamento 

do forno de micro-ondas, tais como energia, temperatura, estrutura molecular, processos de 

transmissão de calor e radiação eletromagnética. As aulas foram gravadas em áudio e as 

produções escritas recolhidas para análise. Após a aplicação da sequência didática foi efetuada 

uma segunda coleta de dados, reaplicando o questionário do Anexo 1, para verificar mudanças 

em relação aos conceitos de radiação e suas aplicações na sociedade atual. 

 

3.4. Procedimento de Análise de Dados  

A análise dos dados ocorreu em três momentos distintos. Num primeiro momento 

foram analisados os dados dos questionários a fim de levantar as concepções e representações 

dos estudantes sobre o tema radiação e sobre o funcionamento do forno de micro-ondas. Em 

um segundo momento foram analisadas as observações em sala de aula e os registros 

produzidos pelos estudantes durante a intervenção didática. E, por fim, foram analisados os 
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dados dos questionários na forma de pós-teste com a finalidade de identificar possíveis 

mudanças nas concepções e representações dos estudantes sobre o tema. 

Diante da quantidade de dados obtidos, tornou-se necessária a adoção de um método 

de organização destes dados, de forma a coletar do conjunto, informações relevantes para 

analisar o ensino e aprendizagem de Física das Radiações em uma turma da EJA. Todos os 

instrumentos de coleta de dados foram analisados e, a partir dos objetivos de pesquisa, as 

respostas dos estudantes foram categorizadas, segundo a análise de conteúdo de Bardin 

(2009). A análise de conteúdo tem como objetivo compreender para além dos significados 

imediatos.  Bardin (2009, p.33) define análise de conteúdo como “conjunto de técnicas de 

análise das comunicações.” Normalmente não se esta interessado no conteúdo em si, mas no 

que estes conteúdos podem dizer acerca de uma situação, ou seja, nos saberes deduzidos a 

partir destes conteúdos. A análise de conteúdo procura descobrir aquilo que esta por trás das 

palavras. 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta 

que recorre a indicadores (quantitativos ou não). (BARDIN, 2009, p.40) 

 

A inferência é um raciocínio desenvolvido a partir de indícios. É um processo onde se 

pode chegar a uma conclusão a partir de proposições já tidas como verdadeiras.  

Bardin (2009, p.121) organiza a análise de conteúdo em três pólos:  

1. A pré-análise; 

2. A exploração do material; 

3. O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise tem por objetivo a organização dos dados, de forma a permitir as 

operações de análise. As atividades desta fase consistem em uma leitura, denominada por 

Bardin (2009, p.122) de flutuante, na escolha dos documentos de análise, na formulação das 

hipóteses e dos objetivos, na referenciação dos índices e elaboração dos indicadores e na 

preparação do material. 

 Nesta fase, os dados foram organizados através das questões discursivas dos 

questionários aplicados antes e após a intervenção didática, da transcrição das aulas e dos 

materiais que foram produzidos pelos estudantes. Nesta etapa foi realizada a leitura de todo o 

material para que os dados pudessem ser conhecidos, possibilitando o surgimento das 

primeiras percepções e impressões. Após este primeiro contato com os dados organizados 

iniciou-se a fase de exploração do material. A fase de exploração do material consiste em 

codificar, decompor ou enumerar, de acordo com as regras formuladas na fase de pré-análise. 
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Em seguida, os dados foram tratados de forma a se tornarem válidos e com significados. 

Tratar os dados significa codificá-los, ou transformá-los, segundo regras precisas, agrupando-

os em unidades que permitam uma descrição fiel do conteúdo. A codificação consiste em 

escolher as unidades, que é o recorte, escolher as regras de contagem, que é a enumeração, e 

escolher as categorias, que é a classificação e agregação. Inicialmente, foram definidos os 

critérios para o recorte do texto em unidades de registro.  

De posse de resultados significativos e válidos, foram feitas inferências e 

interpretações relacionadas aos objetivos propostos, ou seja, que compreensões os estudantes 

da EJA desenvolvem sobre Física das Radiações quando se utiliza o forno de micro-onda 

como elemento no processo de ensino e aprendizagem.  

 

3.4.1. Metodologia de Análise dos Questionários 

Os questionários apresentavam quatro questões discursivas relacionadas ao tema 

radiação e dez questões de múltipla escolha relacionadas ao funcionamento do forno de 

micro-ondas. As questões dissertativas foram analisadas segundo a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2009), enquanto as questões fechadas tiveram tratamento estatístico. 

Para a 1ª questão, “O que você pensa ao ouvir a palavra radiação?”, foram 

identificadas quatro agrupamentos de repostas: um que aborda a radiação através dos 

malefícios que ela pode causar, efeitos da radiação; outro que se preocupa com a radiação 

através de suas manifestações, denominado natureza das radiações; um terceiro agrupamento 

que se preocupa com a parte da Ciência que a estuda, área de estudo da radiação e um último 

que representa a radiação através de sua aplicação, denominado aplicações da radiação. Estes 

agrupamentos foram ainda divididos em subagrupamentos como mostrado na Figura 3. 

Algumas respostas puderam se encaixar em mais de um agrupamento.  
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Figura 3: Agrupamento de respostas à 1ª questão (O que você pensa ao ouvir a palavra radiação?) – 
pré-teste. 

 

A 2ª questão “Qual o tipo de radiação do qual você já ouviu falar?” teve como 

objetivo identificar os tipos de radiação conhecidos pelos estudantes. Algumas respostas 

estavam relacionadas a aplicações da radiação e não ao tipo da radiação, e por isto foram 

agrupadas em tipos de radiação e aplicações da radiação. Estes agrupamentos ainda foram 

divididos em subagrupamentos como mostrado na Figura 4. 

AGRUPAMENTO DE RESPOSTAS – 1ª QUESTÃO 
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Figura 4: Agrupamentos e subagrupamentos de respostas à 2ª questão (Qual o tipo de radiação da 
qual você já ouviu falar?) – pré-teste. 

 

A 3ª questão “Você consegue identificar, em seu cotidiano, algum equipamento que 

faça uso de alguma forma de radiação? Qual (is)?” buscou investigar os aparelhos que os 

estudantes acreditavam usar alguma forma de radiação em seu funcionamento e as respostas 

foram agrupadas em forno de micro-ondas, celular, aparelhos de raios X, pilhas/baterias, 

controle remoto, computadores, TV, forno elétrico e prancha de cabelo. 

 

AGRUPAMENTO DE RESPOSTAS – 2ª QUESTÃO 
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Figura 5: Agrupamento de respostas à 3ª questão (Você consegue identificar em seu cotidiano algum 
equipamento que faça uso de alguma forma de radiação? Qual (is)? – pré-teste. 

 

As respostas à 4ª questão “Em sua opinião, a radiação faz bem ou mal à saúde do ser 

humano?” foram divididas em dois agrupamentos: mal e depende. O agrupamento mal foi 

ainda classificado de acordo com as justificativas, enquanto a agrupamento depende foi 

dividido segundo os fatores que o influenciam, conforme mostra a Figura 6. 

AGRUPAMENTO DE RESPOSTAS – 3ª QUESTÃO 
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Figura 6: Agrupamentos e subagrupamentos de respostas à 4ª questão (Em sua opinião, a radiação faz 
bem ou faz mal ao ser humano?) – pré-teste. 

 

3.4.2. Metodologia de Análise das Observações e Registros Produzidos pelos 

Estudantes 

As observações em sala de aula resultaram dados gravados em áudio, anotações em 

cadernos de campo e materiais produzidos pelos estudantes. As transcrições das aulas, assim 

como os materiais produzidos pelos estudantes foram analisadas e as respostas categorizadas 

segundo a análise de conteúdo de Bardin (2009). 

Na fase de exploração do material foram definidos os critérios para o recorte do texto 

em unidades de registro. O critério utilizado foi o acontecimento, que como exposto por 

Bardin (2009): 

No caso de relatos e de narrações, é possível que a unidade de registro 

pertinente seja o acontecimento. Neste caso, o ou os relatos (filmes, lendas, 
contos, relatos míticos, artigos da imprensa) serão recortados em unidades de 
acção. (BARDIN, 2009, p.132) 

 

Os acontecimentos definidos foram: Problematização, Organização do Conhecimento 

e Aplicação do Conhecimento. Tais acontecimentos são classificados por Delizoicov (1992) 

como a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (3MP). Então, toda vez que se encontrava 

AGRUPAMENTO DE RESPOSTAS – 4ª QUESTÃO 
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presente um destes acontecimentos, foi feito um recorte de dados para análise. Este fragmento 

retirado da transcrição dos dados é chamado de unidade de análise.  

Além de recortar os dados, a etapa de exploração do material contou com um processo 

de enumeração em função de regras previamente formuladas. Estas regras consistiam em 

analisar o número de aparições de determinados elementos. 

Os elementos são unidades de registros que são utilizados para categorizar os dados 

que serão analisados (BARDIN, 2009). Os elementos utilizados nesta pesquisa estavam 

relacionados ao número de intervenções realizadas, o agente responsável pelas intervenções e 

a forma como se davam tais intervenções, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1: Estrutura para análise de conteúdo dos recortes de dados das observações das aulas. 

 

Número de Recorte:  Intervalo:   Pág.

Quantidade

Individual  (Fala dos alunos)

Participantes (Qdade alunos)

Coletiva (Responderam juntos)

Questionando

Afirmando/Explicando

Checando informações

Exemplificando

Paticipação dos alunos

Metodologia Utilizada:

Questão a ser analisada

Qdade total de turnos (Falas)

Participação do Professor

Número de Falas: 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 

A estrutura mostrada pelo quadro 1 foi utilizada para cada uma das unidades de 

análise. As informações foram analisadas de forma a compreender como se dá a intervenção 

no ambiente da sala de aula pesquisada.  

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

O questionário (anexo 1) foi aplicado antes da intervenção didática e após este 

processo. As questões foram divididas em discursivas e de múltipla escolha. As questões 

dissertativas tiveram como objetivo identificar concepções dos estudantes sobre o tema 

radiação, sua utilização e sua relação com a saúde dos seres humanos. As questões de múltipla 

escolha tiveram como objetivo conhecer a compreensão dos estudantes acerca do 

funcionamento do forno de micro-ondas.  
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4.1. Concepções dos Estudantes da EJA sobre o tema radiação (Questões Dissertativas) 

As quatro questões dissertativas aplicadas através do questionário (Anexo 1) foram 

analisadas segundo a análise de conteúdo de Bardin (2009) e tinham por finalidade conhecer 

as concepções e representações dos estudantes da EJA sobre radiação. Em seguida a análise 

destas questões: 

 

1ª Questão: Com o objetivo de conhecer as concepções espontâneas dos estudantes sobre o 

tema radiação, foi proposta a questão dissertativa “O que você pensa ao ouvir a palavra 

radiação?” Dos trinta e cinco (35) estudantes investigados, sete (20%) deixaram a questão em 

branco ou disseram não saber e vinte e oito (28) estudantes (80%), deram respostas que 

puderam ser agrupadas em: efeitos, natureza, área de estudo e aplicações. Algumas respostas 

puderam relacionar a radiação a mais de um agrupamento, como por exemplo, quando o 

estudante respondeu que radiação é “uma onda de calor que ao encontrar a pele pode 

provocar doenças”, a resposta foi colocada nos agrupamentos natureza e efeitos, por estar, 

simultaneamente, procurando explicar a natureza da radiação e ressaltando os seus efeitos. 

 

Gráfico 1: Agrupamento das concepções dos estudantes sobre a 1ª questão – pré-teste. 
 

Como se pode notar no Gráfico 1, grande parte dos estudantes pesquisados associam a 

radiação apenas aos seus efeitos, geralmente negativos. Os agrupamentos foram ainda 

divididos em subagrupamentos, conforme mostra a Figura 7. 
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Figura 7: Subagrupamentos das respostas dos estudantes à 1ª questão – pré-teste. 

 

Abaixo, a justificativa da classificação das respostas em cada um dos agrupamentos e 

subagrupamentos mostrados: 

 

1. Efeitos: Dos vinte e oito (28) estudantes que responderam à 1ª questão, dezesseis (16) 

respostas (57%) estavam de alguma forma, relacionadas aos efeitos que a radiação pode 

causar aos seres vivos e foram assim agrupados, sendo este agrupamento dividido em três 

subagrupamentos: prejudicial à saúde, perigoso (mas sem justificativas), e contaminação. 

Nenhum dos estudantes investigados associou a radiação aos seus benefícios. O Gráfico 2 

mostra a distribuição das respostas dos estudantes segundo estes subagrupamentos. 

 
Gráfico 2: Subagrupamentos - Efeitos da radiação– pré-teste. 

 

SUBAGRUPAMENTO DE RESPOSTAS À 1ª QUESTÃO 
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1.1. Prejudicial à Saúde: Neste subagrupamento foram colocadas as respostas que 

ressaltaram os malefícios da radiação à saúde dos seres vivos. Treze (13) estudantes citaram a 

radiação como algo prejudicial à saúde dos seres vivos, sendo que dois (2) estudantes 

associaram a radiação ao câncer. 

 “Que causa doenças.” 

“Que pode causar doenças na pele, olhos e câncer.” 

“Radiação provoca câncer.” 

 “Podemos dizer que a radiação é uma coisa que pode faz mal ao nosso 

organismo, isso que ouvi dizer.” 

 

1.2. Perigoso: Dois (2) estudantes afirmaram que pensam em algo perigoso quando 

ouvem a palavra radiação, mas não explicaram a natureza deste perigo. É possível que tal 

perigo esteja associado a doenças ou a contaminação, mas como tal afirmação não pode ser 

comprovada, optou-se por colocar estas respostas em um agrupamento independente. 

“Muito perigoso.” 

“Radiação é uma coisa perigosa.” 

 

1.3. Contaminação: Um estudante associou radiação a algum tipo de contaminação, 

mas não especifica se esta contaminação diz respeito ao solo, à água, ao ar ou aos alimentos. 

Também não fica clara se esta contaminação esta relacionada à radiação eletromagnética ou 

corpuscular. 

 

2. Natureza: Dos vinte e oito (28) estudantes que responderam à 1ª questão, oito (8) 

respostas (29%) procuraram explicar a natureza da radiação, sendo as respostas classificadas 

em dois subagrupamentos: ondas e eletricidade.. 

 
Gráfico 3: Subagrupamentos - Natureza da radiação – pré-teste. 
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2.1. Ondas: Três (3) dos estudantes que buscaram explicar a natureza da radiação, 

afirmaram que a radiação está de alguma maneira relacionada a ondas, sendo que um 

estudante a relacionou a ondas de calor. Um estudante associou radiação à luz, afirmando que 

“Radiação é a luz.”. Outro estudante relacionou radiação a ultravioleta. 

 “Eu entendo que são pequenas ondas.” 

“É uma onda de calor que pode provocar doenças.” 

Segundo o professor titular da disciplina, o conteúdo de ondas já havia sido trabalhado 

com os estudantes no semestre anterior o que pode explicar esta associação de radiação a 

ondas.   

 

2.2. Eletricidade: Outros três estudantes procuraram explicar a natureza da radiação 

associando-a a raios e aparelhos elétricos. 

“Lembro de raio.” 

“São raios que fazem mal e pode até matar.” 

“Radiação é uma força que permite o funcionamento do aparelho elétrico.” 

Ao mencionarem raios e aparelhos elétricos, há uma possibilidade de os estudantes 

estarem associando radiação à eletricidade. Ferreira (2004) afirma em sua pesquisa de 

mestrado que esta é uma associação recorrente entre os alunos. 

 
Na análise dos conhecimentos prévios dos estudantes a respeito de radiação 
e suas aplicações na medicina, podemos perceber que a grande maioria deles 
acha que eletricidade e radiação são de mesma natureza. Na verdade muitos 
deles acreditam que a eletricidade é uma fonte de radiação. (FERREIRA, 
2004, p.73) 

 

3. Área de Estudo: Dos vinte e oito (28) estudantes que responderam à 1ª questão, 

quatro (4) relacionaram o termo radiação às áreas da ciência. Dois (2) estudantes relacionaram 

a radiação à Física e dois (2) à Química. Os que relacionaram a radiação à Física forneceram 

como respostas apenas a palavra “Física”. Já os estudantes que relacionaram radiação à 

Química, o fizeram associando a radiação aos seus efeitos maléficos sobre os seres vivos.  

 “Na química mortal.” 

“Forma química que faz mal à saúde.” 

 

4. Aplicações: Três (3) estudantes relacionaram radiação à tecnologia, afirmando que 

estas estão cada dia mais presentes no cotidiano da sociedade moderna.  
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“Radiação pra mim é um tipo de pesquisa sobre a tecnologia. Hoje em dia a 

tecnologia esta muito avançada.” 

“Tecnologias. Hoje algo tão normal no dia a dia das pessoas.” 

 

Neste processo investigativo das concepções dos estudantes sobre radiação, cerca de 

20% dos investigados não souberam ou não responderam o que pensam ao ouvirem a palavra 

radiação. Um número significativo relaciona a radiação apenas aos seus aspectos negativos, 

sobretudo a incidência de câncer. Esta associação aos efeitos negativos da radiação pode estar 

relacionada ao fato do tema radiação não ser tratado na educação básica e por influência dos 

meios de comunicação, que atribuem à radiação os mais incríveis poderes. Além disso, 

notícias de acidentes radioativos podem contribuir com esta ideia. Dos estudantes que 

apontam os efeitos da radiação, nenhum identificou seus benefícios. Fato importante a ser 

ressaltado é a associação que os estudantes fazem entre radiação e eletricidade, acreditando 

que a eletricidade é uma fonte de radiação.  

 

2ª Questão: A questão “Qual o tipo de radiação da qual você já ouviu falar?” foi proposta 

com o objetivo de identificar o grau de conhecimento dos estudantes sobre as diversas formas 

de radiação existentes. Dos trinta e cinco (35) estudantes investigados, sete (7) disseram não 

saber ou deixaram a questão em branco. Por ser uma questão dissertativa, em uma mesma 

resposta foram encontradas mais de uma citação do que os estudantes acreditavam ser um tipo 

de radiação, o que permitiu atribuir a resposta a mais de um agrupamento. As respostas que 

realmente estavam relacionadas à questão proposta foram agrupadas em tipos de radiação 

enquanto as respostas baseadas na aplicação de algumas formas de radiação foram agrupadas 

em aplicações da radiação.  

 

Gráfico 4: Agrupamentos das concepções dos estudantes sobre tipos de radiação – pré-teste. 
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Os agrupamentos foram ainda divididos em subagrupamentos, conforme mostra a Figura 8. 

 

 

Figura 8: Subagrupamentoss das respostas dos estudantes à 2ª questão – pré-teste. 

 

A tabela 1 mostra a proporção das respostas dadas para o agrupamento Tipos de 

Radiação. 

 

Tipo de 

Radiação 

%  

estudantes 
Exemplos de Respostas 

Micro-ondas 39 % “Micro-ondas.” 

Solar 32 % 

“Radiação Solar.” 

“A radiação é um relâmpago que da entre nós pra fazer 

um objeto bronzear” 

Ultravioleta 7 % 
“Raio ultravioleta” 

“Ultravioleta” 

Raios X 4 % “Raio X” 

Infravermelho 4 % “Radiação de infravermelho.” 

Sonora 4 % “Radiação Sonora.” 

Nuclear 4 % “Radiação Nuclear.” 

Tabela 1: Proporção de respostas – Tipos de Radiação – pré-teste. 

 

SUBAGRUPAMENTO DE RESPOSTAS À 2ª 

QUESTÃO 
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Dos estudantes pesquisados, muitos afirmaram já ter ouvido falar em micro-ondas. 

Como o termo micro-ondas pode ser considerado tanto um conceito físico quanto um 

aparelho, não se pode afirmar que os estudantes reconhecem as micro-ondas como uma forma 

de radiação.  Um estudante afirmou que “a radiação é um relâmpago que da entre nós para 

fazer um objeto bronzear”. Nesta resposta, é possível que o mesmo esteja se referindo à 

radiação solar por utilizar o verbo bronzear, e que esteja também relacionando radiação à 

eletricidade, por usar o termo relâmpago. Tal concepção precisa ser mais bem desenvolvida 

durante a intervenção didática de forma a auxiliar os estudantes a diferenciar radiação e 

eletricidade. 

Ao citarem infravermelho, ultravioleta e nuclear, os estudantes não deixam claro que 

compreendem a distinção entre radiação eletromagnética e corpuscular. Um estudante 

considerou o som como uma forma de radiação, chamando-a de radiação sonora. 

 

Aplicação da Radiação 
%  

estudantes 
Exemplos de Respostas 

Celular 40% 
“Celular.” 

“Radiação Celular.” 

Terapias 20% 

“Quimioterapia.” 

“Radioterapia.” 

“Mamografia.” 

Máquinas de Raios X 20% 
“Máquinas de Raios X” 

“Das máquinas de radiografia.” 

TV 7%  

Baterias 7% 
“ Baterias de celular” 

“Baterias” 

Lâmpadas 7%  Lâmpadas 

Aparelhos Eletrônicos 7% Diversos aparelhos eletrônicos 

Bombas 7% Bombas 

Ar condicionado 7% “Radiação de um ar condicionado.” 
 

Tabela 2: Proporção de respostas – Aplicações da Radiação – pré-teste. 

 

Após a aplicação da sequência didática, foi reaplicado o questionário inicial (Anexo 1) 

buscando identificar mudanças em relação às concepções e representações dos estudantes 

sobre o tema radiação. Este pós-teste foi aplicado a um grupo de trinta e três (33) estudantes 

três semanas após a intervenção didática, durante a avaliação final da disciplina.  

Ao serem questionados sobre os tipos de radiação conhecidos, o número de estudantes 

que não souberam ou não responderam foi reduzido de sete (7) para três (3) estudantes. 

Inicialmente, quinze (15) respostas falaram da aplicação da radiação e não do tipo. No pós-

teste, este número foi reduzido para nove (9), sendo que seis (6) destas repostas estavam 

relacionadas à TV, um (1) à eletricidade, um (1) a fotografia e um (1) à bateria. Das respostas 
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que realmente estavam relacionadas ao tipo de radiação foram identificadas cento e sessenta e 

oito (168) citações, sendo que todas as áreas do espectro eletromagnético foram 

contempladas. Em uma mesma resposta foram encontradas mais de uma citação de tipos de 

radiação. A Tabela 3 mostra a proporção destas citações.  

 

Tipo de Radiação 
Número de 

Citações 
%  de Citações 

Micro-ondas 31 18,5 % 

Solar 29 17,3 % 

Luz visível 28 16,7 % 

Ultravioleta 26 15,5 % 

Infravermelho 24 14,3 % 

Raios X 18 10,7 % 

Raios gama 8 4,8 % 

Tabela3: Proporção de respostas – Tipos de Radiação – pós-teste. 

 

A radiação sonora, citada na fase de pré-teste, não foi mais citada. Tal fato pode ser 

conseqüência da discussão feita durante a intervenção didática a respeito da diferença entre 

ondas mecânicas e eletromagnéticas, onde foi ressaltado que as ondas mecânicas necessitam 

de um meio material para se propagar enquanto as ondas eletromagnéticas podem ser 

propagar no vácuo. 

 

3ª Questão: A questão “Você consegue identificar, em seu cotidiano, algum equipamento que 

faça uso de alguma forma de radiação? Qual(is)?” buscou conhecer os aparelhos que os 

estudantes acreditavam usar alguma forma de radiação em seu funcionamento. Foram obtidas 

quarenta (40) citações que foram agrupadas em: micro-ondas, celular, aparelhos de raios X, 

controle remoto, pilhas/baterias, computadores, TV, forno elétrico e prancha de cabelo.  

 

Equipamentos 
Número de 

Citações 
%  de Citações 

Micro-ondas 16 40 % 

Aparelho Celular 9 23 % 

Aparelhos de raios X 4 10 % 

Controle Remoto 3 7,5 % 

Pilhas/Baterias 3 7,5 % 

Computadores 2 5,0 % 

Televisão 1 2,5 % 

Forno Elétrico 1 2,5 % 

Prancha de cabelo 1 2,5 % 

Tabela 4 - Equipamentos que os estudantes acreditam utilizar alguma forma de radiação – pré-teste 

 



 

 

51 

 

Quando os estudantes citam pilhas, baterias, computadores, TV, Forno elétrico e 

prancha de cabelo, é possível que os mesmos estejam associando radiação a eletricidade, já 

que estes itens têm em comum a energia envolvida, sendo na geração (pilhas e baterias) ou na 

utilização (forno elétrico, prancha de cabelo, TV, computadores). 

O forno de micro-ondas foi o equipamento mais citado. Os estudantes já tinham 

conhecimento que este equipamento seria utilizado como um elemento para o processo de 

ensino e aprendizagem durante o projeto de pesquisa e tal fato pode ter influenciado nas 

respostas. Apesar de o aparelho celular ser tão comum em nossa sociedade moderna, o mesmo 

só foi citado por nove (9) dos trinta e cinco (35) estudantes pesquisados.  

No pós-teste, ao buscar identificar as concepções dos estudantes sobre os 

equipamentos que funcionam utilizando alguma forma de radiação, foram encontradas cento e 

setenta e três (173) citações nas respostas, lembrando que em uma resposta poderia haver 

mais de um equipamento. A porcentagem representada na Tabela 5 está relacionada ao 

número de citações encontradas. 

 

Equipamentos Número de Citações %  de Citações 

Micro-ondas 31 18 % 

Aparelho Celular 29 17 % 

Aparelhos de raios X 23 13 % 

Computador com internet 19 11 % 

Controle Remoto 18 10 % 

Televisão 14 8 % 

Rádio 12 7 % 

GPS 11 6 % 

Portão eletrônico 9 5 % 

Wi-fi 4 2 % 

Xerox 1 Menos de 1 % 

Geladeira 1 Menos de 1 % 

Computador 1 Menos de 1 % 

Tabela 5 – Equipamentos que os estudantes acreditam que utilizam alguma forma de radiação – pós-
teste. 

 

Ao comparar as concepções dos estudantes sobre equipamentos que utilizam alguma 

forma de radiação em seu funcionamento antes e após a intervenção didática, inicialmente os 

estudantes citam aparelhos por utilizarem energia elétrica, associando radiação à eletricidade. 

Tal confusão entre estes conceitos ainda prevalece após a intervenção didática, porém em 

proporção muito menor. Ao analisar a Tabela 5, é possível que o estudante que cita a geladeira 

como aparelho que utiliza radiação em seu funcionamento esteja associando radiação a 
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eletricidade. Pilhas e baterias, citadas na coleta inicial de dados sobre equipamentos que 

utilizam radiação, não foram mais citadas. A discussão sobre a diferença entre radiação e 

eletricidade durante a intervenção didática pode ter contribuído para este fato. Outra alteração 

apreciável é o número de citações do computador como equipamento que utiliza radiação. 

Inicialmente, apenas dois (2) estudantes citaram este equipamento e não especificaram se era 

por causa da eletricidade ou da internet, que utiliza ondas eletromagnéticas para transmitir 

informações. Após a intervenção didática, as citações subiram para dezenove (19) e os 

estudantes especificaram que estão se referindo ao “computador com internet”, sendo que 

apenas um (1) estudante respondeu computador sem se referir ao uso da internet. 

 

4ª Questão: A questão “Em sua opinião, a radiação faz bem ou mal à saúde do ser humano?” 

teve como objetivo buscar informações sobre as concepções dos estudantes sobre os 

malefícios e benefícios da radiação e as respostas foram agrupadas em mal e depende, sendo 

ainda o agrupamento mal dividido nas razões pelas quais os estudantes a consideram assim: 

doenças, contaminação, poluição, profissão e sem justificativa e o agrupamento depende 

dividido em fatores que justifiquem tal dependência: tipo da radiação, tempo de exposição e 

tipo e tempo de exposição associados. Dos trinta e cinco (35) estudantes investigados, três (3) 

estudantes não souberam ou deixaram a questão em branco, vinte e três (23) estudantes 

afirmaram que a radiação é sempre prejudicial ao ser humano, enquanto nove (9) disseram 

que depende de alguns fatores, como forma de radiação e tempo de exposição. Nenhum dos 

estudantes pesquisados respondeu que a radiação faz bem e, por esta razão, este agrupamento 

não foi inserido. 

 
Gráfico5: Agrupamento das concepções dos estudantes sobre os efeitos da radiação – pré-teste. 
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A Figura 9 mostra o subagrupamento de respostas à 4ª questão: 

 
Figura 9: Subagrupamento das respostas dos estudantes às 4ª questão  – pré-teste. 

 

Dos vinte e três (23) estudantes que afirmaram que a radiação faz mal aos seres vivos, 

a maioria relacionou os efeitos da radiação a doenças, como mostra a Tabela 6. 

 

Respostas 
Numero de    

estudantes 

% de 

respostas 
Exemplos de Respostas 

Doenças 11 48% 

“Mal, pois prejudica a saúde.” 

“Mal. Traz doenças.” 

“Radiação faz mal porque provoca câncer e 

outros danos à saúde.” 

Contaminação 2 8,7% 
“Faz mal porque a radiação pode contaminar os 

alimentos.” 

Poluição 2 8,7% 
“ Faz mal pelo fato de poluir o ar.” 

“Mal. Porque polui o meio ambiente.” 

Profissão 2 8,7% 
“Mal. Tanto que a pessoa que atua na área de 

raio x trabalha pouco.” 

Sem 

justificativa 
6 25%  

Tabela 6: Subagrupamento das respostas ao agrupamento mal – pré-teste. 

 

 

 

 

 

SUBAGRUPAMENTO DE RESPOSTAS À 4ª QUESTÃO 
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Respostas 
Numero de    

estudantes 

% de 

respostas 
Exemplos de Respostas 

Do tipo da 

radiação 
6 67% 

“Faz bem dependendo da radiação como a luz 

solar.” 

“Tem umas que faz mal e outras que faz bem.” 

Do tipo e do 

tempo de 

exposição 

3 33% 

“Depende do aparelho e do tempo que a gente 

fica.” 

“Depende da radiação e da quantidade de 

tempo.” “Se ficarmos expostos demais ao Sol 

podemos ter câncer de pele pela radiação.” 

Tabela 7: Subagrupamento das respostas ao agrupamento depende – pré-teste. 

 

Os estudantes que afirmaram que a radiação faz mal à saúde do ser humano tiveram 

dificuldades em justificar, sendo que alguns deixaram a justificativa em branco e outros 

colocaram justificativas como fazem mal porque são nocivas ou radiação faz mal à saúde sim 

porque ela tem energia para machucar uma pessoa ou ainda que Faz mal, tanto que a pessoa 

que atua na área do raio X trabalha pouco. O fato de mais de 82% dos estudantes não terem 

respondido ou terem afirmado que a radiação faz mal à saúde do ser humano é um fato 

preocupante e que justifica a discussão do tema em sala de aula.  

No pré-teste, três (3) estudantes deixaram a questão em branco ou disseram não saber. 

No pós-teste, dos trinta e três (33) estudantes investigados sobre o fato da radiação fazer bem 

ou mal à saúde dos seres vivos, todos responderam. Destes trinta e três (33) estudantes, 

apenas três (3) afirmaram que a radiação faz mal, cinco (5) afirmaram que faz bem e vinte e 

cinco (25), ou seja, mais de 75% afirmaram que depende do tipo da radiação e do tempo de 

exposição. Dentre os estudantes que afirmaram que a radiação faz bem, ao justificarem, 

pensaram no conforto que a radiação nos proporciona e não em sua relação com a saúde dos 

seres vivos, dando respostas como: “Eu acho que faz bem porque sem controle remoto 

teríamos que ficar levantando toda hora para mudar os canais da televisão” ou “Muito bem, 

porque o portão eletrônico da garagem não deixa que a gente se molhe na chuva .”  

 

4.2. Concepções dos Estudantes da EJA sobre o funcionamento do forno de micro-ondas 

(Questões de múltipla escolha) 

 

Das questões relacionadas à verificação do entendimento dos estudantes sobre o 

funcionamento do forno de micro-ondas, dos trinta e cinco (35) estudantes pesquisados, trinta 

e um (31) usam ou já usaram o aparelho e apenas quatro (4) nunca o utilizaram. Dois (2) 

estudantes afirmaram que nunca o utilizaram por falta de oportunidade, um  estudante porque 

não o considera importante e outro por medo. Dos trinta e um (31) estudantes que usam ou já 
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usaram o aparelho, 81% disseram possuir o aparelho em casa e/ou no trabalho, 55% o 

utilizam diariamente e 65% o utilizam apenas para aquecer alimentos. 

O Gráfico 6 representa as concepções dos estudantes sobre a contaminação dos 

alimentos pelas micro-ondas antes e após a aplicação da sequência didática. Inicialmente, a 

maioria dos estudantes pesquisados afirmou que as micro-ondas podiam contaminar os 

alimentos, porém, tal idéia foi desmitificada para grande parte dos estudantes após a 

intervenção didática. De fato, as micro-ondas não contaminam os alimentos, mas apenas 

atuam em suas moléculas polares, fazendo-as vibrar convertendo energia cinética em energia 

térmica. Segundo Carvalho (2005), as micro-ondas são ondas eletromagnéticas de baixa 

energia o que as tornam incapazes de alterar a estrutura molecular dos alimentos.  

Gráfico 6 – Em sua opinião, as radiações de micro-ondas podem contaminar os alimentos? 

 

Quando se discute o funcionamento do forno de micro-ondas, um aspecto relevante a 

ser abordado é o tipo de material que pode ser utilizado em seu interior. O gráfico 7 representa 

as concepções dos estudantes sobre estes materiais antes e após a intervenção didática.  

 
Gráfico 7 – Que materiais você acredita que podem ser levados ao forno de micro-ondas? 
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Após a intervenção didática houve um aumento no percentual de estudantes que 

consideram o vidro, o plástico e o papelão como materiais a serem utilizados para aquecer 

alimentos no forno de micro-ondas, assim como redução do número de estudantes que 

consideram os metais inadequados para tal função. Carvalho (2005) explica que os metais 

refletem as micro-ondas, atuando como uma barreira para a radiação e aumentando o tempo 

de cozimento. A utilização da cerâmica como material para aquecimento de alimentos no 

micro-ondas poderia ter sido mais bem desenvolvido com os estudantes.  

O Gráfico 8 mostra as idéias dos estudantes antes e após a intervenção didática sobre o 

perigo de vazamento da radiação ao se utilizar o forno de micro-ondas  

 
Gráfico 8 – Existe perigo de vazamento de radiação nos fornos de micro-ondas? 

 

Carvalho (2005) afirma que não há perigo de vazamento da radiação do forno de 

micro-ondas, pois estes equipamentos têm uma grade de metal na porta que atua como 

dispositivo de segurança contra vazamentos. O comprimento de onda das aberturas da grade é 

muito menor que o comprimento de onda das micro-ondas, impedindo que estas possam sair 

do aparelho.  

Quando questionados sobre a forma como os alimentos são aquecidos no forno de 

micro-ondas, inicialmente, a maioria dos estudantes afirmou que o aquecimento se dava de 

fora para dentro, como ocorre nos fogões convencionais. O Gráfico 9 mostra que, após a 

intervenção didática, a maioria dos estudantes considera que o aquecimento no micro-ondas 

ocorre de dentro para fora. As moléculas polares são aquecidas pelas micro-ondas, 

provocando nestas uma agitação e produzindo calor. Este calor é transmitido para as demais 

moléculas do alimento, aquecendo-o de dentro para fora.  
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Gráfico 9 – Em sua opinião, como os alimentos são aquecidos no forno de micro-ondas? 

 

Dado o nível de desinformação dos estudantes em relação ao tema radiação e 

funcionamento do forno de micro-ondas, constatado através dos dados coletados 

preliminarmente, fica clara a necessidade de se discutir o assunto em sala de aula. Para tanto 

foi elaborada uma sequência didática com pressuposto dialógico para tratar questões 

relacionadas à radiação eletromagnética através de uma intervenção didática com a utilização 

do forno de micro-ondas. Todas as atividades desenvolvidas com os estudantes são 

apresentadas no produto final e estão expostas em anexo neste trabalho.   

 

4.3. A sequência didática 

A intervenção com os estudantes aconteceu em cinco encontros com duração de cerca 

de 1h40min cada nos meses de outubro e novembro de 2014 e se encontra no Quadro 9. 

 

Encontro Objetivos Atividade Local 

1º  

- Apresentar a proposta de 

pesquisa aos estudantes. 

- Uso do Power Point para apresentação do 

projeto. 

Sala  

de 

aula 

- Coletar informações sobre 

os conhecimentos prévios 

dos estudantes sobre o tema 

radiação e forno de micro-

ondas. 

- Aplicação do questionário na forma de 

pré-teste. 

2º  
- Justificar a discussão sobre 

o tema. 

- Apresentação dos gráficos elaborados a 

partir da análise dos questionários 

respondidos no 1º encontro. 

Sala 

de 

Vídeo 
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- Compreender como as 

micro-ondas atuam nas 

moléculas de água. 

- Apresentação da simulação do PhET 

Colorado “Microwaves“ 

(http://phet.colorado.edu/en/simulation/mic

rowaves ). 

- Experimento: Aquecimento de um copo 

de vidro vazio no forno de micro-ondas. 

- Compreender o fenômeno 

do superaquecimento da 

água. 

- Vídeo mostrando o superaquecimento da 

água. 

(https://www.youtube.com/watch?v=wnkd

CwV9OeU ) 

- Discutir os cuidados, mitos 

e medos associados ao 

funcionamento do forno de 

micro-ondas.  

- Vídeo mostrando papel alumínio sendo 

aquecido no micro-ondas. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Gn1T

GjeiU_Y )  

- Apresentação no PowerPoint discutindo 

os cuidados ao se usar o forno de micro-

ondas e os mitos e medos associados ao 

seu funcionamento. 

- Preparar pipoca no micro-

ondas substituindo o óleo 

pela água. 

- Experimento: Preparar pipoca de milho 

comum no forno de micro-ondas utilizando 

água em substituição ao óleo. 

3º 

- Determinar 

experimentalmente a 

potência de um forno de 

micro-ondas. 

- Determinação da potência de um forno de 

micro-ondas usando conceitos de Física 

Clássica, como termologia e mecânica. 

Sala 

de 

aula 

4º 
- Identificar as diversas 

formas de radiação. 

- Apresentação de PowerPoint: 

* Ondas de rádio 

* Infravermelho 

* Micro-ondas 

* Luz visível 

* Ultravioleta 

* Raios X e  

* Raios gama 

Sala 

de 

vídeo 

5º 

- Verificar a aprendizagem 

através da aplicação do pós-

teste. 

- Avaliar o projeto. 

- Reaplicação do questionário inicial na 

forma de pós-teste. 

- Avaliação do projeto pelos estudantes. 

Sala 

de 

aula 

Quadro 2: Atividades desenvolvidas durante o projeto. 

 

Todos os encontros aconteceram no ambiente da escola, sendo divididos em sala de 

aula e sala de vídeo. O número que alunos presentes nos encontros oscilou em torno de trinta 

e três (33) estudantes. Abaixo, segue uma descrição detalhada dos encontros  

Em sala de aula, inicialmente foi apresentada a proposta aos sujeitos participantes da 

pesquisa e, na sequência, aplicado um questionário (Anexo 1) na forma de pré-teste com o 

objetivo de coletar informações sobre o conhecimento prévio dos estudantes a respeito do 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/microwaves
http://phet.colorado.edu/en/simulation/microwaves
http://phet.colorado.edu/en/simulation/microwaves
https://www.youtube.com/watch?v=wnkdCwV9OeU
https://www.youtube.com/watch?v=wnkdCwV9OeU
https://www.youtube.com/watch?v=wnkdCwV9OeU
https://www.youtube.com/watch?v=Gn1TGjeiU_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Gn1TGjeiU_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Gn1TGjeiU_Y
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tema radiação e funcionamento do forno de micro-ondas. Este serviu tanto para a preparação 

das atividades quanto para avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes. 

O segundo encontro aconteceu em um ambiente denominado pelos estudantes de sala 

de vídeo, um espaço amplo, com cadeiras para os estudantes, uma grande mesa, aparelho de 

TV e data show. A pesquisadora providenciou um forno de micro-ondas onde foram 

realizados alguns experimentos. Primeiramente, foram apresentados os gráficos elaborados 

com os dados coletados no questionário do primeiro encontro e suas respectivas análises. 

Nestes gráficos fica claro o desconhecimento dos estudantes sobre o tema radiação e, 

principalmente, sobre o funcionamento do forno de micro-ondas. Em seguida, foram 

discutidos os conceitos físicos envolvidos no funcionamento deste aparelho. O início da 

discussão foi desencadeado com a questão micro-ondas é um conceito físico ou um aparelho? 

Os estudantes tiveram dificuldades em responder a esta questão, mas alguns poucos 

afirmaram ser um aparelho. Em seguida foram discutidas questões como: Qual a principal 

função do forno de micro-ondas? Que tipo de alimento se aquece mais rapidamente quando 

colocado no forno de micro-ondas? Como as micro-ondas aquecem os alimentos? Que 

materiais podem ser levados ao forno de micro-ondas? Todas as discussões foram 

acompanhadas de experimentos e/ou recursos áudio visuais para facilitar no processo de 

aprendizagem.  

 

Figura 10: Imagens do local do segundo encontro. Acervo da pesquisadora. 

 

O terceiro encontro aconteceu na sala de aula e teve como objetivo principal 

determinar, experimentalmente, a potência de um forno de micro-ondas. Os estudantes 

receberam um roteiro da atividade (Anexo 2) e a realizaram em pequenos grupos, com o 

auxílio da professora pesquisadora. Durante a atividade foram discutidos temas de Física 

Clássica já estudados como energia, potência, quantidade de calor, densidade e processos de 

transmissão de calor. 

Como o valor da potência encontrado experimentalmente estava muito discrepante em 

relação ao valor informado pelo fabricante, optou-se por repetir o experimento utilizando um 
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valor diferente para a massa da água, assim como outro intervalo de tempo para aquecimento. 

Neste caso, o valor da potência se aproximou mais do valor indicado pelo fabricante, mas a 

discrepância continuou acentuada. Os estudantes apontaram como possível razão para tal 

discrepância a dissipação de energia, como se nota na transcrição abaixo: 

Prof.: Na hora que você liga o micro-ondas, ele libera uma quantidade de energia. 

Toda essa energia foi usada só para aquecer a água?  
Estudantes: Não. 
Estudante26: Uma parte foi usada para outras coisas. 

Nesta etapa do projeto, foi feita a relação entre a Física Moderna e a Física Clássica, 

porque a radiação das micro-ondas é forma de radiação eletromagnética, que faz parte da 

Física Moderna e no aquecimento da água são discutidos conceitos de Termologia, como 

energia térmica, potência e transmissão de calor, objetos de estudo da Física Clássica.  

O quarto encontro se deu na sala de vídeo e foram usados slides do PowerPoint para 

discutir outras formas de radiação eletromagnética.  

O primeiro slide apresentado fez referência ao espectro eletromagnético e se encontra 

abaixo. Os estudantes foram instigados a explicar a figura. Alguns estudantes conseguiram 

explicar que a imagem está relacionada ao fato de que não se pode enxergar todas as formas 

de radiação eletromagnética e que as mesmas se encontram agrupadas no que se denomina 

espectro eletromagnético. 

 

Figura 11: Espectro Eletromagnético.  

Fonte: http://pontociencia.org.br/galeria/#/content/Fisica/Optica/Espectro%20Eletromagnetico.jpg 

(Com adaptações). Acessado em 08/08/2014. 

 

Foram levantadas questões relacionadas à utilização da radiação no cotidiano dos 

estudantes, como a comunicação utilizando a tecnologia wireless (sem fio), transmissões de 

rádios e TV, transferência de dados usando a tecnologia bluetooth, funcionamento de 

controles remotos, portões eletrônicos, GPS´s, aparelhos de raios X, a importância dos 

protetores solares, dentre outras. 

C É T I C O 

http://pontociencia.org.br/galeria/#/content/Fisica/Optica/Espectro%20Eletromagnetico.jpg
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Com o objetivo de introduzir o conceito de espectro eletromagnético, os estudantes 

foram questionados sobre o significado do termo. As respostas foram as mais variadas 

possíveis. É normal as pessoas associarem o termo espectro a algo sobrenatural. Isto pode 

estar relacionado ao fato da palavra espectro ser usada para se referir a imagens de pessoas 

falecidas. Consultando o dicionário, pode-se encontrar: 

espectro 
es.pec.tro1 

sm (lat spectru) 1 Fís Arranjo dos componentes de um feixe de energia 
radiante, formado quando este feixe é submetido a dispersão de modo que as 
ondas componentes são dispostas na ordem de seus comprimentos de onda, 
como acontece quando um feixe de luz solar é refratado e dispersado por um 
prisma de cristal e forma uma faixa com as sete cores do arco-
íris. 2 Imagem fantástica de um morto. 3 Imagem. 4 Sombra.  
(Fonte: Michaelis. Dicionário de Português on line. Grifo Nosso) 

 

Apesar de estarmos constantemente expostos a centenas de radiações 

eletromagnéticas, não conseguimos detectar esta exposição porque não temos sensores para a 

maior faixa do espectro eletromagnético. Só conseguimos detectar a faixa do visível, que é 

uma porção extremamente pequena no espectro. Apesar de não conseguirmos detectar as 

outras formas de radiação, isto não significa que estas não interajam com o organismo dos 

seres vivos.  

Cada aluno recebeu um esquema de distribuição das radiações do espectro 

eletromagnético e foram discutidas as diferenças e semelhanças entre as formas de radiação e 

onde estas radiações estão presentes no cotidiano da sociedade moderna, seja através de 

entretenimento (rádio e TV), aquecimento (infravermelho) ou da medicina (raios X e raios 

gama). Os estudantes se mostraram bastante interessados e questionaram se aparelhos que 

utilizam radiação em seu funcionamento, como o celular e o forno de micro-ondas, podem ser 

prejudiciais à saúde. Nesta fase foi ressaltado que a interação da radiação com a matéria esta 

diretamente ligada à sua energia e como cada tipo de radiação tem uma quantidade de energia 

diferente, sua interação com a matéria também é diferenciada. Foi analisada também a 

diferença na produção de raios X e raios gama, sendo que os primeiros têm origem eletrônica 

enquanto os raios gama são gerados no núcleo dos átomos. Desta forma foram discutidas as 

diferenças entre radiação corpuscular e eletromagnética. 

Com o objetivo de compreender melhor a radiação eletromagnética, foi realizado junto 

aos estudantes, um experimento que permite verificar se um controle remoto está transmitindo 

sinal infravermelho. A radiação infravermelha emitida pelo controle remoto é invisível ao 

olho humano, mas pode ser detectada pela câmera de alguns aparelhos de telefonia móvel, 
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que sejam sensíveis a essa radiação. O objetivo desta atividade foi ressaltar que não somos 

capazes de ver grande parte da radiação do espectro eletromagnético. A pequena faixa 

denominada luz visível compreende uma faixa que vai do vermelho ao violeta. 

Ao se discutir a radiação ultravioleta, foram ressaltados alguns cuidados a serem 

tomados quando da exposição a esta forma de radiação, como o uso de protetores solares. Os 

olhos também merecem cuidados ao serem expostos à radiação ultravioleta. Foram discutidos 

os perigos de utilização de óculos de baixa qualidade, como os comprados em mercados 

populares, já que estes não conseguem filtrar os raios UVA e UVB. Desta forma, não 

protegem os olhos e ainda dilatam a pupila, ocasionando maior entrada desta forma de 

radiação. 

Como ficou claro nas concepções prévias dos estudantes que muitos associam 

radiação a eletricidade, buscou-se elucidar esta diferença durante a discussão sobre produção 

de raios X, fazendo sempre o contraponto da natureza da radiação com a natureza da 

eletricidade. Foi ressaltada também a diferença entre a forma de deslocamento destes dois 

entes físicos, onde um precisa de um meio para se propagar enquanto o outro pode se 

propagar no vácuo. 

O objetivo principal desta aula foi apresentar aos estudantes as diversas formas de 

radiação, mostrando que nem todas são maléficas, e que o uso controlado da radiação traz 

imensos benefícios à saúde dos seres vivos. Foi discutido ainda que as interações da radiação 

com os seres vivos dependem de sua energia e que esta varia para cada tipo de radiação.  

O quinto encontro aconteceu no dia da avaliação final da disciplina, aplicada pelo 

professor titular juntamente com a professora pesquisadora. Neste encontro foi efetuada uma 

terceira coleta de dados, reaplicando o questionário do Anexo 1, com o objetivo de buscar 

indícios de mudanças em relação aos conceitos de radiação e suas aplicações na sociedade 

atual. Neste momento os estudantes foram incentivados a avaliar o projeto e algumas falas 

estão transcritas a seguir: 

“Achei ótimo. Entendi o funcionamento do micro-ondas, como aquecer os alimentos em 

geral e os perigos, o que podemos e não podemos usar.” 

“Aprendi que o micro-ondas ajuda bem em caso de uma coisa rápida, mas que ele 

também pode ser perigoso. Não pode colocar metal nele.” 

“Gostei muito, porque o forno de micro-ondas ajuda muito em casa, para esquentar o 

leite, fazer comida, etc.” 

“Legal. Pois obtive informações e dúvidas sobre algo que eu não tinha interesse e 

agora eu tenho.” 
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“Foi muito rica em informações. Tivemos muitas dicas e sugestões.”  

“Bom. Conhecemos como utilizar o micro-ondas e o que pode ser colocado nele.” 

“Achei muito interessante. Conhecemos o que é mito e o que é verdade e a forma 

correta de usar o micro-ondas.” 

 

4.4. A Dinâmica dos 3 Momentos Pedagógicos no Ensino de Física 

Analisando os turnos das aulas transcritas, fica evidente que a dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos (3MP), proposta por Delizoicov (1990) se encontra presente durante 

toda a intervenção didática desenvolvida em sala de aula. Esta dinâmica não estava presente 

no planejamento e só foi observada na fase de análise dos dados. 

Das transcrições do segundo encontro, foram obtidos vinte e sete (27) recortes do texto 

que apresentavam etapas correspondentes aos três (3) Momentos Pedagógicos, sendo nove (9) 

momentos de problematização, nove (9) momentos de organização do conhecimento e nove 

(9) momentos de aplicação do conhecimento. 

Na etapa da problematização, como afirma Muenchen (2014), a postura do professor 

deve ser a de apresentar questões ou situações reais que fazem parte do cotidiano dos 

estudantes e que estejam relacionados ao tema que se deseja desenvolver. Além de apresentar 

a problemática aos estudantes, o educador deve procurar informações sobre as suas 

concepções alternativas, de forma a despertar neles a vontade e necessidade de conhecimento 

científico a fim de obter resposta à questão ou situação problematizada. 

A professora pesquisadora desenvolve as problematizações de forma interativa, 

buscando favorecer uma educação dialógica, como sugere Freire (2005). Tal fato pode ser  

constatado comparando o número de falas da professora e dos estudantes. Em todos os 

recortes onde a problematização se fez presente, o número de falas dos estudantes e da 

professora é bem próximo, o que é um indicativo de aula interativa, de forma a favorecer a 

educação mútua, proposta por Freire (2005) como condição necessária à verdadeira 

aprendizagem. O Gráfico 10 representa a relação dos turnos da professora e dos estudantes no 

momento da problematização. 
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Gráfico 10 – Relação entre os turnos do professor e dos estudantes durante a problematização. 

 

Das cinqüenta e seis (56) intervenções da professora durante os nove (9) recortes de 

problematização, trinta e dois (32) foram no sentido de questionar. Outras formas de 

intervenção foram identificadas neste momento da problematização, como afirmações, 

checagem de entendimentos e exemplificações, como representado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Intenções da Professora durante os momentos de problematização. 

 

O trecho abaixo retrata um destes momentos de problematização, que segundo 

Muenchen (2014), o educador deve se voltar mais para questionar e lançar dúvidas sobre uma 

questão do que para responder e fornecer explicações.  

Prof.: E qual é a principal função do micro-ondas? 
Estudante3:  Esquentar a comida, uai. 
Prof.:  Isso. Ele aquece os alimentos, não aquece? Mas por quê? Já pararam para 
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pensar?  
Estudante3:  Ele esquenta de dentro pra fora. 
Prof.:  Ele esquenta de dentro pra fora. Mas como ele esquenta de dentro para 
fora? Como o calor chega lá dentro? 
Estudante3:  Aí eu não sei. 
Prof.:  Vamos pensar. 

Estudante4: Por radiação? 
Prof.:  E aí?  O que essa radiação faz? 
Estudante4: Ela gera o calor. 
Prof.:  Como ela gera o calor? 
Estudante5: Com energia elétrica. 
Prof.:  Com a energia elétrica, é ligado um dispositivo, o megatron, que libera as 
micro-ondas. Mas como estas micro-ondas, dentro daquele forno, aquecem o 

material? Como elas atuam neste material? 
Prof.:  Por enquanto estou apenas jogando algumas perguntas. Depois a gente 
começa a tentar responde-las. Pra que serve o micro-ondas?  
Estudante6: Pra esquentar. 
Prof.:  Que tipo de alimento que se aquece mais rapidamente? 
Estudante7 e Estudante8: Água. 
Prof.:  Se eu colocar no micro-ondas um pedaço de macarrão cru e uma batata 

crua e deixar o mesmo tempo, qual se aquece mais rápido? 
Estudante9: O macarrão. 
Estudante10: A batata. 
Prof.:  Agora vamos tentar explicar o porquê. 
Estudante10: Porque a batata tem mais água. 
Prof.: O que acontece quando a gente coloca um copo de vidro vazio no micro-
ondas?  
Estudante11: Esquenta, uai. 

Estudante12: Explode. 
Estudante13: Acontece nada não. 
Prof.: Porque não acontece nada? 
Estudante13- Porque não tem nada nele. 
Estudante14: Tem que ta molhado? 
Prof.: E o que acontece com esse copo se a gente colocar ele com água? 
Estudante15: Esquenta. 

Prof.: Vazio não acontece nada e com água esquenta? É isso? 
Estudantes: Isso. 
Prof.: Tá. Mas e aí? Por que? 
Estudante16: Vamos fazer pra ver? 
Prof.: Vamos fazer o teste daqui a pouquinho. Vamos testas nossas hipóteses. São 
os experimentos. 

 

No trecho acima o problema criado pela professora está relacionado à forma como as 

micro-ondas aquecem os alimentos. Nesta etapa, fica clara a intenção da professora em 

conhecer as concepções espontâneas dos estudantes sobre o tema para, em seguida, incentivá-

los na busca de respostas para o problema. A aula é interativa na medida em que as falas da  

professora e dos estudantes se alternam durante todo o diálogo. Ao final do recorte um 

estudante sugere que se faça um experimento para comprovar a questão. 

Na organização do conhecimento, fase definida por Delizoicov (1990) como o 2º 

Momento Pedagógico é função do educador disponibilizar aos educandos as ideias científicas 
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necessárias para a compreensão dos temas e da situação de problematização inicialmente 

apresentada. Para tal tarefa, segundo Muenchen (2014), o professor conta com vários recursos 

didáticos, como exposição, formulação de questões, textos para discussão, trabalho 

extraclasse, experiências, revisão e destaque dos aspectos fundamentais. Na análise em 

questão foram utilizados como recursos metodológicos as aulas expositivas, formulação de 

questões, vídeos, simulações e experimentos. 

 

 

Gráfico 12 – Recursos utilizados pela professora durante o momento de organização do conhecimento. 

 

No momento da organização do conhecimento, percebe-se uma predominância da 

exposição, tendo sido esta observada em seis (6) dos nove (9) momentos analisados. Além 

desse recurso, outros foram disponibilizados como formulação de questões, simulação do 

programa PhET Colorado, vídeos e experimentos. 

 
Prof.: Olha o que acontece com a molécula de água quando ela recebe a radiação 
na forma de micro-ondas. Ela começa a vibrar. Então imaginemos que essas são as 
moléculas de água de um alimento. Quando ligamos as micro-ondas elas fazem as 
moléculas de água vibrar. E o que acontece com a temperatura? Olha lá? 
Estudante21: Tá descendo. 
 Prof.: Descendo? 

Estudantes: Tá subindo. 
Prof.: Isso. Ta subindo a temperatura. É isso que acontece dentro dos alimentos. As 
micro-ondas atingem as moléculas de água. As moléculas de água, ficando mais 
agitadas, elas aumentam a temperatura porque elas transformam energia cinética, 
que é a energia associada ao movimento, em energia térmica. Então é assim que as 
micro-ondas atuam nas moléculas de água.  

 

Mesmo no momento da organização do conhecimento, apesar da predominância da 

fala da professora, ela buscar interagir com os estudantes, de forma a checar o entendimento 

destes. 
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No 3º momento pedagógico, que compreende a Aplicação do Conhecimento, o 

objetivo é abordar de forma organizada o conhecimento incorporado pelo estudante, para 

analisar a situação inicial que surgiu a partir da problematização, estendendo esta análise a 

outras que possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. A professora começa com 

uma situação no qual o conhecimento adquirido será útil na solução do problema. Na 

transcrição abaixo, a metodologia utilizada foi um experimento onde se aqueceu um copo 

vazio no micro-ondas e em seguida com água. Os estudantes foram instigados a dar respostas 

a esta questão. 

Prof.: E se o objeto não tiver molécula de água? Que é o caso do copo vazio? O 
que acontece com o copo vazio no micro-ondas? 
Estudante22: Nada? 
Estudante23: Explode?  
Prof.: Vamos fazer o experimento e verificar o que acontece.  

 

O experimento consistiu em colocar no forno de micro-ondas um copo de vidro vazio 

por cerca de quinze segundos. Em seguida o copo foi retirado e passado de mão em mão. 

Estudante27:  Tá frio. 
Prof.: Tá frio? 
Estudante28: Começou esquentar um pouquinho, olha. 

Os estudantes notaram certo aquecimento no copo. A professora buscou, juntamente 

com estes, explicações para o fenômeno. Vários estudantes participaram com ideias para o 

aquecimento inesperado do copo vazio. E todas as ideias estavam relacionadas ao problema 

inicial, que era a forma como as micro-ondas atuam nas moléculas polares, como é o caso da 

molécula de água. 

O copo foi passando de mão em mão. 
Estudante27: Esquentou nada não. 
Estudante29: Eu tenho que pegar pra saber. 
Prof.: Por que o copo pode ter se aquecido?  

 Estudante27. Talvez ele não “tava” totalmente seco. 
Estudante28. É. Pode ser que tenha ficado um “tiquinho” de água nele.  
Prof.: Ou mesmo porque existiam moléculas de água dentro do micro-ondas, pois 
la dentro tem ar e no ar existem moléculas de água, não tem?  Ou não? No ar tem 
água? 
Estudante29. Tem não. 
Estudante30: Acho que tem sim. 

Prof.: Aqui dentro também tinha moléculas de ar que podem ter sido aquecidas 
pelas micro-ondas. Agora vamos colocar o copo com um pouco de água. 
Estudante27: Agora esquentou. 
Estudante32: Agora sim. Ta quente. 
(A amostra foi passando de mão em mão e todos constataram que houve 
aquecimento) 
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No trecho transcrito acima é possível notar que os estudantes utilizam o conhecimento 

de que as micro-ondas atuam nas moléculas de água para explicar o aquecimento inesperado 

do copo. Percebe-se, portanto, uma aplicação do conhecimento recém-adquirido.  

 

4.5. A educação problematizadora proposta por Paulo Freire 

Para Freire (1987) a vida humana só tem sentido na comunicação. Mediatizados pela 

realidade, o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos 

educandos. Daí que o pensar não deve ser no isolamento, mas na e pela comunicação em 

torno de uma realidade. Segundo o autor, se o pensar só tem sentido dessa forma, não será 

possível a superposição dos homens aos homens.  

O antagonismo entre as duas concepções, uma, a “bancária”, que serve à 
dominação; outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo 
exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição 
educador-educandos, a segunda realiza a superação. (FREIRE, 1987, p. 68) 

 

Freire (1997) afirma que não seria possível uma educação problematizadora fora do 

diálogo. E que este diálogo torna educador e educando sujeitos do processo de aprendizagem, 

deixando de existir os argumentos de autoridade. Desta maneira o educador é educado 

enquanto educa em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. O autor 

afirma ainda que “não pode haver conhecimento quando os educandos não são chamados a 

conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador” (FREIRE, 1987, p.69). O 

trecho transcrito abaixo evidencia um momento em que os estudantes são chamados a 

conhecer e instigados a buscar repostas, através das inúmeras intervenções da professora. 

Prof.:  Se eu colocar no micro-ondas um pedaço de macarrão cru e uma batata 
crua e deixar o mesmo tempo, qual se aquece mais rápido? 
Estudante9: O macarrão. 
Estudante10: A batata. 
Prof.:  Ok. Agora vamos tentar explicar o porquê. 

Estudante10: Porque a batata tem mais água. 
Prof.:  Muito bem. Por que tem mais água. O que acontece quando a gente coloca 
um copo vazio no micro-ondas? Um copo de vidro, vazio. 
Estudante11: Esquenta, uai. 
Estudante12: Explode. 
Estudante13: Acontece nada não. 
Prof.:  E o que acontece... Não acontece nada? Porque não acontece nada? 

Estudante13- Porque não tem nada nele. 
Estudante14: Tem que ta molhado? 
Prof.: E o que acontece com esse copo se a gente colocar ele com água? 
Estudante15: Esquenta. 
Prof.: Vazio não acontece nada e com água esquenta? É isso? 
Estudantes: Isso. 
Prof.: Tá. Mas e aí? Por quê? 
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A professora não fornece explicações, mas instiga os estudantes na busca de respostas. 

Tal fato caracteriza a educação problematizadora proposta por Freire (1987, p.69) que afirma 

que os estudantes, “em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora 

investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico também”.  

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma 
espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação 
problematizadora de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante 

ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a imersão; a 
segunda, pelo contrário, busca a emersão das consciências, de que resulte 
sua inserção crítica na realidade. (FREIRE, 1987, p. 70, grifo do autor) 

 

Para Freire (1987), quanto mais se problematizam os educandos, como seres do 

mundo, mais desafiados estes se sentirão. E, quanto mais desafiados forem, mais obrigados 

serão a responder aos desafios. Na prática problematizadora, os educandos vão desenvolvendo 

sua capacidade de compreender o mundo em suas relações com ele, como uma realidade em 

transformação e não como uma realidade estática. 

O autor ressalta que o papel do educador não é expor sua visão de mundo, nem mesmo 

tentar impô-la, mas dialogar com os educandos sobre a sua visão e a dele. A visão do mundo 

que as pessoas têm reflete a sua situação no mundo.  

A concepção freiriana prevê o diálogo entre educador e educandos sobre a realidade 

em que estão inseridos. Tal diálogo se estabelece a partir dessa realidade problematizada. Para 

Sauerwein e Terrazzan (1997), a concepção freiriana de educação tem como características 

principais a problematização e a dialogicidade.  

A problematização se faz a partir da realidade vivenciada pelos sujeitos 
envolvidos no processo educativo, professor e estudantes. A dialogicidade se 
estabelece entre os sujeitos envolvidos sobre a realidade que os mediatiza. 

Com o processo educativo dialógico e problematizador está subjacente a 
idéia de transformação. Transformação para uma sociedade mais 
humanizada, em que todos os envolvidos possam ver mais além de seu 

mundo, atuando sobre ele, transformando-o. (SAUERWEIN e 

TERRAZZAN, 1987, p.3) 

 

Bischoff (2012) diz que o diálogo sem partir ou resultar em uma ação concreta é uma 

teorização e não um diálogo de fato. Para o autor, o diálogo precisa ser vivido, ou as palavras 

são esvaziadas de seu conteúdo concreto e irão servir apenas para ostentar discursos e teorias. 

O autor afirma ainda que diálogo e prática são elementos que não se dissociam e que se 

complementam, e onde a prática desencadeia diálogos e os diálogos resultam em práticas. 

Aspecto importante ressaltado pelo autor é que diálogo e conversa não são sinônimos.  
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Para haver diálogo é necessário que haja o exercício de ouvir e ouvir exige 
humildade, respeito, atenção, comprometimento, consideração e interesse 
pelo outro e pela sua fala. Duas pessoas podem estar conversando sem estar 
se ouvindo, e isso acontece com muita freqüência, um duplo monólogo, onde 
cada pessoa fala de si e uma não é atingida pelo conteúdo da fala da outra. 
Esse caso é um exemplo de uma conversa, ou conjunto de falas, que não 

constitui um diálogo. Não é um exercício fácil o de ouvir, afinal de contas 
“as paredes têm ouvidos e os ouvidos têm paredes” (BISCHOFF, 2012, p.2, 
grifo do autor). 

 

Mas não é só a ação de ouvir que constitui o diálogo. O diálogo implica na 

consideração e interesse pela fala do outro. Implica ainda na reflexão sobre o que se ouviu, 

buscando refletir sob a ótica de quem dialoga conosco para, em seguida, confrontar com o 

nosso próprio ponto de vista. 

Diálogo é então um tipo de relação complexa que para ser estabelecida exige 
que façamos os exercícios de: ouvir, pensar sobre o que ouvimos; 

compreender as intencionalidades; relacionar com o que pensamos, 
acreditamos e ver que articulações se pode fazer ou se discordamos por 
algum motivo. Somente após todas essas etapas surge a resposta, que pode 
ser falada. Ou seja: diálogo também não é sinônimo de fala, mas essa é 
resultante de um processo que a constitui. (BISCHOFF, 2012, p.2) 

 

O trecho transcrito abaixo apresenta um momento em que se pode constatar o diálogo 

como forma de troca, quando a professora leva em consideração as idéias dos estudantes e 

procura conduzi-los na busca de respostas aos seus questionamentos. 

Prof.: E qual é a principal função do micro-ondas? 
Estudante3:  Esquentar a comida, uai. 
Prof.:  Isso. Ele aquece os alimentos, não aquece? Mas por quê? Já pararam para 

pensar?  
Estudante3:  Ele esquenta de dentro pra fora. 
Prof.:  Ele esquenta de dentro pra fora. Mas como ele esquenta de dentro para 
fora? Como o calor chega lá dentro? 
Estudante3:  Aí eu não sei. 
Prof.:  Vamos pensar. 
Estudante4: Por radiação? 
Prof.:  E aí?  O que essa radiação faz? 

Estudante4: Ela gera o calor. 
Prof.:  Como ela gera o calor? 
Estudante5: Com energia elétrica. 
Prof.:  Com a energia elétrica, é ligado um dispositivo, o megatron, que libera as 
micro-ondas. Mas como estas micro-ondas, dentro daquele forno, aquecem o 
material? Como elas atuam neste material? 
Estudante6: Pra esquentar. 

Prof.: Que tipo de alimento que se aquece mais rapidamente? Já pararam para 
pensar? 
Estudante7 e Estudante8: Água. 

 

Para Freire (1987), sem o diálogo, que implica um pensar crítico, não há comunicação 

e sem comunicação não há verdadeira educação. O autor afirma ainda que a dialogicidade 
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como prática de liberdade deva começar antes do encontro do educador-educando, quando o 

educador se pergunta em torno do que vai dialogar com os educandos. Esta é a inquietação em 

torno do conteúdo programático. O autor sugere que seja dado aos educandos problemas 

concretos que os desafiem e lhe exijam respostas no nível intelectual e da ação. Nunca apenas 

dissertar sobre uma situação presente, existencial, concreta, e muito menos dar conteúdos que 

pouco ou nada tenham a ver com os anseios, dúvidas, esperanças e temores dos educandos.  

Para Freire (1987) o diálogo começa na busca do conteúdo programático. 

Daí que, para esta concepção como prática de liberdade, a sua dialogicidade 
comece, não quando o educador-educando se encontra com os educando-

educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se 
pergunta em torno do que vai dialogar com estes. Essa inquietação em torno 
do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo programático 
da educação. (FREIRE, 1987, p. 83) 

 

Os trechos transcritos abaixo foram extraídos das atividades desenvolvidas durante a 

intervenção didática em que foram discutidos o superaquecimento da água e a contaminação 

dos alimentos pelas micro-ondas e indicam que o tema faz parte do cotidiano dos estudantes e 

é de interesse dos mesmos. 

Estudante 34: Professora, isso vem escrito no manual. Eu já li que a gente deve 

esperar um tempo antes de tirar o alimento do micro-ondas. Eu só não sabia o 
porquê. 
Estudante 35: Nossa...eu sempre tive medo de esquentar água no micro-ondas. Me 
falaram que explodia na cara da gente. 
Estudante 43: Mas essa radiação não pode passar para os alimentos? 
Estudante44: Pra mim toda radiação fazia mal. 

 

Para Freire (1987) o diálogo é a base da educação problematizadora. A 

problematização no ensino está relacionada à busca da contextualização, da visão 

interdisciplinar, do resgate dos conhecimentos prévios, da atribuição de significado ao que é 

apresentado e do convite à reflexão. No processo de problematização é preciso começar a 

lidar melhor com a dúvida e com a incerteza e buscar a formulação de mais e melhores 

perguntas, buscando respostas diferentes e inovadoras para a sala de aula. 

Nesse sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o 

ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
“conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da 
“educação” bancária, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, 
em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente 
de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um 
lado, educandos de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a 
exigência da superação da contradição educador-educandos. Se, esta, não é 

possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos 
cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível. (FREIRE, 1987, p. 
68, grifo do autor) 
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Analisando as transcrições das falas durante a intervenção didática, percebe-se uma 

predominância do diálogo e da problematização, o que, segundo Freire (1987) são condições 

necessárias à verdadeira educação.  

As transcrições abaixo reforçam a presença da problematização e do diálogo durante a 

intervenção realizada. 

- Quando falamos de micro-ondas, estamos falando de um conceito físico ou de um 
aparelho? 

- E qual é a principal função do micro-ondas? 

 

A partir destes questionamentos, os estudantes são instigados a buscar repostas nos 

seus conhecimentos prévios para tentar responder.  

Um dado de aprendizagem pode ser identificado no trecho transcrito abaixo, onde um 

estudante associa o aquecimento do ovo à presença da água em seu interior. 

Prof.:  Ovo no micro-ondas pode explodir? 
Estudante57: Mentira. 
Estudante58: Verdade. 
Prof.:  Vou pegar um ovo inteiro, com a casca, e colocar dentro do micro-ondas.  

Estudante59: Aí explode. 
Prof.:  Por que explode? 
Estudante59: Por causa da casca. A casca não tem água. 

 

Como um ovo inteiro realmente explode ao ser aquecido num forno de micro-ondas e 

isto inviabilizaria a sua utilização para outras atividades, optou-se por apresentar o 

experimento na forma de vídeo.  

Prof.: As micro-ondas são capazes de aquecer diretamente recipientes de papelão? 
Estudante61: Aqueles que vêm com lasanha? 
Prof.:  Pode ser. É papelão. E a tampa é metálica. E mandam tirar a tampa. Vamos 
pensar nessa lasanha que você colocou no recipiente de papelão. Quando você tira 
do forno, o papelão esta quente ou frio?  
Estudante63: Ta frio. 

Vários estudantes: Ta quente. 
Estudante63. Não. Tá quente. 
Prof.:  Mas as micro-ondas não aquecem o papelão, porque ele não tem água. 
Como ele aqueceu? 
Estudante64: Porque a água aqueceu o papel. 

 

No trecho transcrito abaixo, os estudantes buscaram relacionar a radiação que atua nas 

moléculas de água, que é objeto de estudo da Física Moderna, com processos de transmissão 

de calor, que é objeto de estudo da Física Clássica.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho propomos analisar as compreensões que os estudantes da EJA 

desenvolvem sobre o tema radiação ao se utilizar o forno de micro-ondas como um elemento 

para o processo de ensino e aprendizagem, através de uma sequência didática baseada na 

educação problematizadora proposta por Freire (1987). A concepção freiriana de educação 

tem como características principais a problematização e o diálogo. Freire (1987) defende a 

necessidade de desafiar os educandos na busca de respostas, desenvolvendo nestes a 

capacidade de compreender o mundo como uma realidade em constante transformação. O 

autor afirma ainda que esta educação, denominada por ele de problematizadora, só é possível 

através do diálogo.  

O desenvolvimento desta proposta foi realizado inicialmente a partir das concepções 

prévias dos estudantes sobre o tema radiação através de questionários na forma de pré-teste. 

Nesta fase foi observado o desconhecimento dos estudantes sobre o tema, mostrando que 

muitos temem a radiação, e acreditam que seja nociva aos seres humanos. Também foi 

observado que os estudantes acreditavam que radiação e eletricidade tinham o mesmo 

conceito. Após as intervenções, os estudantes puderam compreender e diferenciar estes dois 

fenômenos físicos estudados.  

Neste trabalho foi desenvolvido um diálogo com os estudantes através de uma 

realidade problematizada, utilizando produtos tecnológicos comuns na sociedade moderna. 

Esta problematização é propícia à transformação para uma sociedade mais crítica, em que 

todas as pessoas possam atuar sobre o mundo de forma a melhorá-lo.  

Nesse projeto foi utilizado o forno de micro-ondas por ser um aparelho comum para a 

maioria dos estudantes e envolver conceitos de Física das Radiações e de Física Clássica. Os 

experimentos auxiliaram os estudantes na compreensão do termo radiação, e se pode ser 

maléfica ou benéfica, dependendo do tipo e do tempo de exposição. Foi observada uma 

evolução dos estudantes em relação à interação da radiação com a matéria, como por 

exemplo, em relação ao material a ser utilizado no forno de micro-ondas. A concepção que os 

estudantes da EJA tinham de radiação foi construída ao longo dos anos e se deve 

principalmente à mídia, através de notícias de rádio, TV e internet. Isto faz com que muitos 

tenham receios quanto à sua utilização, já que estas notícias geralmente estão associadas a 

acidentes nucleares, contaminações e outros malefícios. Mas a radiação é base de 

funcionamento de inúmeras tecnologias presentes na sociedade moderna. Os estudantes 
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devem ser capazes de julgar as informações veiculadas pela mídia e reconhecer que a radiação 

pode trazer não só malefícios, como também benefícios para os seres humanos. 

Como produto final foi desenvolvido um material didático de forma a auxiliar 

professores a relacionar a disciplina Física a produtos tecnológicos, desmistificando a ideia de 

que toda radiação é prejudicial ao homem e à sociedade. Este produto foi elaborado em 

função da carência destas informações nos livros didáticos utilizados no ensino médio, 

principalmente nos materiais destinados à EJA. 

Os estudantes da EJA tiveram contato com uma nova Física que eles tinham pouco 

conhecimento, mas que estava envolvida em seu cotidiano. Para isso foram discutidos 

conceitos físicos envolvidos no funcionamento de equipamentos como forno de micro-ondas, 

sensores e controles remotos. Ao final do processo os dados mostram que os estudantes foram 

capazes de utilizar estes conceitos em outros contextos, tornando-se mais críticos e em 

condições de disseminar este conhecimento na sociedade em que vivem. Eles serão os 

veículos de comunicação para falar da ciência envolvida na tecnologia que os cerca. Como 

previsto por Freire, o papel de integrador entre a sociedade e a informação científica poderá 

ser feito agora pelos próprios estudantes portadores do conhecimento. 

Como produto final foi desenvolvido um material didático de forma a auxiliar 

professores a relacionar a disciplina Física a produtos tecnológicos, desmistificando a ideia de 

que toda radiação é prejudicial ao homem e à sociedade. Este produto foi elaborado em 

função da carência destas informações nos livros didáticos utilizados no ensino médio, 

principalmente nos materiais destinados à EJA. A proposta pode ser aplicada em turmas de 

Ensino Médio Regular, sem muitas adaptações. A pesquisa mostrou que jovens e adultos se 

interessam mais pelas aulas quando estas estão de alguma forma relacionada ao seu cotidiano.  
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ANEXOS 

Anexo 1- Modelo de questionário para indagação das concepções dos estudantes da EJA 

sobre radiação e forno de micro-ondas 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO-UFOP 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 
Departamento de Física – DEFIS 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências - Física 

 

INDAGAÇÃO DAS CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DA EJA SOBRE RADIAÇÃO E 

FORNO DE MICRO-ONDAS 

 
 

Caro (a) estudante (a) 

 O presente teste faz parte do trabalho de pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências - Física da professora Kátia Solange Fonseca do Rosário Vilela. É muito 

importante que você faça com muita atenção e que seja sincero em suas respostas. Sua 

contribuição é de suma importância ao trabalho da professora pesquisadora. O questionário 

não será utilizado para atribuir nota ou classificá-lo. 
 

 O que você pensa ao ouvir a palavra RADIAÇÃO?  

 

 

 

 

 

 Qual o tipo de radiação da qual você já ouviu falar?  

 

 

 

 

 

 Você consegue identificar, em seu cotidiano, algum equipamento que faça uso de alguma 

forma de radiação? Qual (is)? 

 

 

 

 

 

 Em sua opinião, a radiação faz bem ou mal à saúde do ser humano? EXPLIQUE. 
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Você utiliza ou já utilizou um forno de micro-ondas? 
 

(    ) SIM   

(    ) NÃO 
 

Em caso afirmativo, responda às questões de 1 a 10 e, em caso negativo, às questões de 

11 a 20. 
 

QUESTÕES DE 1 A 10: 

1. Você tem forno de micro-ondas em sua casa/trabalho? 

(   ) Sim  (   ) Não 
 

2. Com que frequência você o utiliza? 

(   ) diariamente (   ) semanalmente  (   ) mensalmente (   ) raramente 
 

3. Geralmente, você o utiliza para 

(   ) apenas aquecer alimentos  (   ) descongelar alimentos 

(   ) cozinhar alimentos   (   ) outros: __________________________ 
 

4. Você acredita que as radiações das micro-ondas podem contaminar os alimentos? 

(    ) SIM   (    ) NÃO  

5. Assinale, dentre os materiais abaixo, aqueles que você acredita que podem ser levados ao 

forno de micro-ondas? (Mais de uma opção pode ser marcada.) 

(    ) Plástico    (    ) Metal    (    ) Vidro  

(    ) Papel    (    ) Papelão    (    ) Cerâmica 
 

6. Nós vemos o prato dentro do forno de micro-ondas porque a luz (radiação eletromagnéti-

ca) atravessa a janela. Será que há perigo das micro-ondas também poderem sair por essa 

mesma janela? 

(    ) SIM   (    ) NÃO   

 

7. Como você acredita que os alimentos são aquecidos no forno de micro-ondas? 

(    ) de dentro para fora (    ) de fora para dentro   

 

8. Você acha que ferver água no forno de micro-ondas pode ser perigoso?  

(    ) SIM   (    ) NÃO   
 

9. Os alimentos preparados em forno micro-ondas perdem valor nutritivo? 

(    ) SIM   (    ) NÃO 
 

10. Um copo com água pode ser aquecido em um forno de micro-ondas. Se este copo fosse 

colocado vazio no aparelho, ele também seria aquecido? 

(    ) SIM   (    ) NÃO 



 

 

83 

 

QUESTÕES DE 11 A 20 (RESPONDA A ESTAS QUESTÕES CASO VOCÊ NUNCA 

TENHA UTILIZADO UM FORNO DE MICRO-ONDAS)  

 

11. Existe alguma razão para você nunca ter utilizado um forno de micro-ondas? 

(   ) falta de oportunidade  (   ) tenho medo 

(   ) não vejo utilidade  (   ) outros: __________________________ 
 

12. Na sua opinião, qual(is) a(s) função(ões) de um forno de micro-ondas em uma resi-

dência? 

(   ) apenas aquecer alimentos (   ) descongelar alimentos 

(   ) cozinhar alimentos  (   ) outros: __________________________ 

 

13. Você acredita que qualquer tipo de material pode ser usado em um forno de micro-

ondas? 

(    ) SIM   (    ) NÃO  
 

14. As radiações das micro-ondas podem contaminar os alimentos? 

(    ) SIM   (    ) NÃO   
 

15. Os alimentos preparados em forno micro-ondas perdem valor nutritivo?  

(    ) SIM   (    ) NÃO  

 

16. Será que há perigo das micro-ondas saírem do aparelho e contaminar o ambiente? 

(    ) SIM   (    ) NÃO   

 

17. Como os alimentos são aquecidos no forno de micro-ondas? 

(    ) de dentro para fora (    ) de fora para dentro (    ) não sei responder 

 

18. Ferver água no forno de micro-ondas pode ser perigoso?  

(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) não sei responder 
 

19. Um copo com água pode ser aquecido em um forno de micro-ondas. Se este copo fos-

se colocado vazio no aparelho, ele também seria aquecido? 

(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) não sei responder 

 

20. Colocar ovos para cozinhar no forno de micro-ondas pode causar acidentes?  

(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) não sei responder 

 

Muito obrigada pela colaboração. 
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Anexo 2 – Determinação da potência de um forno de micro-ondas  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO-UFOP 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 

Departamento de Física – DEFIS 

 

 

 

Estudante(a): _________________________________________  Turma: _______ Data: __/__/____ 

 

 

DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA DE UM FORNO DE MICRO-ONDAS 

 

Inicialmente, vamos recordar alguns conhecimentos de Termologia, em especial que, 

a quantidade de calor Q (energia) trocada por uma substância de massa m, quando a sua 

temperatura varia de (tf - ti). 

Esta quantidade de calor (Q) pode ser calculada pela expressão: 

 

Q = m . c . Δt     Q = m . c . (tf - ti) 

 

Onde: 

m é a massa da substância (g) 

c é o calor específico da substância (cal/gºC) - O calor específico da água é c = 1,0 cal/gºC. 

tf - t i é a diferença entre a temperatura final, tf, e a inicial ti, da substância (s) 

 

Admitindo-se que toda a energia E (em joules) das micro-ondas seja transferida para a 

substância sob a forma de calor, Q (em joules) teremos: E = Q    (1 cal = 4,18 J) 

 

Se o tempo de funcionamento do forno durante o experimento é Δt (em segundos, s obtido 

pelo relógio digital do aparelho), a potência elétrica, P (em watts, W), desenvolvida pelo 

aparelho é calculada por: 

 

Material necessário: 

♦ forno de micro-ondas;       

♦ termômetro;         

♦ recipiente próprio para ir ao micro-ondas;   

♦ água. 

P = E/Δt 
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Procedimento: 

a) Coloque certa quantidade de água no recipiente próprio para micro-ondas e registre a sua 

massa. 

b) Deixe essa água repousar cerca de 1 minuto dentro do recipiente para que seja atingido o 

equilíbrio térmico e, após esse intervalo de tempo, registre a temperatura da água obtida, 

c) Coloque o micro-ondas na potência máxima; essa é a potência que obteremos através do 

experimento e poderá ser comparada com aquela que vem anotada na etiqueta presa no 

aparelho. 

d) Coloque o recipiente com água dentro do micro-ondas e marque no relógio 30 segundos 

para aquecimento. Ligue o aparelho. 

e) Decorrido esse intervalo de tempo, retire o recipiente com água e obtenha sua nova 

temperatura. 

 

Registre os dados obtidos na tabela abaixo: 

 

Massa de 

água (g) 

Temperatura  

inicial (ºC) 

Temperatura  

final (ºC) 

Variação de 

temperatura (ºC) 

 

 
   

 

Cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

Questão: A potência obtida é igual à potência fornecida pelo fabricante? Caso haja 

divergência significativa entre estas medidas, procure explicar as possíveis razões para esta 

divergência. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


