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RESUMO 

 

Neste trabalho buscou-se apresentar uma proposta de aula focada no 

desenvolvimento da Física Nuclear e suas aplicações, tendo em vista o lado social 

desta linha, transpassando as grandes celebridades históricas que com grande 

esforço chegaram a inovações incríveis para a sociedade, a fim de não apenas 

aproximar os alunos da pesquisa, mas também desmistificar o mito do gênio, ou seja, 

que um indivíduo só e sem grandes dificuldades desenvolve todo o conhecimento. 

Analisar a familiaridade dos alunos a estes conhecimentos que há muito estão em seu 

cotidiano sem que percebam. Para tanto foi utilizada uma metodologia baseada no 

ensino significativo, no qual é de grande importância o diálogo entre aluno e professor 

e que estes tragam suas experiências e dúvidas à sala de aula com o intuito de rever 

os conceitos que aprenderam e aprimorá-los, podendo assim sofrer uma 

transformação e re/apropriação destes. Para analise foram gravadas as aulas 

aplicadas no terceiro ano de uma escola pública da região portuária do Estado do Rio 

de Janeiro, em seguida feita transcrição destes áudios e por fim a análise de alguns 

dos trechos obtidos. A partir dos dados obtidos há evidências do interesse dos alunos 

acerca do assunto e da compreensão do fato de todo conhecimento ter ligação direta 

com a sociedade, logo podendo ser utilizado de forma benéfica ou maléfica. Porém 

ainda há muito receio por parte destes em se exporem e interagirem de forma efetiva, 

tornando as atividades mais proveitosas para si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Ensino e Aprendizagem; Física Nuclear; Ensino de Física; História 

da Física.  



 

ABSTRACT 

 

In this work, we intend to present a lecture proposal focused on the development of 

Nuclear Physics and its applications, considering the social side of this research line, 

crossing the great historical celebrities that with great effort arrived at incredible 

innovations for the society, in order not to only to bring the students closer to the 

research, but also to demystify the myth of genius, that is, that an individual alone and 

without great difficulties develops all knowledge. To analyze the student’s familiarity 

with this area that has long been in their daily lives without realizing it. In order to do 

so, a methodology based on meaningful teaching was used, in which the dialogue 

between the student and the teacher is of great importance and bring their experiences 

and doubts to the classroom in order to review the concepts they have learned and 

improve them, therefore, undergoing a transformation and re-appropriation of these. 

For the analysis, the classes applied in the third year of a public school in the port 

region of the State of Rio de Janeiro were recorded, followed by the transcription of 

these audios and finally the analysis of some of the excerpts obtained. From the data 

obtained there is evidence of the students' interest in the subject and the understanding 

of the fact that all knowledge has a direct connection with society, and thus can be 

used in a beneficial or evil way. However, there is still a lot of fear on the part of these 

to expose themselves and to interact in an effective way, making the activities more 

profitable for themselves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Teaching and Learning; Nuclear physics; Physics Teaching; History of 

Physics.
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1.Introdução  

 

No Brasil o ensino de Física, apesar das inovações e soluções criativas que de 

fato dão frutos e ajudam o alunado no processo de ensino aprendizagem, se atém à 

Física ensinada há mais de cem anos atrás. De fato há a importância no ensino dos 

fundamentos básicos para compreensão do que pode ser gerado a partir destes 

conceitos, mas uma vez que o indivíduo não é apresentado ao porquê de estar vendo 

tais coisas, ou seja, como isso se aplica na vida real, quais os meios que estes 

conhecimentos beneficiaram e beneficiam a humanidade, muitas vezes torna o 

aprendizado em algo mecânico que deve ser assimilado e reproduzido, não sendo 

necessário compreender o assunto em si.  

 

Os estudantes não têm contato com o excitante mundo da pesquisa 

atual em Física, pois não veem nenhuma Física além de 1900. Esta 

situação é inaceitável em um século no qual ideias revolucionárias 

mudaram a ciência totalmente (OSTERMANN; MOREIRA, 2000, p. 

24).  

 

Associado à exacerbada preocupação com o cumprimento do estabelecido 

pela escola ou pelo Estado, em detrimento ao real aprendizado e visando colocações 

em concursos ou vestibulares, uma vez que em muitas ocasiões não há tempo para 

discussão.  

Somente é feita a apresentação dos conteúdos e ao final dada uma lista 

individual para ser preenchida e entregue na semana seguinte, ou seja, há a 

possibilidade de um ou um pequeno grupo de alunos realmente resolverem os 

exercícios, entretanto boa parte dos restante o utilizam como base e apenas 

reproduzem os resultados, dificultando ainda mais a troca de conhecimentos e a 

riqueza gerada pelo debate. 

Causando a impressão de o processo de ensino de Física ser apenas algo 

mecânico, pautado na memorização de fórmulas e exercícios chave e na repetição 

destes, o que entra em desacordo com a origem da própria disciplina, sendo oriunda 

da filosofia natural fundamentalmente vinda de debates e troca de ideias. 

Isto traz como consequência o afastamento do alunado deste campo do 

conhecimento, pois parece etéreo e desconexo da realidade e que não é feito por 



9 
 

pesquisadores e com esforço de pessoas, mas sim por mitos de gênios que 

conceberam ideias prontas da noite para o dia ou durante a queda de frutas. 

Como citado no trabalho produzido por Fernanda Ostermann e Marco Antonio 

Moreira, um dos aspectos destacados durante a conferência III Conferência 

Interamericana sobre Educação em Física: “É do maior interesse atrair jovens para a 

carreira científica. Serão eles os futuros pesquisadores e professores de Física” 

(OSTERMANN; MOREIRA, 2000, p. 24). 

Neste viés a discussão de conceitos e tecnologias, que permeiam o 

contemporâneo em suas mais diversas facetas propicia a curiosidade e a facilitação 

do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que para haver o aprendizado 

significativo, o fator de maior influência são as preconcepções que o aluno ostenta. 

Há um grande potencial para debates atrelados a este domínio, pois muitas 

das questões inerentes a ele permanecem em aberto, entretanto; nós utilizamos 

muitos equipamentos derivados do pouco que conhecemos acerca. 

 

Ostermann e Moreira (2000): despertar a curiosidade dos alunos e ajudá-los 

a reconhecer a física como um empreendimento humano; os estudantes 

ouvem falar em temas como buracos negros e big bang na televisão ou em 

filmes de ficção científica, mas nunca nas aulas de física; o ensino de temas 

atuais da física pode contribuir para transmitir aos alunos uma visão mais 

correta dessa ciência e da natureza do trabalho científico, superando a visão 

linear do desenvolvimento científico, hoje presente nos livros didáticos e nas 

aulas de física. 

(SODRÉ; SILVA, 2011) 

 

Desta forma, apresentarei uma proposta de ensino focado na interação da 

radiação com a matéria, suas benesses e os malefícios. 
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2.Referencial Teórico 

 

O processo de ensino-aprendizagem é algo orgânico e complexo, e deve ser 

feito em seu mais pleno sentido de dualidade, visto que ao ensinar se aprende, e quem 

aprende também tem o que ensinar. 

O compartilhamento de experiências é sempre enriquecedor para ambas as 

partes. O chamado por Boaventura (2008, p. 20)  “paradigma dominante” da ciência, 

no qual a ciência é um ente fixo e impassível de mudança, apenas desfavorece a 

capacidade do aluno de se posicionar frente a um evento inesperado, ao novo, e assim 

cerceando sua criatividade.  

Ao contrário disto, a aprendizagem significativa tem grande potencial para 

fomentar o ensino dentro de viés dinâmico e construtivo, visto que para este modelo 

o aspecto de maior importância é a experiência que o aluno traz consigo, definido por 

Moreira como subsunçores.  

 

Sabemos, também, que o conhecimento prévio é, isoladamente, a variável 

que mais influencia a aprendizagem. Em última análise, só podemos 

aprender a partir daquilo que já conhecemos. (MOREIRA, 2010, p.4)  

 

 A aprendizagem significativa é eficaz pois traz o que o aluno já conhece e a 

partir disto, propicia transformações reais, não-literais e não-arbitrárias, ou seja, estão 

ligadas a conceitos específicos que o sujeito possui, de forma a criar maior 

abrangência e detalhes que ajudam ao aluno a se posicionar frente ao novo, podendo 

este ser assim uma pessoa crítica, no sentido de possuir um posicionamento, um 

pensamento próprio podendo ponderar sobre assuntos por si e chegar às suas 

conclusões. 

 Desta forma o processo pode se mostrar de formas diversas. Em alguns 

momentos um conhecimento prévio passa a ser mais abrangente e ganha um 

significado maior, no sentido de englobar novos conhecimentos, fazendo assim uma 

nova significação, definido por Moreira (2000) como “reconciliação integradora”. Em 

outros, pode ser subordinado a um novo conhecimento, o que depende da 

compreensão do assunto que o indivíduo possui anteriormente. 

A chamada por Freire de “educação bancária”, a mais tradicional no sistema de 

ensino, na qual apenas é depositado no aluno o conhecimento e este por sua vez tem 
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o dever de assimilar e reproduzir aquilo que viu, tem como uma potencial 

consequência a memorização e o brevemente posterior esquecimento daquilo que foi 

visto. O que é contraposto por Moreira, uma vez que, quando o conhecimento é 

permeado por significado, ele passa a ser do estudante, tendo este participado de 

discussões, apresentado suas ideias, criticado a mesma, reformulado e por fim 

compreendido, ele passa a ser também criador da ideia. 

 Não é como se fosse impossível esquecer o que foi aprendido pois há o que é 

chamado de “assimilação obliteradora”, mas esta não é um esquecimento total e sim  

“uma perda   de   discriminabilidade, de diferenciação de significados, não uma perda 

de significados.” (PORTUGAL, MOREIRA, 2012, p. 5). 

Por tanto, para que todo este caminho seja possível todo material utilizado deve 

promover uma lógica, um sentido, deve ser “potencialmente significativo” para que o 

alunado tenha capacidade de desenvolver toda uma sequência com significados 

próprios e assim firmar novos conhecimentos em seu sistema cognitivo, tendo em 

vista que  

 

não existe livro significativo, nem aula significativa, nem problema 

significativo, ..., pois o significado está nas pessoas, não nos materiais. 

(MOREIRA, 2010, p.8)  

 

É de suma importância para este modelo que o sujeito esteja disposto a 

participar do processo assim como observado: 

 

Para aprender significativamente, o aluno tem que manifestar uma disposição 

para relacionar, de maneira não-arbitrária e não-literal (substantiva), à sua 

estrutura cognitiva. (MOREIRA; CABALLERO; RODRIGUEZ, 1997, p. 16) 

 

 Ou seja, que queira entender melhor os conteúdos, não necessariamente por 

ser sua matéria preferida, pode ser pela necessidade de aprovação em suas 

avaliações, mas é necessária a participação ativa pois a interação é essencial fazendo 

a exposição de ideias a fim de que haja o debate e por fim a re/construção de 

significados. 

Por sua vez o professor deve tornar a sala de aula um ambiente encorajador, 

onde o indivíduo se sinta convidado e não coibido a dar sua opinião, ela sendo correta 
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ou incorreta, pois uma vez que haja a inciativa, aquele aluno demonstra-se disposto a 

criticar e ser criticado, como consequência podendo ter suas concepções 

aprimoradas, como também aprimorar as ideias de seus colegas.  

Logo, não é bem quisto que haja o certo e o errado e sim a discussão do porquê 

do certo e porquê do errado e como isto foi/pode ser corrigido e lapidado.  

Nas ciências, sejam elas biológicas, exatas ou humanas, o diálogo sempre foi 

necessário para a criação do novo. Não só isto, mas também a integração e 

reestruturação de hipóteses e por fim o teste, assim reiniciando este ciclo. Em 

particular nas ciências exatas, com o passar dos anos, este aspecto humano foi 

ficando cada vez mais distante, fazendo parecer que apenas a lógica e o exato 

imperam e, assim, tirando quase que por inteiro o aspecto humano desta.  

Porém há o surgimento dos estudos da matéria em um aspecto elementar, a 

Mecânica Quântica, que resgata o aspecto incerto e este até hoje é debatido, pois não 

há resposta final, apenas modelos aproximativos, apesar da grande riqueza e beleza 

que estes proporcionam, ainda não é possível explicar todo sistema com eles, este 

ramo de pesquisa está inserido na Física Moderna. 

Na atual sociedade muitos dos aparelhos estão permeados por sistemas 

complexos e probabilísticos, que apesar de não termos a plena compreensão de seu 

funcionamento, é possível utilizar de forma construtiva e não-construtiva estes 

fenômenos.  

No ensino médio pouco se falava acerca do tema, o que vem sendo modificado 

atualmente. Apesar de variável, é cada vez mais constante a aparição de questões 

relacionadas à Física Moderna e Contemporânea em livros e vestibulares e isto é algo 

interessante para a comunidade de físicos, pois devido ao afastamento supracitado 

do humano, o que causa dificuldade de identificação entre o sujeito e o conteúdo, é 

cada vez mais difícil que haja interesse pela área, tanto para ensino quanto para 

pesquisa.  

Há também o argumento citado no trabalho de Ostermann e Moreira feito na III 

Conferência Interamericana sobre Educação em Física:  

 

Física Moderna é considerada conceitualmente difícil e abstrata; mas, 

resultados de pesquisa em ensino de Física têm mostrado que, além da 

Física Clássica ser também abstrata, os estudantes apresentam sérias 
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dificuldades conceituais para compreende-la. (OSTERMANN; MOREIRA, 

2000, p.24) 

 

No qual os conteúdos associados à Física Moderna e Contemporânea são muito 

abstratos, porém, a Física clássica ensinada no Ensino Médio também é, uma vez que 

poucas pessoas vão realmente se utilizar de um arremesso de um projétil esférico no 

vácuo à velocidade constante sob ação apenas da gravidade. Há sim importância no 

ensino dos conceitos básicos, porém não há importância em se limitar a eles.  

 

 

 

3.Caracterização do espaço escolar  

 

O colégio é localizado anexo à vila olímpica do Caju, área esta que é 

considerada o maior parque tecnológico da construção naval/ portuária do Estado do 

Rio de Janeiro, Zona central do Rio de Janeiro, com uma população de 

aproximadamente 20.477 habitantes. Faz parte do Programa Dupla Escola, que tem 

como objetivo transformar a unidade escolar convencional em um espaço de 

oportunidade para o aluno, onde ele possa concluir o Ensino Médio com foco no futuro. 

Funciona em turno integral, de 7h às 17 h, na modalidade Ensino Médio Integrado ao 

curso de formação profissional técnica em Logística, contando com as seguintes 

parcerias da iniciativa privada: Sesi/Senai, Cultura Inglesa, Petrobrás, Libra Terminais, 

Enseada Indústria Naval e Multiterminais Logística Integrada.  

A escola funciona em sistema bimestral com conteúdos alinhados ao Currículo 

Mínimo Obrigatório determinado pela SEEDUC-RJ e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, utilizando-se em classe recursos tecnológicos (TV, Vídeos e Softwares 

Educativos) para aumentar o dinamismo em sala de aula, intentando o decréscimo da 

evasão do corpo escolástico, que é uma realidade pungente principalmente em 

comunidades. 

A avaliação dos alunos é feita constando de quatro instrumentos: Prova 

Específica, Prova Integrada, Trabalho Integrado e Saerjinho (prova que avalia o 

rendimento escolar de escolas públicas do estado do Rio de Janeiro), cada uma com 

determinado peso. Destas será tirada uma média, a qual sendo acima de cinco, o 

aluno terá aprovação; caso contrário o mesmo terá trabalhos a serem feitos como uma 
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recuperação paralela. Em caso de dependência, os alunos terão trabalhos 

designados, ou provas, os quais possuirão objetivo de avaliar continuamente o aluno 

em seu ano letivo. 

O espaço físico da escola é constituído por: Salas de aula: 04; Direção: 01; 

Secretaria: 01; Laboratório de Informática: 01; Sala de professores: 01; Biblioteca: 01; 

Portaria: 01; Banheiros: 03; Cozinha: 01; Refeitório: 01. 

O corpo de alunos é composto por um total de 151 alunos divididos em 04 

turmas. 

 

 

4.Metodologia 

 

 

4.1. Interação da radiação com a matéria e suas consequências  

 

Este é um assunto que transpassa a noosfera em muitos aspectos, desde os 

mais fantásticos aos mais catastróficos, mas na maioria dos casos é demonstrado de 

forma incorreta pela mídia popular, principalmente em filmes, trazendo assim 

concepções deturpadas de como estes processos ocorrem e qual sua utilidade no 

cotidiano. 

Durante o segundo semestre de 2018 propus um questionário que fora 

apresentado para alunos ingressantes no curso de Física da Universidade Federal 

Fluminense, sobre quais conteúdos mais os atraem na Física a fim de verificar as 

áreas de maior interesse para estes, com uma escala de 1 a 5, sendo 1 menos atrativa 

e 5 mais atrativa.  

Os resultados obtidos foram os seguintes: 
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Sendo estes alunos recém-saídos do Ensino Médio, podemos verificar que a 

parte mais atrativa da Física é aquela que mal é vista, Física Moderna e 

Contemporânea. Além disto, baseando no que é dito pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 
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“Identificar diferentes  tipos de radiação presentes na vida cotidiana, 

reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético (das ondas de rádio 

aos raios gama) e sua utilização através de tecnologias a elas associadas  (radar, 

rádio, forno de micro-ondas, tomografias etc.) [...] Compreender os  processos de 

interação das radiações com os meios materiais para explicar os fenômenos em, por 

exemplo, fotocélulas, emissão e transmissão de luz, telas de monitores, radiografias.” 

(BRASIL, 2002, p.78), é de grande valia o ensino deste conceito, uma vez que a 

utilização de tecnologia nuclear está intrínseca na sociedade atual. 

Esta área de pesquisa tem grande abrangência, sendo utilizada desde as 

indústrias de base, como produção de peças de ligas metálicas, até na medicina, em 

complexos aparelhos para dimensionamento e detecção tumoral e aspectos 

metabólicos celulares. Porém este tipo de discussão permanece longe do público 

comum e talvez ainda mais distante das salas de aula, devido, talvez, ao medo de se 

colocar frente a um assunto que não possui domínio. Isto não pode ser um empecilho 

ao ensino, sair da zona de conforto é algo que tem grande capacidade para fazer com 

que a pessoa evolua e perceba novas competências e novos ares.  

Trazer a discussão dos benefícios e malefícios causados por novas tecnologias 

é um método eficaz de se prevenir acidentes como o acontecido em Goiânia, e mal 

entendidos como boatos surgidos nos anos 2017 e 2018 sobre a possível contribuição 

para contrair câncer que aparelhos de micro-ondas podem oferecer, o que foi 

largamente desmentido em diversas fontes, inclusive pelo Instituto Nacional do 

Câncer (INCA).1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Informação consta no site: https://www.inca.gov.br/mitos-e-verdades/alimentacao [acesso em 
08/08/2019) 
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5.Descrição das aulas confeccionadas  

 

As aulas foram planejadas para turmas do terceiro ano do ensino médio, tendo 

em vista as diretrizes a serem seguidas no currículo mínimo da SEEDUC, com o intuito 

de explanar que a produção de todo o conhecimento foi feita não a partir de uma única 

pessoa ou ente que detinha toda a sabedoria e de um dia para outro foi capaz de 

desvendar alguns dos mistérios da natureza, mas sim com muito tempo e esforço, 

com tentativas e erros, e, com a contribuição de diversos cientistas no aprimoramento 

de ideias,  demonstrar que a produção do conhecimento é dada a partir de pessoas e 

para pessoas, sendo ele parte da sociedade assim como a população.  

Para tanto foi confeccionado material imagético com viés sócio histórico 

abordando as descobertas relacionadas à radioatividade e quais foram as 

repercussões causadas na sociedade à época, para que fique claro que a ciência é 

um produto da sociedade e estão inseridas uma na outra. Outro ponto importante na 

aplicação deste material é despertar a curiosidade do aluno para o mundo da Física, 

visto que os conteúdos que lhes são apresentados tratam de temas discutidos há 

séculos atrás, a Física moderna e contemporânea se mostra com maior potencial de 

gerar atração.  

No mundo atual há muita tecnologia que se faz utilização de conceitos partidos 

daí, conceitos estes que necessitam de grande grau de abstração. Entretanto, 

conceitos como os apresentados pelas leis de Newton também necessitam, visto que 

é necessário desconsiderar atritos e imaginar partículas com toda massa concentrada 

em um único ponto, afastando assim de um objeto físico complexo que é, 

basicamente, todo e qualquer exemplo dado na sala de aula: uma bola, uma barra 

delgada, um cilindro, todos estes tem sua carga de abstração associada. 

As atividades foram aplicadas em turmas do terceiro ano do colégio, 

consistindo em três encontros de 100 minutos, duas-horas aula cada encontro. 

A classe é compostas de alunos com idade entre 17 e 19 anos. A maioria 

destes residem próximos à escola, sendo oriundos da comunidade, o que torna as 

turmas homogêneas em relação a realidade que enfrentam. A escolha desta série foi 

devida ao já conhecimento de assuntos pré-requisitos ministrados na disciplina de 

Química, baseando-se no sugerido pelo Currículo Mínimo da SEEDUC e os Planos 

Curriculares Nacionais+. Os alunos tiveram ciência da aplicação das aulas de 
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antemão. Aos menores de idade foi entregue termo de autorização para gravação e 

participação da atividade que foi assinado pelo responsável.  

As aulas foram aplicadas a 3 turmas do terceiro ano do Ensino Médio, aqui 

serão denominadas turmas A, B e C. 

 

• Turma A: os alunos foram muito receptivos  e ativos, se não entendiam algo 

que foi explicado, questionavam e pediam para explicar novamente, 

interagiram bem as perguntas feitas e também fizeram perguntas, aparentavam 

já ter ouvido falar de alguns dos conceitos apresentados, assim facilitando que 

associassem  os conteúdos apresentados aos que já tinham ouvido falar. 

 

• Turma B: os alunos interagiam com pouca frequência, porém ainda respondiam 

se questionados, mostrando-se interessados a participar da aula. 

 

• Turma C: alunos eram silenciosos e concordavam com tudo que era 

apresentado de forma passiva, quando apresentadas questões não 

respondiam ou simplesmente diziam que não sabiam. 
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6.Estrutura das aulas 

 

As aulas consistem em uma abordagem sócio histórica da evolução da ciência, 

considerando a aprendizagem significativa do conteúdo para o aluno como um dos 

norteadores da metodologia utilizada. Há de se levar em conta principalmente as 

experiências já comuns ou próximas a realidade dos discentes. 

A aula é iniciada com o questionamento “como saber se há um osso quebrado”, 

abrindo a discussão com os alunos sobre qual a diferença entre uma fissura e uma 

fratura, assim apresentando um elemento um tanto comum em seus cotidianos, para 

que sintam confortáveis em perguntar e que percebam que trataremos de algo que 

possui aplicação prática, e que possivelmente eles já tenham necessitado pensar 

nessa questão.  

Após a definição dos ferimentos supracitados, é introduzindo o maquinário de 

raios-X, como é seu funcionamento atualmente, fazendo um paralelo com uma placa 

fotográfica, o que não é muito comum no seu cotidiano, pois estamos na era digital. 

Logo muitos deles só possuem um conhecimento raso sobre o que é uma 

fotografia. Este é o tema introdutório para a interação da radiação com o corpo 

humano, posteriormente discutindo a descoberta desta nova radiação, até então 

desconhecida, e como o pensamento crítico e questionador é importante no 

desenvolvimento da tecnologia. Com a análise de um fenômeno que poderia ser 

considerado um erro, foi possível o desenvolvimento e a aplicação desta nova 

tecnologia não só na medicina, mas também nas artes e na indústria, para a 

prevenção de acidentes e salvamento de vidas, inclusive durante a primeira Guerra 

mundial, tópico abordado mais à frente. Ressaltando que esta descoberta rendeu o 

primeiro prêmio Nobel da Física a Roentgen.  

Depois, foi introduzida a discussão acerca dos materiais fosforescentes, e o 

que eram estes materiais, o qual foi, assim como de Roentgen, objeto de estudo de 

Becquerel. Este, fazendo análise do material Petchblenda, o qual contém urânio, até 

o momento ainda desconhecido, em sua composição, chegando à conclusão que essa 

substância era capaz de emitir energia naturalmente. 

Mais uma vez com a análise do erro, posto que foi devido a um efeito 

inesperado o que possibilitou a percepção que o material emitia sem a necessidade 

de exposição a uma fonte externa. Mais tarde nesta mesma área de pesquisa adentra 
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Maria Sklodowska e posteriormente se associa à ela Pierre Currie, que juntos a 

Becquerel conseguem isolar o elemento urânio e sugerem a hipótese de que este 

fenômeno de emissão de energia naturalmente pelo elemento se dá devido a 

propriedades da matéria, esta que foi batizada por Marie de radioatividade, o que lhes 

rende um prêmio Nobel.  

Nesta etapa cabe destacar a participação da mulher na ciência, em particular 

levantando o questionamento a discriminação sofrida a época, sendo ela um dos 

maiores nomes na área de pesquisa de materiais radioativos e a única mulher e uma 

das únicas duas pessoas que já receberam o Nobel em duas categorias diferentes, 

na Física junto a seu marido e a Becquerel e outro em Química por isolar mais dois 

elementos radioativos.  

É necessário pontar o perigo do desconhecimento, acarretando da má utilização de 

tecnologia, como o que foi feito com materiais radioativos à época de sua descoberta, 

sendo adicionados a quase qualquer coisa, maquiagens, preservativos, alimentos e 

sendo propagada a imagem de que era uma coisa benéfica ao organismo. 

Seguindo com o estudo da radiação foram revisitados os átomos de Thompson 

e Rutherford, para compreender melhor a estrutura atômica que se conhecia à época, 

posto que já era acreditado que a radiação provinha da matéria em si, então seriam 

verificadas suas semelhanças e diferenças e como foi feita a redefinição do núcleo 

atômico, como uma tentativa de comprovar uma teoria e acabando por derrubá-la. E 

a descoberta do nêutron, crucial para a explicação do processo de emissão radioativa, 

do não colapso do elétron no núcleo e a explicação da existência de isótopos. 

Passando à explicação de como foi a definição das radiações alfa, beta e gama, 

explicando o experimento de Rutherford, que se utilizou da relação da curvatura da 

trajetória percorrida por cada uma das novas radiações quando imersas em um campo 

elétrico, sua massa e carga. Então, definindo suas principais características, seguido 

de exemplos dos três tipos de decaimentos, alfa, beta e gama, e por fim chegar a 

aplicações na vida real destes conceitos, servindo como uma primeira apresentação 

de radiofármacos. 

Partindo do carbono, foi possível explicar a existência de isótopos e a utilização 

do carbono 14 na datação de objetos e fósseis, que foi proporcionado graças à 

descoberta de Chadwick. 
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Com o exemplo do Iodo utilizado para o tratamento de tireoide e o urânio para 

usinas nucleares, pode-se introduzir o conceito de meia vida e como é discrepante, 

variando de frações de segundo a milhões de anos, a fim de fornecer o arcabouço 

necessário para compreensão de alguns dos exemplos que serão introduzidos a 

seguir. 

Chegando à Física nuclear, pergunta-se a eles se já ouviram falar sobre esta 

área e o que acham que trata, sendo ela o estudo dos fenômenos nucleares. Foi 

apresentada a aplicação direta destes conteúdos na vida real, com intuito de 

desmistificar a ideia de que toda radiação é ruim e que a Física e pesquisas 

relacionadas às exatas são apenas para uma seleta parte da população, e que é de 

suma importância a interação acerca do funcionamento destes conhecimentos, 

podendo assim prevenir acidentes e erros de interpretação.  

Na área médica foram apresentados três métodos de diagnóstico: novamente 

o raio-X como método de diagnóstico em contraste com o ultrassom, para expor que 

são métodos completamente diferentes e quais seus princípios de funcionamento; o 

último foi a tomografia por emissão de pósitrons, seu funcionamento é dado também 

com a utilização de radiofármacos como marcador, uma vez que este radiofármaco é 

associado a uma molécula de glicose, assim quando metabolizada, é possível 

observar pontos de maior consumo de glicose, sendo possível identificar células que 

podem estar consumindo exageradamente e potenciais tumores, caso encontrado 

podendo ser eliminado com maior rapidez prevenindo um tratamento mais drástico. 

Os métodos de tratamentos expostos foram a radioterapia que é um tratamento 

drástico, no qual há exposição direta a determinadas doses de radiação a fim de 

eliminar determinada célula que apresenta defeitos, porém acarreta em efeitos 

colaterais no paciente, devido a sensibilização causada pela exposição, por mais que 

haja uma dose determinada, ainda há uma área que será afetada que dependerá do 

tamanho do tumor. O outro método de tratamento apresentado foi a ablação por 

radiofrequência, tratando-se de um método no qual são inseridas agulhas no corpo do 

paciente que emitem ondas eletromagnéticas que queimam as células, este método 

possui efeitos colaterais menos intensos que a radioterapia. Por fim definindo o que 

são os radiofármacos ditos anteriormente que podem também ser utilizados como 

método de tratamento, como o iodo, retomando a aula anterior. 
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Na área industrial, propõe-se explicar como é o funcionamento de uma usina 

nuclear, como foi a construção do primeiro reator nuclear e sua potência, seguida pela 

construção da primeira usina nuclear feita pela, à época, URSS, sendo uma vitória 

para o lado soviético, visto que foi a primeira utilização eficiente e positiva da energia 

nuclear.  

Em tempos de guerra fria este evento teve a repercussão de ainda mais 

investimentos na área de pesquisa nuclear. Em seguida, descreve-se vantagens e 

desvantagens atribuídas a utilização da energia nuclear, atendendo ao Currículo 

Mínimo da SEEDUC-RJ, de forma a vislumbrar a capacidade de geração de energia 

em detrimento ao tamanho da usina, a fim de ressaltar a segurança destas 

construções e que é um dos meios de produção de energia mais limpos existentes 

atualmente, sendo considerada tal inclusive pelo diretor do Greenpeace2 mais uma 

vez realçando a boa utilização da tecnologia nuclear e os benefícios à sociedade, 

utilizando como exemplo as usinas nucleares de Angra dos Reis, tendo apenas duas 

em funcionamento e estas sendo capazes de suprir 4% da matriz elétrica brasileira. 

Como fechamento foram apresentadas as utilizações contraditórias da 

radiação, a produção de bombas, suas características e repercussões na sociedade 

à época, visto que ao final da 2ª Guerra Mundial houve toda uma comoção para o 

desarmamento nuclear graças ao alto poder de destruição e consequências 

posteriores aos atingidos pela radiação remanescente.  

Por fim, foram apresentados dois grandes acidentes nucleares, da usina de 

Chernobyl com o impedimento da habitação de pessoas devido aos efeitos da 

radiação que lá permanece alojada e as sequelas causadas ao ambiente, e de 

Goiânia, devido ao infeliz encontro fortuito de material radioativo por moradores locais 

gerando a contaminação e morte de pessoas em virtude da falta de conhecimento 

sobre o adequado manejo da substância, que, por sua vez, fora descartado de forma 

completamente incorreta devido à negligência aos procedimentos estabelecidos para 

segurança. 

 
2 Reportagem realizada consta nas seguintes fontes: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI6297-15295,00-
PATRICK+MOORE+A+ENERGIA+NUCLEAR+E+BOA+PARA+O+PLANETA.html, 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2703200721.htm, 
https://canalrural.uol.com.br/noticias/fundador-greenpeace-muda-discurso-diz-que-energia-nuclear-
segura-49148 [acesso em 08/08/2019] 
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Com a aplicação das aulas espera-se que os alunos sejam capazes de 

compreender e interpretar reações acontecidas no núcleo atômico e que estas 

ocorrem devido a um excesso de energia, sendo assim instáveis e necessitando 

eliminar energia para que possam se estabilizar. 

Almejando que os alunos compreendessem a definição do fenômeno de 

radioatividade como descobertas feitas ao longo de anos, graças a contribuição de 

mulheres e homens de diversas nacionalidades, ressaltando a importância do diálogo 

e a troca de informações para o avanço tecnológico, a não linearidade  da pesquisa, 

o fato de que tecnologia não é desenvolvida por apenas uma equipe de pesquisa 

especializada, que este processo foi árduo e não foi feito do dia para noite como a 

lenda da descoberta da gravitação, também que a ciência não é isenta e que toda 

produção tem seu lado positivo, que fora apresentado com a radioatividade nos 

processos de diagnóstico e tratamento medicinais bem como na produção de energia 

a partir de usinas nucleares, e um lado negativo com a confecção e utilização da 

bomba atômica e os acidentes nucleares de Chernobyl e Goiânia. 

As aulas ocorreram de forma diferente em cada turma devido ao nível de 

participação de cada. Ressalto que estamos aqui tratando da turma A, devido a 

problemas na filmagem. Neste grupo houve bastante interação facilitando com que 

houvesse um melhor aproveitamento do conteúdo apresentado, os alunos quando 

questionados sobre o funcionamento dos modelos opinaram muitas das vezes de 

forma coerente com o que era apresentado, demonstraram reconhecer os conceitos 

apresentados como algo já visto anteriormente em outro contexto, em especial o 

modelo atômico de Thompson e a definição de número atômico e massa atômica, que 

são conteúdos apresentados no ensino médio na disciplina de Química. 

 

7.Avaliação dos mapas conceituais: 

Assim como sua construção, a avaliação também pode ser subjetiva, pois deriva de 

critérios adotados pelo avaliador, de forma que me ative a três balizadores para 

análise dos mapas: 

-Conteúdo 
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Foi considerado o quão abrangente foi apresentado o mapa conceitual feito 

pelo aluno.  

Quais as informações ele conseguiu perceber durante a aula, considerando 

que durante as aplicações foram perguntadas  se havia alguma dúvida ou se não 

haviam entendido algum dos conceitos apresentados, pois a função do professor é 

proporcionar aos alunos a possibilidade da compreensão e de interação com a 

disciplina, fazendo com que o aluno seja o objetivo do processo de ensino-

aprendizagem. 

-Coesão 

Foi observado se havia sentido nos conteúdos apontados, ou seja, se não 

fugiram do assunto para algo fora do escopo, no sentido que as relações feitas devem 

se ater a um sentido lógico e uma possível ordem hierárquica, esta podendo descrever 

uma relação de causa e consequência.  

Pela confecção do mapa conceitual ser subjetiva, é possível compreender 

melhor o raciocínio que as ideias apresentadas engajaram no sujeito. 

-Complexidade 

Como foi feito o grau de hierarquia entre os conteúdos apresentados e qual a 

ligação entre eles, para que seja compreendido qual a visão do corpo escolástico 

acerca dos fenômenos apresentados, como o que leva a um decaimento, que reação 

é consequência, etc.  

Pois como dito anteriormente, os alunos já possuem concepções relacionadas 

ao disposto em aula, devido à cultura popular que disponibiliza estas ideias em 

diversas formas, como músicas, jogos e livros. 

Devido à grande liberdade proporcionada pela atividade, alguns alunos 

formaram grupos, fazendo a atividade de forma colaborativa e outros individualmente, 

baseando-se no que lhes foi apresentado. Raramente houve inclusões de coisas não 

faladas durante as aulas. 
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 Observando os resultados, é possível aferir que o aspecto 

exclusivamente negativo associado à radiação, que na grande maioria dos diagramas 

foi exibido como tema principal, foi desfeito, dando lugar também a tratamentos 

médicos com base neste fenômeno e produção energética.  

Ficou atestável que a compreensão dos alunos ao intuito das aulas, de forma 

que foram capazes de atribuir significado não linear e não aleatório aos conteúdos, 

fazendo uma sequência entre os mesmos relacionando a aplicação e princípio de 

funcionamento. 

O trabalho aponta que  o ensino de conteúdos diferenciados, não apenas o 

determinado no currículo mínimo, pode ser um bom meio de atrair os alunos, visto que 

estes temas são constantemente abordados na cultura popular, seja em jogos, filmes 

ou livros, permanecendo no imaginário e assim podendo gerar uma visão exagerada, 

positiva ou negativamente, dos conteúdos. Cabe aos professores e à comunidade 

científica o dever de elucidar algumas das questões que ficam subentendidas pelo 

corpo discente. 

Os mapas foram solicitados como método de avaliação do aprendizado 

adquirido pelos alunos acerca dos conteúdos apresentados, uma vez que estes são 

bem abstratos, mas ainda pairam na noosfera como ideias implantadas pelo cenário 

popular.  

Os mapas conceituais, como inferido por Moreira, “são apenas diagramas 

indicando relações entre conceitos" (1997, p.1) , "Trata-se basicamente de uma 

técnica não tradicional de avaliação que busca informações sobre os significados e 

relações significativas entre conceitos-chave da matéria de ensino segundo o ponto 

de vista do aluno" (1997, p.5)  e podem ser utilizados com diversas finalidades, desde 

o planejamento e seleção de conteúdos a serem ministrados em um curso, até a 

avaliação de aprendizado, o que torna a avaliação menos restritiva e mais curiosa e 

subjetiva, objetivando que o indivíduo se expresse com mais liberdade e demonstre o 

que aprendeu da forma que bem entender. 
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 Em sua grande maioria os mapas foram descritos partindo do assunto central 

que é o fenômeno de radiação para as aplicações desta com a matéria, que são os 

mais específicos. 

Como meio de avaliar verifiquei como foram feitas as conexões, observando o 

assunto principal, quais os assuntos subordinados a ele e quais os exemplos que se 

seguiam de cada subordinado. Devido a grande possibilidade de variação dos mapas 

houveram pouquíssimos parecidos, porém todos giravam em torno do assunto 

radioatividade como tema principal, o que era o esperado, considerando-se que todos 

os efeitos e tecnologias apresentados a eles partiam deste princípio. 

Esse método de avaliação foi tomado visando a aprendizagem significativa, 

proposta por Auzubel (Auzubel apud Moreira) onde o discente parte de seus 

subsunçores, definidos como a ideia que os alunos possuem previamente, na qual 

novos conteúdos serão ancorados de forma não literal e não linear. Quando 

apresentados a novas ideias, o aluno poderá promover uma integração entre os novos 

conceitos e os que possui, que na teoria de aprendizagem significativa é definida por 

reconciliação integrativa onde o aluno irá rever os seus conhecimentos e reorganizar 

suas concepções cognitivas. 
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8.Análise de interações: 

 

 Neste trecho serão apresentados alguns diálogos entre o professor e os alunos 

decorrentes do conteúdo das aulas, os quais explicitam a visão significativa da 

aprendizagem no sentido em que os alunos, quando interessados no ensino, 

interagem entre si e com o professor, explicitando suas ideias para que se crie uma 

reinterpretação do que é visto, podendo chegar assim a uma transformação do 

conteúdo para que enfim este seja pertencente a eles. 

 

Turno: Interlocutor: Fala transcrita: 

1 Professor Vocês sabem a diferença de fratura pra fissura? 

2 Não. 

3 Hã?! 

4 Eu ouvi sim. Oi? 

5 Aluno A  Fissura é um machucado?! 

6 Aluno B  Fratura é a mesma coisa. 

7 Aluno C  Fissura é tipo uma rachadura, né?! 

8 Professor Exato. 
Mas tem uma diferença bem, bem específica. 

9 Aluno D  É um tipo de quebrado. 

 

 Nas falas do turno 1 a 9, é feita uma provocação sobre o conhecimento dos 

alunos em relação a um tipo de ferimento comum no cotidiano (fratura), com a 

intenção de fazer com que os alunos tentem associar já no início as novas informações 

às que eles detêm, com intuito de gerar uma forma de significado que possam associar 

ao que já entendem como ferimentos nos ossos.  

 

Turno Interlocutor: Fala 

46 Professor Muito esportivo. 
É danado para ter esses rompimentos de ligamento, 

quebrar osso, é muito bom, aconselho a fazer 
inclusive, meu sogro já fez. 

E aí o que acontece?! Esse é a fratura e essa é a 
fissura. Entendeu? 

Beleza, mas como funciona o raio-X? Meio que não 
está muito claro, né?! 

47 Aluno F Acho que é com gás. 

48 Professor Gás?! 

49 Aluno H Luz. 
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50 Professor Luz?! 

51 Aluno I Tem a ver com radiação. 

  

 

Nos turnos 46 a 51 os alunos respondem ao questionamento feito em relação 

ao funcionamento dos raios-X, o aluno F responde que vem do gás, isto é uma 

afirmação correta, adquirida em uma experiência anterior. Seja qual for, podemos 

atribuir a resposta a uma parte da experiência que o aluno trouxe para sala de aula 

de ideias ou experiências pré-concebidas, o que traz à luz um comportamento 

fundamental no mundo das ciências, a capacidade de formular hipóteses, visto que 

até mesmo cientistas, à época desta descoberta, se enganaram. 

Nos seguintes há um comentário mais próximo à natureza deste fenômeno, a 

luz. De fato luz é um tipo de radiação, e isto é dito em diversas situações, inclusive na 

televisão devido à preocupação com a radiação ultravioleta proveniente do sol.  

Esta reação é interessante ao processo de ensino significativo, uma vez que o 

aluno se sente mais confortável para falar de assuntos que já possui conhecimento, 

sendo esse, como dito anteriormente, o fator de maior influência, a partir do qual serão 

associados novos conteúdos e experiências. Segundo Moreira (2000, p. 20) “O fator 

isolado mais importante para a aprendizagem significativa é o conhecimento prévio, a 

experiência prévia, ou a percepção prévia”. 

 

Turno: Interlocutor: Fala: 

65 Professor A datação é basicamente você fazer uma contagem 
de quanto desse elemento tem na sua amostra.... 

66 Aluno B Com isso dá para descobrir a idade dos fósseis? 

 

Vale ressaltar novamente: “O que importa é que professor e alunos se 

assumam epistemologicamente curiosos.” (MOREIRA, 2000, p.86) no turno 66 há a 

exemplificação desta curiosidade inerente ao aprender.  

 

Turno: Interlocutor: Fala: 

105 Aluno B Quanto ela dura? 

106 Professor É, então, ela tem um tempo de vida, depende da 
quantidade que ela foi projetada, ela já é projetada 
com um tempo de vida. E por exemplo, a primeira 
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que foi feita na União soviética, funcionou de 54 até 
2002, então você tem mais de quarenta anos.  

107 Aluno B Mas tem como reativar? 

108 Professor Então, esse é um dos problemas, a usina nuclear, 
quando é feita, ela é feita para funcionar naquele 
tempo, depois que acabou, você tem que fechar e 
esquece, porquê? Porque o material utilizado, o 
material físsil utilizado é o urânio, e o urânio, tem 

aquele tempo de meia vida maluco de 710 milhões 
de anos, então você faz isso e você coloca lá o 

urânio, você não tem como descartar, você tem que 
guardar e esquecer, por que a gente não tem tempo 

... 

109 Aluno D Mas assim, quando você acaba de usar o urânio, 
como faz para jogar fora? 

110 Professor Então, aí que tá, quando você faz a usina, o 
descarte é feito nela mesmo, então o urânio já é 

descartado nela. E aí quando acaba o combustível, 
você fecha a usina com o urânio lá dentro, e aí 

esquece. 

111 Aluno B Não dá para usar mais? 

 

 Nos turnos 105 a 106 há uma discussão acerca das usinas termonucleares, 

tema do qual os alunos levantam diversas problematizações, o que é interessante 

para o crescimento destes, uma vez que interagem e formulam suas próprias 

perguntas podendo “também explorar relações entre ideias, apontar similaridades e 

diferenças importantes e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes” (Moreira, 

Caballero e Rodriguez, 1997,  p. 19), tendo assim maior possibilidade de entender e 

conseguir discutir este assunto em outros cenários. 

 

Turno: Interlocutor: Fala: 

116 Professor ... a gente chega na parte mais triste, que é 
utilização bélica. Bom, a mais famosa, que são as 
armas nucleares, não sei se vocês já ouviram falar 

nelas.  

117 Aluno L/ D Isso é legal. 

118 Aluno L Bomba. 

 

 Neste trecho vemos um indicativo da glamourização das bombas atômicas 

frente ao seu efeito real. Este tipo de concepção é muito comum, pois a bomba em si  

pode ser considerada apenas como uma demonstração de poder feita para legitimar 

a capacidade bélica de seus detentores segundo Fábio Merçon e Samantha Viz 
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Quadrat (Apud. Paulo G.F. Vizentini, 2000, p. 199). Até hoje existem controvérsias 

sobre a necessidade de se lançar tais artefatos, devido à quantidade de destruição 

proporcionada a uma pátria que já não podia mais se levantar perante a guerra.  

 Entretanto é um assunto que desperta o interesse dos alunos, como podemos 

ver no trecho de uma entrevista com um professor de Física do Ensino Médio: “a parte 

experimental eles consideram interessante, tem curiosidade em saber como funciona 

a bomba atômica e o reator.” (BORGES, 2005), no qual é exibido o interesse que os 

alunos possuem em torno dele. 

Desta forma, torna-se importante mostrar o quadro real gerado pela utilização 

deste tipo de armamento, no sentido de conscientizar os alunos para que tenham 

dimensão do quão prejudicial para a sociedade é a tomada de medidas tão extremas 

e sem o devido conhecimento em torno desta nova tecnologia. Os efeitos causados 

pelas suas utilizações afetaram, além da sociedade, diversas áreas de pesquisa 

atuais, como datação por radiocarbono e geraram um potencial prejuízo ao ambiente 

marinho, uma vez que eram testadas nos oceanos. 

Observando estes trechos é possível corroborar a necessidade da difusão do 

conhecimento e da aproximação entre sociedade e ciência, atentando-se para o fato 

de que todo o desenvolvimento tecnológico parte de um viés cultural, ou seja, tendo 

grande influência das necessidades da população que o cerca.  

 

 

9.Considerações finais: 

  

 Neste trabalho, buscou-se apresentar o desenvolvimento de uma proposta de 

aulas relacionando o desenvolvimento social com a tecnologia nuclear, e como é o 

mecanismo básico de funcionamento do fenômeno de radiação, assim como suas 

aplicações na vida real. 

A fim de que sejam expostas as mazelas causadas pelo desconhecimento e 

livre utilização em detrimento às suas consequências e em contraponto o quão 

vantajosas são as pesquisas feitas na área da Física Atômica e algumas das 

tecnologias geradas em torno deste tema, ressaltando a necessidade de empenho e 

da interação entre pessoas para o avanço da tecnologia. 
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 Destacando também a importância do processo de ensino-aprendizagem, uma 

vez que este deve ser concebido como um processo de mão dupla, independente da 

relutância dos alunos na interação com o professor que se dá muitas vezes por medo 

de ser repreendido por falar algo errado e ser tido como incompetente, o que não é a 

realidade tendo em mente que: 

 

O erro é uma coisa positiva, porque, por ele, chega-se a descobrir a verdade 

– (DOSTOIÉVSKI, 1866) 

 

Assim, foi utilizado o viés da aprendizagem significativa, a qual tem como 

premissa a geração de uma transformação para o indivíduo, de forma que ele venha 

a se apropriar do conhecimento no qual será imerso. 

Foram feitas análises em torno das interações entre os alunos e o professor, 

com a ideia de relacionar a prática em sala de aula com os referenciais tomados, 

porém os alunos demonstraram receio em fazer questionamentos e imposições 

durante aula, o que deixa mais foco na fala do professor. Um dos caminhos para 

amenizar este efeito, é demonstrar-se como um igual, no sentido humano, porém, 

alguém com mais experiência, e dar aos alunos a possibilidade de se expressarem, 

para que tenham confiança de exibirem seus pensamento e concepções sobre o 

conteúdo, a fim de encaminhar a um diálogo construtivo.  

Entretanto este aspecto variou de uma turma para outra, consequentemente a 

predisposição dos alunos para interação e o rendimento das aulas, no escopo da troca 

de saberes, foi também não homogêneo, o que era esperado, visto que eram turmas 

da mesma escola, porém tratamos aqui com indivíduos que possuem nuances, 

facilidades e dificuldades particulares. 

Em relação ao tema da aplicação em medicina, os alunos já conheciam os 

raios-X e sua função, porém não seu funcionamento. A partir deste aparelho é possível 

ter também a visão da mudança de gerações, boa parte deles não sabiam como 

funcionava uma placa fotográfica. Isto reforça a necessidade de inclusão das novas 

tecnologias, e por consequência, uma maior inclusão de assuntos relacionados à 

Física Moderna.  

Quanto à linha da Física Industrial, foi perguntado ao alunado qual a aplicação 

de maior relevância e a resposta de um dos alunos foi muito bem colocada: “Produção 

de energia”, o que revela que já haviam também tido contato com esta parte. 
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Foram discutidos o funcionamento de uma usina nuclear e as vantagens e 

desvantagens em relação a seu uso, o que foi mais um argumento para desmistificar 

a ideia de que toda radiação é ruim e que as usinas nucleares trazem prejuízos aos 

seus arredores. 

Como esperado, o tema que mais levantou interesse em todas as turmas foi a 

utilização bélica desta tecnologia, visto sua grande visibilidade também na mídia 

internacional, e o comentário dos alunos L e D foi seria “legal” falar sobre este tema, 

mas o interessante foi ressaltar a capacidade destrutiva e os efeitos colaterais de se 

usar estes tipos de armas. 

Devido a fatores como a estranheza em relação ao interlocutor, o diálogo pode 

ter sido prejudicado, assim defasando as interações e discussões promovidas em sala 

de aula, que são de suma importância para uma educação transformadora. 

Entretanto, apresentar desafios e temas que levem ao questionamento podem 

se apresentar como um caminho para uma revolução no pensamento do ser, o que é 

essencial para que se forme um cidadão completo e pleno em seus direitos e deveres. 
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ANEXO I 

 

Transcrição do diálogo: 
 

 

 

Turno: Interlocutor: Fala transcrita: Comentários: 

1 Professor Vocês sabem a diferença de 
fratura pra fissura? 

 

2 Aluno A Não.  

3 Professor Hã?!  

4 Professor Eu ouvi sim. Oi?  

5 Aluno A  Fissura é um machucado?! 
 
 
 
 

 

6 Aluno B  Fratura é a mesma coisa.  

7 Aluno C  Fissura é tipo uma rachadura, 
né?! 

 

8 Professor Exato. 
 

Mas tem uma diferença bem, 
bem específica. 

 
 

 

9 Aluno D  É um tipo de quebrado.  

10 Aluno E Fissura é um tipo de fratura só 
que é agressiva. 

 

11 Professor Exatamente isso só que ao 
contrário. Mais ou menos isso. 
Isso aqui, se vocês verem aqui 

[e uma quebra com um 
deslocamento do osso. Então 
você quebra e ele meio que se 

movimenta. E aí o que 
acontece?! Você não sente 
mais o braço é uma m... pra 

cicatrizar. Enfim ... 
 
 

 

12 Aluno L Já aconteceu isso comigo no 
judô. 

 
 

 

13 Professor Clavícula?  

14 Aluno L Aham, só que foi parar aqui.  
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15 Professor Recuperou? Você ainda faz 
judô? 

 

16 Aluno L Agora faço jiu jitsu  

17 Professor Eu fiz jiu jitsu também quase 
quebraram a coluna do meu 
irmão, Meu pai me tirou, eu 

tinha 9 anos. Então aqui vocês 
conseguem ver claramente o 

que e uma fratura certo? 
Isso aqui é um braço... foi... E 

aqui a clavícula que é esse 
osso aqui. 

Agora, uma fissura é uma 
coisa bem menor está vendo: 
É uma “rachadurazinha”, não 

tem um deslocamento do osso, 
não chega a cortar uma 

artéria. 

 

18 Aluno A Mas dói? 
 
 
 
 

 

19 Aluno C Dói?  

20  Cara, dói, assim, por 
exemplo... Alguém, tirando 
você que já falou, alguém já 

fez arte marcial ou faz, alguma 
luta, alguma coisa do tipo? 

 

21 Aluno E Capoeira. 
 
 

 

22 Professor Capoeira. Você fez o que? 
 

 

23 Aluno G Capoeira. 
 

 

24 Aluno H Kick Boxe. 
 

 

25 Aluno I Jiu Jitsu, judô .  

26 Professor Então, você em particular, fez 
kick boxe, certo? 

 

 

27 Aluno H Fazia.  

28 Professor Então, eventualmente tem que 
socar ou chutar alguma coisa, 

certo? Mas você socava o 
que?! Saco de pancada ou 

pessoas? 
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29 Aluno H  Saco de pancada e pessoas.  

30 Professor Os seus punhos... Faz assim, 
fecha os punhos. Se vocês 

perceberem aqui nos punhos 
dele, tá vendo?! Isso aqui esse 

é mais grosso do que isso? 
Pouca coisa tá vendo? Que 
nem o meu, só que o meu é 

mais avantajado. 
O que que é isso aqui? Isso 
aqui são micro-lesões, que 

significa isso? Que ele 
“quebrou” os punhos várias 
vezes, batendo em alguma 
coisa e isso calcificou. Mas 
isso não é ruim, porque? 

Os ossos, eles vão ficando 
mais resistentes conforme eles 

vão quebrando, você 
consegue ver se o cara é 

destro ou canhoto olhando pra 
mão dele. Se você ver o meu é 
bem claro, mas eu sou burro e 
bati no lugar errado e afundou. 

Beleza?! 
Então, basicamente tem essas 
diferenças entre a fratura e a 

fissura, beleza? 
Pegaram a ideia? 

 

31 Aluno C Não.  

32 Professor Não? Beleza. A fratura é algo 
bem mais crítico e geralmente 
tem um deslocamento do osso, 

ele sai mesmo do lugar. A 
fissura é uma “rachadinha” que 

tem no osso, mas ele não 
chega a se deslocar. Pode 

falar. 

 

33 Aluno L Quando o meu joelho vem 
para aqui, é a mesma coisa 

que a clavícula? 

 

34 Professor A sua rótula, veio para aqui? 
 

 

35 Aluno L É.  

36 Professor Cara, pode ter sido uma 
porrada de coisa, pode ter sido 

um deslocamento por 
rompimento de tendão, pode 
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ter sido ... burrice, acontece 
bastante. 

37 Aluno L Não, quando eu fazia o judô. 
 

 

38 Professor Olha, não estou falando que é 
burrice sua, estou falando que 
é burrice do cara que fez isso. 

 

39 Aluno L O cara, ao invés de entrar com 
a perna assim, ele veio com o 

pé no meu joelho. 
 

 

40 Professor Que isso?! Não aí é... 
 

 

41 Turma Burburinho com reclamações 
em relação a atitude do 

companheiro de treino de LG. 

 

42 Professor  Nos anos 90, cara, nos anos 
90, na “época sem lei tá ligado 
?!”. Era muito comum você ver 

a famosa tesoura invertida, 
não sei se vocês conhecem 
isso. Nego entrava para dar 
carrinho e ao invés de entrar 

por aqui, entrava aqui e o 
joelho caia para trás. Isso não 
necessariamente é quebrar um 

osso. Você pode deslocar, 
romper uma porrada de tendão 

e ficar “ferradaço”. 
 

 

43 Aluno B Acontece em greco-romana.  

44 Professor Greco romana... greco-romana 
é maravilhoso, já viram greco-
romana? Cara fica agarrado no 

outro... 

 

45 Turma Burburinho de negação.  

46 Professor Muito esportivo. 
É danado para ter esses 

rompimentos de ligamento, 
quebrar osso, é muito bom, 
aconselho a fazer inclusive, 

meu sogro já fez. 
E aí o que acontece?! Esse é a 

fratura e essa é a fissura. 
Entendeu? 

Beleza, mas como funciona o 
raio-x? Meio que não está 

muito claro, né?! 

 

47 Aluno F Acho que é com gás.  
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48 Professor Gás?!  

49 Aluno H Luz. 
 

 

50 Professor Luz?! 
 
 

 

51 Aluno I Tem a ver com radiação. 
 

Os alunos aqui 
demonstram ter 
já ouvido falar 

sobre a radiação 
e ter uma ideia 
que tem a ver 

com luz, o que é 
interessante, as 

pessoas 
costumam não 
associar a luz 

com algum tipo 
de radiação, 

como se radiação 
e luz fossem 

entidades 
diferente. 

52 Professor Tem a ver com radiação. Tem 
a ver com luz. Bom, mas isso 
se iniciou com esse cara aqui: 
Wilhelm Conrad Roentgen, ele 

era alemão, eu não sei 
pronunciar alemão, eu sou 

brasileiro, obviamente não sei 
alemão. Ele fazia pesquisa 
relacionadas a esse tipo de 
material, materiais que eram 

fosforescentes. Sabem o que é 
fosforescente certo? Aquele 

negócio que fica brilhando no 
escuro. Então, ele fazia 

pesquisa com esses materiais 
e aí, o que aconteceu? 

Ele utilizava isso aqui que é 
chamado tubo de Crookes. Eu 
não sei se vocês já viram isso. 
Já viu? Alguém já viu isso? Em 

química é bem comum falar 
dessa coisa. 

Isso aqui nada mais é que um 
tubo de vidro, você faz um 

vácuo dentro dele, você deixa 
pouco gás ou quase nenhum 

 
 
 



39 
 

dentro dele, e aí você coloca 
uma pilha, coloca um eletrodo 
dentro dele. Todo mundo está 

ciente? Não? Beleza. 
Eletrodo é nada mais nada 
menos que uma pilha, você 

tem aqui um polo positivo e um 
negativo, e aí você joga aqui 

partículas e elas vão do 
negativo para o positivo. 

Show?! 
E aí que acontece, quando ele 
fazia isso tinha uma emissão, 
uma luzinha aqui vocês estão 
vendo? E isso aqui é só uma 
cruz, só que era o eletrodo 

positivo, então você jogava as 
partículas 

 
Tudo começou com esse cara 

aqui Wilhelm Conrad 
Roentgen. Vocês perceberam 
que esse cara é alemão, eu 
sou brasileiro, não sei falar 

alemão né. 
Então ele fazia pesquisas 

relacionadas a esse tipo de 
material, que eram materiais 

fosforescentes. 
Tudo mundo sabe o que é 

fosforescente? 
Aquele negócio que fica 

brilhando verde. 
Ele fazia pesquisa nesses 

materiais, e aí o que 
aconteceu... 

Ele usava isso aqui que é 
chamado tubo de Crookes. 

 
Vocês já viram isso? 

Já viram um tubo de Crookes? 

53 Turma Não...  
 
 

54  Não? Beleza. 
Isso aqui nada mais é que um 
tubo de vidro, que você faz um 

vácuo dentro dele. 
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Tudo mundo sabe o que é 
vácuo? 

Ou seja, você deixa pouco gás 
ou nenhum dentro dele e aí 
você coloca uma pilha, você 
liga um eletrodo dentro dele. 

Tudo mundo tá ciente o que é 
um eletrodo? 

 
 

55 Turma Não...  

56 Professor Eletrodo é nada mais nada 
menos que uma pilha. 

Você coloca aqui um polo 
positivo e aqui um polo 

negativo. E aí você " joga 
partículas “do cara que é 
negativo para o positivo. 

Show? 
E aí o que acontece, quando 
ele fazia isso tinha a emissão 
de uma luzinha aqui, vocês 

estão vendo? 
Isso aqui é só uma cruz, que 

era utilizada como o polo 
positivo. 

Alguns acertavam o eletrodo e 
alguns passavam direto e 

emitiram essa luz aqui. Show? 
Naquela época os laboratórios 
eram assim, mais ou menos, 
meio " ao Deus dará " sabe? 

E o que aconteceu? 
Numa dessas de estudar o 

tubo de Crookes, o Roentgen 
percebeu uma coisa curiosa. 

E essa coisa, uma parte dessa 
luz que saia daqui quando 

batia nessa 
 Ele tinha uma placa 

fotográfica, tudo mundo sabe o 
que é uma placa fotográfica? 

 
 

 

57 Turma Não...  

58 Professor Claro que não, vocês só veem 
foto digital. 
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Uma placa fotográfica é 
simplesmente uma foto, um 

negócio preto. 
O que acontece, quando você 
joga luz ali queima. E quando 
queima forma uma imagem. 

Todo mundo já viu impressão 
de foto? 

59 Aluno C Revelar?  

60 Professor Isso. 
E aí, você tem essa impressão 

em uma folha preta, mas 
aquela folha tem várias cores 

ali e você queima. Quando 
você tira a foto, você deixa a 

luz entrar, a luz queima aquela 
foto ali e você consegue 

imprimir. 
Ele usava essas placas. 
E "por acaso" uma delas 

estava na frente do tubo de 
Crookes e ele vou e estava 

queimando a foto. 
Daí ele viu, " pô tem alguma 
coisa errada aí, a luz não tá 

passando e tá queimando isso 
aqui, não faz sentido “, ok? 
Eles não tinham visto isso 

antes, beleza? 
E aí o que ele fez? 

Ele começou a colocar 
anteparos, começou a colocar 
coisas na frente da placa e ele 

percebeu que essa luz 
continuava passando, por 
dentro das coisas, folha, 

madeira, não conseguiram 
impedir essa coisinha de 

passar que ele também não 
sabia o que era. 

E aí em um belo dia a mulher 
dele estava fazendo a limpeza 
no laboratório enquanto o tubo 

de Crookes estava ligado. 
E aí você tem a primeira 
impressão em raio-x do 

mundo, ela passou a mão na 
frente do negócio. 
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E aqui tem os ossos e aqui é 
um anel. 

Que é de ferro, então ferro 
para radiação. 
Para os raios. 

Mas na verdade, ele resolveu 
fazer um teste e aí ele 

resolveu colocar a mão da 
mulher dele, mais ou menos 

uns 5 minutos direto em 
contato com a radiação. 

Naquela época ninguém sabia 
o que é radiação. 

Hoje em dia a gente ouve 
radiação quase morre de 

medo, né? 
Mas enfim, na época não tinha 
isso então basicamente essa é 
a primeira impressão em raio x 

do mundo. 
Foi proporcionada, graças a 

um erro, mentira, foi de 
propósito. 

Pelo Roentgen. 
 

OBS   A parte que é 
explicada os tipos 

de radiações e 
quais as 

características 
foram perdidas 

devido ao arquivo 
ter se 

corrompido. 

61 Professor Hoje a gente vai continuar 
falando sobre esse tema. E aí, 

a gente tem algumas 
informações que são 

relacionadas a emissão de 
radiação. Aqui temos um 
exemplo que é o carbono. 
Todo mundo conhece o 

carbono da aula de química, 
certo? Vocês lembram de 

terem falado disso?  

 

62 Aluno D  Ele falou.  

63 Professor Beleza. Aqui nesse elemento é 
o seguinte. O carbono aqui 
você tem qual o número de 
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prótons que ele tem e aqui fica 
a massa atômica dele. 

Então o carbono tinha uma 
questão que estava difícil de 
explicar que era: porque a 
gente tem Carbono 12 e 

Carbono 14, que tem o mesmo 
número de prótons e massas 
diferentes. E com a definição 

do nêutron, a gente conseguiu 
explicar uma coisa chamada 
isótopos. E aí, tem uma coisa 
que é chamada datação por 
Carbono 14, todo mundo já 

ouviu falar disso?  

64 Turma Não.  

65 Professor A datação é basicamente você 
fazer uma contagem de quanto 

desse elemento tem na sua 
amostra. O que acontece, 
quando a gente está vivo a 
gente acumula carbono 14, 
seja pela alimentação, pela 

respiração e a gente também 
produz. Quando a gente morre 
a gente para de produzir isso e 
começa a decair, daí começa a 

diminuir a quantidade de 
carbono 14. Fazendo essa 

contagem a gente consegue 
definir quantos anos a amostra 

tem dependendo da 
proporção. E esse é um 

método bem famoso, inclusive 
deu uma polêmica com o 

Santo Sudário, que eram as 
bandagens que tinham, 

teoricamente, no corpo de 
Jesus Cristo quando ele foi 

exumado, só que aí era para 
ter dois mil e poucos anos e foi 
provado que tinha quinhentos 

e aí … Ficou um pouco 
complicado... 

 

66 Aluno B Com isso dá para descobrir a 
idade dos fósseis? 

 

67 Professor Sim, é exatamente com isso, 
mas essa aí só dá a precisão 
de alguns milhares de anos. 
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Tem coisas que tem um tempo 
de meia-vida maior, por 

exemplo, o urânio que a gente 
viu na aula passada tem a 

meia-vida de setecentos e dez 
milhões de anos, então você 

consegue verificar, 
dependendo da amostra algo 
mais velho. E aí a gente tem 

esse cara que são os isótopos 
que são átomos com o mesmo 
número atômico, porém com 
massa atômica diferentes, 
então esse cara aqui é o 

número atômico e esse aqui o 
número de massa, o número 

atômico é o número de 
prótons, é isso. 

E aqui a gente tem um 
exemplo de um decaimento 

alfa, lembram do decaimento 
alfa? Lembra do decaimento 

alfa? Que emite uma partícula 
alfa, lembra que eu falei que 
ela é mais pesada que uma 
partícula beta? É por conta 

disso aqui, por exemplo: aqui 
tem um átomo de urânio 235, e 
aí ele transforma no átomo de 
tório que também é radioativo. 
E aí é uma loucura que ele vai 
ficar decaindo até chegar no 

chumbo. Se você prestar 
atenção, ele está caindo do 
235 para o 231, então daqui 

para cá, ele perdeu 4 
partículas, certo? Dois prótons 

e dois nêutrons que é a 
partícula alfa. A partícula alfa é 

considerada também um 
átomo de hélio. Hélio é o 

elemento de número atômico 
2. 

E aí a gente tem também o 
exemplo aqui do decaimento 
beta menos e beta mais, aqui 
a gente tem o carbono 14 e o 
nitrogênio 14. Se vocês virem 

aqui, o número de massa 
atômica não mudou, tá vendo? 
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Mas o elemento mudou, certo? 
Mas o que define o elemento o 

número de prótons ou o 
número de nêutrons? 

68 Aluno L O número de prótons.  

69 Aluno C Prótons.  

70 Aluno E Prótons.  

71 Professor Então, se esse cara é carbono 
e esse cara é nitrogênio, o 
número de prótons dele é 

diferente ou igual? 

 

72 Aluno A Igual.  

73 Aluno B Diferente.  

74 Professor Diferente … Se o número de 
prótons é o mesmo, é o 

mesmo elemento, certo? Então 
você tem aqui o número de 

massa atômica 14, mas ele é 
diferente, então o que 

aconteceu nessa 
transformação foi um próton 

virou um nêutron ou um 
nêutron virou um próton, 

beleza? Mas como que você 
vai reconhecer agora, é o 

seguinte: se a transformação 
for Beta menos ele vai emitir 

um elétron. Se esse cara está 
emitindo um elétron, ele tem 

um excesso de carga positiva. 
Porque ele está jogando uma 

carga negativa fora, sobra uma 
carga positiva. Pro átomo se 
rearranjar e ficar estável, que 
acontece, uma carga positiva 
vai se transformar em uma 

carga neutra, essa parte já é 
mais técnica, beleza? Mais ou 
menos? Mas é isso. Ele emitiu 

uma carga negativa então 
ficou com mais carga positiva, 

para compensar isso, uma 
dessas cargas positivas fica 

neutra, que é a transformação 
do próton para o nêutron. 
E aqui a gente tem a Beta 

mais, que é do carbono para o 
boro 14, mesma massa 

atômica, elementos diferentes 
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só que aqui ele está emitindo 
uma carga positiva, tá vendo? 

Certo, Beta mais, carga 
positiva, se ele está emitindo 
uma carga positiva, ele vai 

ficar com mais carga negativa 
e aí para isso uma carga 

positiva… uma carga neutra 
vira positiva. 

75 Aluno G Isso tem a ver com cátions e 
ânions? 

 

76 Professor Cátions e ânions, são 
diferentes, o cátion, que é 

positivo de fato, só que ele é 
uma molécula, uma molécula é 
conglomerado de átomos, são 
vários átomos. Aqui a gente 
está falando de algo que tá 

dentro do átomo uma 
particulazinha. E o ânion é o 

contrário, é um conglomerado 
de átomos também, só que 

com carga negativa, tem 
excesso de carga negativa. 

E é essa que é a diferença do 
beta mais, beta menos e da 

alfa. 
Aqui a gente tem o exemplo do 

Iodo 131, eu não cheguei a 
falar desse com vocês né? 

 

77 Turma Não.  

78 Professor Aqui tem o iodo 131 e ele é 
utilizado também em 

tratamento de tireoide, já ouviu 
falar disso? Porque? Porque 
ele tem a meia-vida de oito 

dias. Então ele emite radiação 
durante oito dias, que é um 

tempo razoável. Mas a 
questão é que ele se associa a 
glândula da tireoide, lógico tem 

todo um tratamento feito pra 
isso e ele fica jogando 

radiação naquela glândula até 
matar. Então a ideia é essa ele 
tem essa propriedade de emitir 

a radiação, só que ele tem 
poucos dias emitindo radiação. 
E a gente tem coisas como o 
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urânio que você tem aqui a 
meia vida dele de 710 milhões 
de anos, mas o que é a meia 

vida? 
A meia vida é nada mais que, 

por exemplo, você tem um 
quilo de amostra, essa 

amostra vai emitir, a meia vida 
define o tempo que leva para 
metade daquela amostra se 

transformar, decair. Ou seja, o 
iodo, leva oito dias para que se 
você tiver um quilo de iodo ele 
se transforme em meio quilo 
de iodo e meio quilo de outra 
coisa. Só que o urânio leva 

710 milhões de anos. 

79 Aluno D Iodo é aquilo que a gente 
encontra no sal? 

 

80 Professor É, só que essa aqui é uma 
amostra que não é usada. O 

iodo 131 não é encontrado no 
sal, ele é radioativo. O no sal é 

outro, não reage. E aí tem 
esse cara que é o urânio, ele é 

bem maior, e para a metade 
dele decair em tório, leva 710 

milhões de anos, esse é o 
problema se acontecer algum 
acidente com o urânio. Então 
você tem a definição que é o 

tempo característico que 
determinada amostra leva para 

que metade de seus átomos 
sofram decaimento radioativo, 
beleza? E aí a gente entra no 

tema principal, a Física 
nuclear. Alguém já ouviu falar 

da Física nuclear? Não? 
Então, a Física nuclear é nada 

mais, nada menos que o 
estudo dos átomos, da parte 

atômica, das interações dentro 
dos átomos. E aí a gente tem 
basicamente três ramos que é 

a industrial, o bélico, que 
vocês já supõem o que seja e 
médico. Vamos falar primeiro 
da Física Médica, a gente tem 
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processo o processo de 
diagnóstico, que a gente viu o 
raio-x. que aqui é uma coisa 
que não deu certo, tem um 
granada aqui. E aí o raio-x, 

vocês lembram como funciona, 
né? essa parte branca aqui é 

onde o raio-x não pegou, certo, 
então ele absorveu e essa 

parte preta é a que foi 
impressa, que foi queimada, 

81 Aluno C Como isso aconteceu?  

82 Professor Vai saber?  

83 Aluno D Uma vez engoli uma moeda de 
cinco centavos. 

 

84 Professor Teve que fazer lavagem?  

85 Aluno D Não.  

86 Professor Beleza… aqui a gente tem 
outro processo, que é a 

ultrassonografia, todo mundo 
conhece esse processo?  

 

87 Turma Conhece, sim.  

88 Professor Sabe como funciona?  

89 Turma Não.  

90 Professor Então, na ultrassonografia, o 
que é utilizado, como diz o 

nome, é algo relacionado ao 
som. E aí como é que você faz 
isso, vocês já viram um exame 
de ultrassonografia? Faz um 
tipo de barulho, certo? Então, 

aquele barulho, o que 
acontece, você tem emitido um 

som dentro do corpo da 
pessoa aquele som vai bater 

em alguma coisa e vai 
retornar. Quando eu falo o som 

ele vai e volta. E aí o que 
acontece a máquina faz essa 

análise, o som bate na barreira 
e retorna. 

 

91 Aluno D Aí tem imagem?  

92 Professor Isso, e você consegue 
identificar o que tem dentro do 

corpo da pessoa 

 

93 Aluno L - Trecho não 
audível. 

94 Professor Pode ser, e aí você pode 
verificar o que está 
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acontecendo dentro do corpo 
da pessoa, a partir do som, do 

tempo que o som leva para 
retornar, você consegue fazer 

o desenho do que está lá 
dentro. Um animal que faz isso 
é um morcego. Alguém já viu 

um morcego, já viu um 
voando?  

95 Turma Aham, sim...  

96 Professor Já né? Ok. Ele voa de uma 
forma meio louca, né? Ele não 

voa que nem um pássaro, 
certo? Porque? Porque ele é 

cego, basicamente, ele 
enxerga muito mal. E como é 

que faz para poder ver e 
desviar das coisas? Ele grita, 
ele som que ele emite é um 
som bem agudo certo, tem 
uma frequência bem alta. O 

som ele vai volta e o morcego 
consegue perceber se tem 
algo perto dele ou não, é 
basicamente um radar e 

basicamente como funciona. 
Ele consegue, pelo som, saber 

a distância das coisas. 
Algumas pessoas que tem 

problema visual, eles fazem 
uma coisa que também é 

parecida, eles batem a língua, 
só que tem que ter muita 

precisão, e algumas batem a 
bengala que dá para saber 

mais ou menos a distância das 
coisas, só que você tem que 
estar muito treinado, muito 

treinado 

 

97 Aluno F Que nem com porta que abre 
sozinha. 

 

98 Professor Exatamente, mas aí é um 
processo diferente que é com 
a luz, aí é muito mais rápida a 

resposta. E aí a gente tem 
esse processo aqui também 

conhecido como PET. Já 
ouviram falar? Cuidado, esse é 

diferente do… magnético ...  
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99 Aluno E Ressonância.  

100 Professor Ressonância, é diferente da 
ressonância, obrigado. Esse 

cara é uma tomografia 
computadorizada por emissão 
de pósitrons. Como que faz? A 

grande sacada deles é que 
eles pegaram uma molécula 

de açúcar, todo mundo sabe o 
que é né? Uma molécula de 
glicose e o que acontece, o 
nosso corpo ele consome a 
glicose para gerar energia. 

Mas o que eles fizeram, eles 
colocaram uma molécula 

radioativa na glicose, mas ela 
não causa nenhum mal, é uma 

partícula bem pequena 
positiva. E aí o que acontece, 

quando você ingere essa 
glicose, você consegue gerar 
esse tipo de análise, isso aqui 
é a glicose sendo processada, 
quando a molécula de glicose 
adere e começa o processo de 

quebra, ela está emitindo 
pósitrons. E aí o que acontece, 
o pósitron, vocês lembram que 

tem uma carga positiva, 
parecida com o elétron, 

quando elas atingem uma 
carga negativa que seria o 
elétron, elas se aniquilam, 

quando há a aniquilação, você 
tem a liberação de energia, 

certo? Basicamente, você tem 
duas moléculas… duas 

partículas, elas encostam uma 
na outra e elas explodem. Só 
que essa emissão é de baixa 
energia. E esse maquinário 
consegue ver onde que está 
ocorrendo essa aniquilação e 
ele consegue dizer para você 

onde está tendo mais ou 
menos consumo de glicose, 

mas qual a importância disso? 
Por exemplo, quando você tem 

um tumor ele é uma célula 
problemática, é uma célula que 
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provavelmente tem que ser 
destruída e o que ela faz, ela 
se multiplica muito, que nem 

uma doida, porque ela tem um 
erro no código genético dela. 
Só que para ela se multiplicar, 
ela precisa de glicose. Então 

ela pega essa glicose e 
começa a processar, então 
onde tem o acúmulo dessa 
glicose que tá dopada, você 
consegue verificar que isso 

possivelmente seja uma célula 
cancerígena e aí você 

consegue identificar antes de 
ser um problema e eliminar 
aquela célula enquanto ela 
ainda é pequena. Beleza? 

Essa que é toda a graça do 
exame PET. Certo? Só que ele 

ainda é muito caro, você 
precisa desse aparelho 

enorme e precisa do material 
radioativo que não é tão fácil 

de fazer. E aí a gente tem 
alguns processos de 

tratamento, esse daqui é o 
processo de radioterapia, acho 
que todo mundo já ouviu falar, 

que basicamente, você vai 
jogar radiação sobre uma 

molécula, até você queimar 
ele, até você eliminar. 

basicamente isso que faz, 
quanto mais cedo você 

consegue identificar onde está 
a célula problemática mais 

rápido você consegue eliminar. 

101 Aluno E A radiação vai no corpo todo?  

102 Professor Então isso aqui, a radiação 
não vai no corpo todo, ela vai 
em um ponto. Então quanto 
menor for o tumor, menos 

radiação você tem que usar, 
basicamente, a radiação tem 
que atravessar a sua pele, 
dependendo de onde for e 

queimar a célula que tá dando 
o problema. Esse processo é 
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um pouco invasivo, pode dar 
alguns problemas, mas se 
você identificar o problema 

cedo, vai precisar fazer 
pouquíssimas sessões desse 

procedimento e é rápido, 
resolve o problema. 

E tem um pouco mais invasivo, 
aqui se você verem, é uma 

agulha mesmo e isso aqui ele 
emite uma certa radiação e ele 

queima. Só que se vocês 
verem, esse é mais invasivo 

tem que entrar com essa 
agulha, essa agulha, a 

pontinha dela, tem várias 
outras agulhinhas e elas 

basicamente ficam vibrando e 
emitindo radiação e aí isso 

queima a molécula, aquela que 
é problemática. Aqui temos os 

radiofármacos, aqui lembra 
que eu falei do tratamento de 

tireoide, o iodo 131 é um 
“comprimidozinho” e você 

coloca ele em um comprimido, 
e você consegue fazer com 

que ele fique preso na 
molécula, na célula, na 

glândula, na tireoide e essa 
glândula vai sendo destruída 
com a emissão da radiação, 

então a dose é bem pequena e 
é bem menos radioativa e bem 
menos problemática. Então a 
gente tem esse cara que são 

os radiofármacos que são 
substâncias rádio emissoras 
também, só que são feitas 

para tratamento. 
Bom, vamos para a próxima 
então, como eu falei a Física 
Nuclear, ela tem três ramos, 
uma delas é a Física Médica. 

Agora a gente vai falar da 
Industrial, ok. O que acontece, 
que que vocês acham que é 
mais utilizado pela indústria, 

sobre a radiação?  
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103 Aluno G Produção de energia. Aqui o aluno 
mostra 

familiaridade com 
a questão de 
produção de 

energia atômica. 

104 Professor Exatamente isso. A indústria, 
usa mais na produção de 

energia. aqui a gente tem o 
exemplo do primeiro reator 
nuclear o Chicago Pile One, 

pile significa pilha e ele 
literalmente é uma milha de 
grafite, estão vendo esses 

tijolinhos, são grafite, se você 
verem aqui, eles têm umas 
bolinhas, está vendo? Uns 

buraquinho, nesses 
buraquinhos, se coloca urânio, 
uma bola de urânio metálico, 
que acontece, quando você 

coloca urânio próximo de 
urânio, eles tem uma reação 

nuclear eles começam a emitir 
partículas alfa e nêutrons, e 

um começa a quebra o outro e 
aí quando um emite para o 
outro, esse emite mais dois 
nêutrons, aí o próximo emite 

mais quatro e vai aumentando 
assim. Esse grafite ele era 

utilizado como um método de 
controle para ele não sair 

jogando que nem um louco. 
Então foi feito em 1942, 
primeira reação nuclear 

controlada foi construído com 
29 pilhas, essa aqui é uma das 
pilhas. Aqui vocês conseguem 
ver o tamanho da pessoa em 
comparação a isso. Tá certo? 
e tinha 29 disso. E aí o que 

isso gerou? Gerou 0,5 Watt de 
potência, 0,5 Watt de potência 

não a acender nem uma 
lâmpada, as lâmpadas tem 

geralmente 5, 6, 100 Watts. Só 
que o diferencial desse cara é 
que não tinha “nada” fazendo 
força nem trabalho nenhum, 
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você tinha só um monte de 
pilha de grafite com urânio, e 

aí gerava energia 
espontaneamente, então isso 
foi um grande diferencial que 

deu a ideia para a antiga união 
soviética criar a primeira usina 
nuclear, aí sim usina nuclear, 

da história. Foi feita, né, 
começou a ser feita em 1954 e 
foi desativada em 2002.Então 

isso aqui provou que era 
possível a utilização da 

energia nuclear para algo 
benéfico, para algo bom para 

sociedade. Então esse cara foi 
uma grande vitória para a 

antiga União Soviética, porque 
vocês lembram como foi, o 
professor de história, já deu 

isso certo? E aí você tinha um 
embate durante a guerra fria 

que era entre os EUA e URSS. 
E aí o que aconteceu, a 

grande arma utilizada foi a 
nuclear, a URSS que 

tecnicamente era o vilão, 
conseguiu pegar a tecnologia 
Nuclear e dar energia para o 

povo. Isso foi um baque e 
tiveram que correr muito atrás 
para poder desfazer a besteira 
que eles fizeram que foi jogar 
uma bomba nuclear. Então a 
construção dela começou em 
51 e ela já estava pronta em 

54, sendo que naquela época 
a gente não tinha a tecnologia 
que a gente tem hoje, então 

isso foi um marco da 
engenharia. E aí ela tinha a 

capacidade de gerar 100 MW, 
comparado a Pile One, isso 

era muita coisa, isso era 
potência para suprir 20 mil 

casas, uma usina só, é muita 
coisa. E usinas nucleares não 

são muito grandes, porque 
elas só precisam do material 

que está dentro delas e 
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acabou. E a gente vai ver mais 
como que isso funciona. Aqui a 

gente tem a usina de Angra, 
alguém já viu, conhece, não? 

Então, essa usina, reza a 
lenda, essa usina tem a 

capacidade de segurar uma 
explosão equivalente a um 
Boing, uma avião batendo 
nela. O que acontece, na 

época, até hoje ainda, achava-
se que a energia nuclear era 

muito instável, então o 
processo de construção do 

sistema de segurança dela foi 
muito reforçado. Então ela é 

muito resistente, se acontecer 
alguma coisa, pode ficar 

tranquilo, vai dar nada, mas 
não vai acontecer, isso que é 

importante. 
Então você tem Angra 1, que 
entra em operação em 1984 

que é a primeira usina nuclear 
do Brasil, e aí a gente também 

a Angra 2, e a 3 que ainda 
está em construção. Só Angra 
1 e 2, você vê que o complexo 
não é muito grande, uma coisa 

pequena, elas duas 
representam 4% de toda 
energia gerada no Brasil, 

certo? Então, você tem duas 
usinas “pequenas” e elas duas 
juntas conseguem suprir 4% 
da energia consumida pela 
nossa população, e isso é 
muita coisa por elas serem 

bem pequenas. E apesar dos 
pesares, apesar do pessoal 

falar que “Ah, usina nuclear dá 
problema “, ela é uma das que 
menos dá problemas, e pelo 

próprio diretor do Greenpeace, 
todo mundo sabe o que é o 
Greenpeace, né, então é 

considerada a energia mais 
limpa do mundo. Por conta 
disso, ela não gera resíduo, 
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não gera nenhum tipo de 
poluição. 

105 Aluno B Quanto ela dura?  

106 Professor É, então, ela tem um tempo de 
vida, depende da quantidade 
que ela foi projetada, ela já é 
projetada com um tempo de 

vida. É por exemplo, a primeira 
que foi feita na União soviética, 

funcionou de 54 até 2002, 
então você tem mais de 

quarenta anos.  

 

107 Aluno B Mas tem como reativar?  

108 Professor Então, esse é um dos 
problemas, a usina nuclear, 

quando é feita, ela é feita para 
funcionar naquele tempo, 

depois que acabou, você tem 
que fechar e esquece, porquê? 
Porque o material utilizado, o 

material físsil utilizado é o 
urânio, e o urânio, tem aquele 
tempo de meia vida maluco de 

710 milhões de anos, então 
você faz isso e você coloca lá 
o urânio, você não tem como 

descartar, você tem que 
guardar e esquecer, por que a 

gente não tem tempo ... 

 

109 Aluno D Mas assim, quando você 
acaba de usar o urânio, como 

faz para jogar fora? 

 

110 Professor Então, aí que tá, quando você 
faz a usina, o descarte feito 

nela mesmo, então o urânio já 
é descartado nela. E aí quando 

acaba o combustível, você 
fecha a usina com o urânio lá 

dentro, e aí esquece. 

 

111 Aluno B Não dá para usar mais?  

112 Professor É, exatamente, não vai 
funcionar mais. Assim, há 

pesquisas feitas em relação a 
esse material para reutilização 

dele, mas ainda está no 
começo aí, e é muito 

complicado, porque as 
reações, a do urânio você 

consegue controlar bem, só 
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que tem o tório e eles são 
instáveis. Bom, Angra 1 gera 
740 MW e Angra 2 gera 1300 

MW, isso aqui é potência 
nominal, não sei se conhecem 

esse termo. 

113 Turma Não.  

114 Professor A potência nominal e a 
potência que ele realmente 

gera, mas tem a potência que 
realmente é utilizada, que não 
é essa. porque tem uma perda 

de energia, aí tem que 
converter para eletricidade, 

então tem uma perda nesses 
processos. Aqui a gente tem o 
processo, certo? Da usina que 

é chamada PWR, reator de 
água pressurizada, se vocês 
perceberem, aqui você tem o 

material radioativo, certo? Que 
fica na caldeira. Vocês sabem 

como funciona uma usina 
termoelétrica? Não? É 
basicamente o mesmo 

processo. Só que aqui você 
tem o material radioativo, esse 
material entre contato com a 
água, só que a água está em 
alta pressão, beleza? E o que 

acontece, ela não evapora pois 
ela está pressurizada, você 

aumenta a temperatura dela e 
ela continua líquida. E aí, você 
passa ela por essa outra água, 
mas ela não está em contato, 

essa água vem de um 
reservatório, aqui é um rio. Se 
vocês verem, a água que está 

aqui dentro, não entra em 
contato direto com o segundo 

sistema, está vendo? Todo 
mundo conseguindo ver? E 

essa água aqui, ela esquenta e 
evapora, e ela evapora de uma 
forma muito agressiva, o ar ele 

move a bobina, e aqui você 
tem um outro sistema, com 
água do rio, que serve para 

 



58 
 

condensar essa água que foi 
esquentada, para ela virar 
líquido de novo e fazer o 

processo de novo. Então se 
vocês verem aqui, você tem 3 
sistemas de água e nenhum 

entra em contato com o outro, 
só pelo encanamento. Então 
pôr o reservatório ser um rio, 
você não tem contato com o 
material radioativo, então ela 

não gera resíduo nenhum, por 
que em nenhum momento 

você vai fazer a água entrar 
em contato com o material 
radioativo. E aí você pode 

gerar energia livre de resíduo, 
essa que é a graça, só que 

tem aquele problema, quando 
a usina acabar o tempo de 

vida dela, você tem que fechar, 
e abrir outra em outro lugar. 
Então a questão é fazer com 

que esse material que foi 
resíduo da usina seja 

reutilizado, e isso é uma área 
de pesquisa. 

115 Aluno C Existem pessoas que 
trabalham nela? 

 

116 Professor Existe, o que acontece, essa 
reação aqui é uma reação que 
é controlada, se você não tiver 
ninguém monitorando isso, ela 
pode atingir o que é chamado 

de massa crítica, que é a 
temperatura que começa a 

reação nuclear, se você deixar 
isso acontecer sem parar, sem  
nada que sirva de intermédio, 
pode ver que aqui tem barras 
de controle, porque? Quando 

há uma reação em cadeia, 
você tem um nêutron que vai 

bater em um átomo, esse 
átomo, vai emitir dois nêutrons, 
esses dois nêutrons, vão bater 
em mais dois átomos, aqueles 
dois átomos, vão emitir mais 
dois nêutrons cada um, e aí 
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você vai fazendo isso, se você 
não tiver um controle, isso vai 
aquecer tanto que vai explodir. 
Então, você tem essas barras 
que elas são feitas, de modo 

que elas se encaixem no 
material físsil, e essas barras 

absorvem os nêutrons e a 
reação diminui de velocidade e 
aí você consegue ter mais ou 
menos a medida de energia 

necessária. A gente vai falar já 
de uma reação descontrolada. 

Bom, e aí a gente chega na 
parte mais triste, que é 

utilização bélica. Bom, a mais 
famosa, que são as armas 

nucleares, não sei se vocês já 
ouviram falar nelas.  

117 Aluno L/D Isso é legal. Aqui indica a 
glamourização 
das Bombas 

atômicas frente 
ao seu efeito real, 

este tipo de 
concepção é 

muito comum, 
pois a bomba em 

si, é uma 
demonstração de 
poder feita pela 

nação que 
objetivava a 

hegemonia, até 
hoje existem 
controvérsias 

sobre a 
necessidade de 

se lançar tais 
artefatos, devido 
a quantidade de 

destruição 
proporcionada a 
uma pátria que já 
não podia mais 

se levantar 
perante a guerra. 

Desta forma, 
torna-se 

importante 
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mostrar o quadro 
real gerado pela 
utilização deste 

tipo de 
armamento, no 

sentido de 
conscientizar os 
alunos para que 

tenham dimensão 
do quão é 

prejudicial para a 
sociedade a 
tomada de 

medidas tão 
extremas. 

118 Aluno L Bomba.  

119 Professor Não é legal. A gente tem aqui 
a Little Boy, essa aqui é a 

primeira bomba utilizada na 
segunda Guerra mundial, ela 

foi feita pelos EUA. Ela foi 
lançada em 1945 e a carga de 
explosão dela equivalia a 15 

quilotons, o que equivalia a 15 
toneladas de dinamite. Ela 
equivalia a 15 toneladas de 

dinamite, vocês já viram 
dinamite, é um negócio mais 
ou menos assim, né, agora 

imagina 15 toneladas, ocupa 
um espaço enorme, ela não, 

ela era relativamente pequena. 
Ela causou 70000 mortos. E 

ela pesava 4400 Kg. Então ela 
tinha um poder de destruição, 

muito grande e aqui vocês 
podem ver que ela foi 

projetada para cair assim, para 
baixo. Podem ver que tem uma 

coisinha aqui? É como se 
fosse um “ventiladorzinho”, tá 

vendo? Então, ela vai cair 
assim, e a ideia para causar o 
maior número de destruição, 
você não pode deixa-la bater 
no chão, ela tem que explodir 
no alto porque o raio, o raio de 
destruição é maior, ela bate e 

sobe. E tem mais uma 
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curiosidade, sabe como ela foi 
testada? Você pegava uma 
bomba nuclear, colocava 

vários navios no mar, e você 
jogava uma bomba no navio, 

só que o pessoal não sabia na 
época que havia a questão da 

radiação e eles ficavam 
próximos, ficavam a alguns 

quilômetros de distância, então 
eles ficavam observando qual 
era o efeito da bomba nuclear 
no navio. Se você procurarem 
imagens, vocês vão ver que no 

fundo tem aquele cogumelo 
enorme, se vocês prestarem 

atenção, vão ver alguns 
pontinhos na água, aqueles 

pontos são navios. Então você 
consegue ver que um navio 

cargueiro é muito menor que o 
raio da bomba. Aqui tem uma 

projeção feita em um site, esse 
aqui é o Caju, essa aqui é a 

escola de vocês, isso aqui é a 
ponte Rio-Niterói. Isso aqui é o 

raio de ação dessa bomba. 

120 Aluno B Aquilo ali é Magé?  

121 Professor É Magé, esse é o raio de ação 
dessa bomba, agora você 

imagina, foram 70000 mortes. 
Aqui nesse ponto, nesse ponto 

mais escuro, zero, tudo foi 
destruído, não tinha mais 

nada. Aqui tinha fogo, aqui 
ainda tinha um pouco de fogo 

e esse aqui era o raio de 
pressão do ar. Sem contar a 

radiação que era emitida 
devido à explosão. Aqui a 

gente tem algumas imagens, 
isso aqui era Hiroshima, vocês 

estão vendo aqui que tem 
prédios, tudo mais certo? Isso 
aqui é como ficou depois da 

bomba, terraplanar, vocês vêm 
que basicamente não tem mais 

nada em pé. Então essa 
bomba foi proibida a utilização 
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durante guerra, porque era 
inumana. Vamos passar para a 
outra. E aí entra a “Little Boy”, 

ela causou 40000 mortes 
ainda, ela era ainda mais 

pesada, ela pesava 5000 (kg). 
Tem uma diferença, desculpe, 

essa é a “Fat Man”, a “Little 
Boy”, ela era de urânio, e essa 
aqui, ela é de plutônio. Então 
ela era ainda mais potente, se 
você verem aqui tem o raio de 
ação dela. A radiação dela vai 
ainda mais longe, só que ela 
foi jogada em um lugar que 
não tinha tanta gente, então 
não matou tantos, mas, aqui 
você tem: antes da bomba, 

está vendo? Prédios, casas, e 
aqui você tem … não tem mais 
nada aqui. E aqui você tem o 
ground zero é onde ela atingiu 
… tanto que foi feito todo um 
processo para desarmamento 
e poucas nações hoje em dia 
tem armas nucleares. O Brasil 
supostamente não tem. As que 

têm mais seriam os EUA e a 
atual Rússia, só que a 

quantidade de bombas que 
eles têm, se todas forem 

lançadas, dá para destruir todo 
o planeta. Então, é isso. 
E agora a gente tem os 
exemplos de acidentes 

nucleares. O pior acidente que 
aconteceu aqui [no Brasil], 

aconteceu em Goiânia, que foi 
um acidente com césio 137, já 

ouviram falar disso? 

122 Aluno L Já.  

123 Professor O que aconteceu, esse 
acidente foi considerado o pior 
do mundo. Aqui tem a carcaça 
do aparelho que foi descartado 

incorretamente, se não me 
engano era uma cápsula de 

césio 137 que era utilizada em 
máquinas de Raio-x, césio é 
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emissor de raios-x. E aí o que 
aconteceu, você tem as 

pessoas que encontraram 
eram catadores de lixo, não 
tinham informações sobre o 
que era. O que eles fizeram 
eles viram que esse material 

tinha a propriedade de 
fosforescência, ele brilhava, 
então ele levou para casa e 
não foi muito certo, o que foi 
que aconteceu, as crianças 
começaram a brincar com 

esse material, alguns 
passavam no rosto, alguns 

utilizavam inclusive durante ato 
sexual, por que brilha … E aí 

teve uma criança que inclusive 
engoliu um pouco desse pó, 

era césio era um tipo de sal e 
ela engoliu esse material. Isso 
atingiu aproximadamente 249 

pessoas, sendo 4 mortes 
diretas confirmadas, certo? 

Mas o que aconteceu a essa 
menina que ingeriu … aqui 

você tem uma foto do caixão, 
se vocês verem esse caixão 
não é normal, ele é feito de 

chumbo e a cova ela é funda e 
foi coberta com concreto. 

Então para a radiação não 
passar, se tinha que fazer isso. 

124 Aluno C Poderia então a radiação 
atingir as pessoas? 

 

125 Professor Poderia, mas aí você tem um 
caixão com uma chapa de 

chumbo grossa e o caixão foi 
todo coberto com concreto, 

então é muito difícil da 
radiação passar por esses 
obstáculos. Lembra que eu 
falei, chumbo, ele é mais 

denso, ele é mais próximo [os 
átomos uns dos outros] então 

a radiação não consegue 
penetrar muito, e aí o que 

conseguir penetrar vai parar no 
concreto  
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126 Aluno C Foi retirado de lá?  

127 Professor Não, tá lá até hoje, óbvio, o 
que acontece. A menina que 

ingeriu esse material foi 
considerada o ser humano 
mais radioativo do mundo, 

porque a radiação começou a 
quebrar as moléculas no corpo 
dela e aí ela começou a emitir 

radiação. 

 

128 Aluno C Ela virou um reator nuclear?  

129 Professor Não, mas o que acontece… 
devido ao corpo dela ter 

absorvido reação, os átomos 
dentro dela ficaram instáveis e 

ela começou a emitir e o 
material dentro dela já estava 
emitindo, então começou a 

emitir mais. E teve que fazer 
isso [caixão de chumbo sobre 
concreto]. Aqui a gente tem o 

local onde foi enterrada a 
cápsula de césio 137. Vocês 
estão vendo aqui que ainda é 
alto e aqui, as cápsulas foram 

enterradas aí. Eles tiveram que 
fazer isso com concreto, então 
as cápsulas foram enterradas 

ali dentro e era uma 
quantidade razoável. E por fim, 
já ouviram de acidente nuclear 

em usina? 

 

130 Aluno F Acho que já.  

131 Aluno G Sim, Chernobyl.  

132 Professor Chernobyl, um dos piores 
acidentes nucleares. 

Chernobyl é um lugar na 
Rússia, e aqui a gente tem a 

usina de Chernobyl já 
destruída, se vocês verem 
aqui, ele era um complexo 
normal, certo? Só que aqui 

vocês estão vendo um buraco? 
O que aconteceu, em 

Chernobyl, para poder gerar 
energia, você tem que fazer 

com que a caldeira esquente, 
até aí tudo bem. Só que tem 
uns testes que se faz para 
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verificar se o sistema de 
segurança está funcionando 

bem, o que aconteceu, o teste 
não foi bem. A pessoa deixou 
chegar a massa crítica, a que 
há reação, esquentou muito, e 
aí o que aconteceu, ele tentou 
colocar as varetas de controle 

de uma vez, quando isso 
aconteceu, houve uma reação 

e esquentou muito, e aí 
rompeu e explodiu, realmente 

explodiu para cima a 
contenção que era 

simplesmente feita de metal, e 
aí todo material radioativo foi 

jogado para cima, para 
atmosfera aqui a gente tem o 
mapa do nível da radiação em 
Chernobyl. Aqui que está em 

vermelho, vocês estão vendo? 
Todo esse local aqui não pode 
ser habitado, acabou, porque a 
radiação se propagou por toda 
essa área, toda essa área foi 
coberta com urânio, então, 

seres humano não permanecer 
nesse lugar. 

133 Turma Mas tem gente que vai lá.  

134 Professor Aí, é outra história, não deveria 
ir. 

 

135 Aluno H Tem um vídeo na internet de 
um cara comendo uma maçã 

que nasceu lá. 

 

136 Professor Então, pois é, o que acontece, 
eu vou te mostrar um exemplo. 

Aqui eles falam que o solo é 
todo radioativo, por que 

contaminou, certo? Lembra 
que eu falei para vocês, isso é 
urânio e ele tem a meia-vida 

de quanto? 

 

137 Turma 710 ...  

138 Professor 710 milhões de anos, então 
para o material aqui decair a 

metade do que tem 
atualmente, vai demorar 710 

milhões de anos e não passou 
nem, sei lá … duzentos anos, 
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certo? Então até isso ficar 
habitável, vai demorar muito. 
Uma curiosidade é que são 

testadas algumas plantas que 
podem absorver radiação e 
uma das plantas que podem 
absorver melhor radiação é a 
pimenta, a pimenta se você 

colocar em um solo radioativo, 
ela pega um pouco dessa 

radiação e absorve, e aí dá 
uma amenizada. Mas ainda 

assim não tem pimenta o 
bastante para cobrir toda essa 
área. Então a gente tem aqui 
um exemplo do que foi feito 

para tentar conter essa 
radiação, que foi esse 

sarcófago, isso aqui são 
literalmente, placas de 

chumbo, que são colocadas 
em volta da parte que 

explodiu, beleza?  
Para tentar conter a radiação, 

porque aqui, algum material de 
fato foi para atmosfera, certo? 

Só que uma boa parte dele 
ficou no chão, uma parte colou 
no chão e a outra foi embora. 

Se vocês procurarem 
informações sobre isso, vocês 

vão encontrar algumas 
imagens chamadas “sombras 
nucleares” o que aconteceu … 
a explosão foi tão violenta que 
não deu tempo da pessoa ser 
queimada, o que era material 

pesado, como sais caiu, 
ionizou e o resto virou gás e 
uma parte virou sal e caiu no 
chão você vai ver imagens no 

chão que é como se fosse uma 
sombra e foi realmente isso, a 
explosão pegou uma pessoa, 

varreu a pessoa o que era 
mais leve virou gás na hora e o 
resto colou no chão, igual uma 

sombra mesmo, de tão 
violenta que foi a reação. Aqui 
você tem a cidade fantasma de 
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Chernobyl, tiveram que 
evacuar na hora, então se 

entrarem nesses prédios, eles 
são todos mobiliados, tem 
roupas, não teve tempo, 
tiveram que sair na hora.  

139 Aluno B O que aconteceu com as 
pessoas que moravam lá? 

 

140 Professor Essas pessoas foram 
realocadas para lugares com 

menos perigo. Mas alguns com 
o passar do tempo, devido a 
interação com a radiação, 

realmente morreram. Aqui tem 
um exemplo de uma árvore, 
alguém consegue descobrir 

que árvore é essa? 

 

141 Aluno H Pinheiro.  

142 Professor Pinheiro, tá escrito aqui. Isso 
aqui é um pinheiro. Como é 
um pinheiro saudável? Ele 

cresce reto, certo? Se vocês 
verem, esse cara aqui ele está 
todo torto, não tem nem folha 

direito, certo, devido a 
interação com a radiação, o 

DNA do pinheiro foi quebrado 
e ele se reconstruiu do jeito 

que dava. Basicamente, você 
tem um crescimento estranho, 
está vendo, que é como se a 

árvore tivesse um tipo de 
câncer. Porque o DNA dela foi 
reconstruído de qualquer jeito, 

e as informações estavam 
incorretas, então ao invés de 

crescer reto, ele tem 
ramificações para os lados e 
não cresce folhas, se vocês 
verem outras, tirando essa 
maçã, que não sei como 

apareceu, porque é muito raro. 
Basicamente, toda árvore, todo 
ser que crescer nessa área vai 
ter algum defeito genético que 

é devido a radiação. Então, 
basicamente foi isso galera, 
agora a gente vai ter uma 

atividadezinha. Vocês 
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conhecem uma coisa chamada 
fluxograma? 

143 Turma Aham, sim, aham.  
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ANEXO II 

 

Material Imagético 

 

 As imagens utilizadas foram capturadas de uma apresentação feita em Power 

Point, as apresentações foram devidamente animadas para que surgissem no 

momento necessário de acordo com o andamento da aula. 

Algumas das imagens possuem animação. 

O material está disponibilizado no link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NTRH3RM4speUWnExY18Q_g8O--yW46-

d?usp=sharing. 
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ANEXO III 

PLANOS DE AULA 

AULA 1 

DISCIPLINA: Física 

DURAÇÃO: 2 horas-aula (100 minutos) 

Objetivo Geral: 

Apresentar aos alunos os raios-X, como foi feita sua descoberta e como isso impactou 

a sociedade à época, partindo então para o desenvolvimento do conceito de 

radioatividade, explorando o contexto social dos participantes da construção destes 

conhecimentos. 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

Estratégias 

 
 * Trazer conceitos familiares para o 

aluno como o estudo de fraturas por 

raios-X, para que percebam que é um 

assunto pertinente a eles;  

*Apresentar o mecanismo de 

funcionamento dos raios-X;  

*Discutir os benefícios trazidos por 

este advento tecnológico;  

*Compreender o conceito e 

características deste fenômeno; 

*Apresentar a construção do conceito 

de radioatividade; 

*Discutir o cerceamento ao 

conhecimento sofrido pelas mulheres 

*Apresentar a descoberta de novos 

elementos; urânio, polônio e rádio  

 
 

 
O que é fissura e o que 

é fratura? 

O que são os raios-X e 

como foram 

descobertos? 

O experimento de 

Becquerel com sais de 

Urânio. 

As descobertas e 

proposições feitas por 

Marie Curie. 
 

Atividade Docente 

*Aula expositiva. 

*Incentivar aos alunos 

que deem suas opiniões 

em relação aos 

assuntos, para que seja 

gerado um diálogo entre 

os integrantes da sala 

de aula, de forma a 

propor hipóteses para 

os fenômenos 

apresentados 
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AULA 2 

DISCIPLINA: Física 

DURAÇÃO: 2 horas-aula (100 minutos) 

Objetivo Geral: Relembrar o conceito de átomo e partículas subatômicas partindo do 

modelo de Thomson e chegando ao modelo de Rutherford e a descoberta do nêutron 

por Chadwick, para explicar os tipos de decaimento radioativo assim como algumas 

de suas propriedades básicas para enfim chegar às aplicações na Física Nuclear. 

 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

Estratégias 

 
 *Relembrar os modelos 

atômicos de Thompson e 

Ruherford;  

*Compreender a diferença e 

características dos prótons, 

nêutrons e elétrons;  

*Discutir os benefícios 

trazidos por este advento 

tecnológico;  

*Compreender o conceito de 

decaimento radioativo, meia 

vida e isótopos; 

*Apresentar a área Física 

Nuclear; 

*Demonstrar aplicações que 

se baseiam em tecnologias 

obtidas a partir dos estudos de 

Física Nuclear no campo da 

medicina.  
 

 
Modelos atômicos, o que 

são? 

Os modelos de Thompson 

e Rutherfod. 

A contribuição de Chadwick 

e os isótopos. 

As radiações alfa, beta e 

gama; suas composições e 

características. 

O que é a Física nuclear. 

A Física na medicina, 

processos de diagnóstico e 

de tratamento. 
 

Atividade Docente 

*Aula expositiva. 

*Incentivar aos alunos que 

deem suas opiniões em 

relação aos assuntos, para 

que seja gerado um diálogo 

entre os integrantes da sala 

de aula, de forma a propor 

hipóteses para os 

fenômenos apresentados 
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AULA 3 

DISCIPLINA: Física 

DURAÇÃO: 2 horas-aula (100 minutos) 

Objetivo Geral: Retomar as tecnologias que partem do estudo da Física Nuclear. 

Apresentar as usinas termonucleares sua criação e contexto histórico no qual foram 

concebidas, funcionamento, semelhanças com as usinas termoelétricas e suas 

vantagens e desvantagens. Em seguida apresentar as aplicações bélicas, reforçando 

o lado negativo desta aplicação devido aos efeitos colaterais e capacidade de 

destruição. Por fim apresentar dois grandes desastres nucleares o de Goiânia e de 

Chernobyl. 

 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

Estratégias 

 

*Apresentar as bombas atômicas 

utilizadas no fim da Segunda Guerra 

Mundial; 

*Explicar suas características; 

*Apresentar o desastre de Goiânia, 

seus efeitos e o que o acarretou; 

*Apresentar o desastre em 

Chernobyl, quais os motivos para 

este acontecimento e quais os 

efeitos colaterais gerados. 

 
As bombas atômicas, o que 

são e suas características. 

Quais os efeitos causados 

pela utilização destes 

artefatos. 

O acidente de Goiânia e 

seus efeitos. 

O desastre de Chernobyl e 

seus efeitos. 
 

Atividade Docente 

*Aula expositiva. 

*Incentivar aos alunos que 

deem suas opiniões em 

relação aos assuntos, para 

que seja gerado um diálogo 

entre os integrantes da sala 

de aula, de forma a propor 

hipóteses para os 

fenômenos apresentados 

*Solicitar que façam um 

mapa conceitual com o que 

compreenderam em relação 

as aulas apresentadas. 
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ANEXO IV  

MAPAS CONCEITUAIS DOS ALUNOS 
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Anexo V 

 

Fonte das imagens: 

 

Imagens conferidas na data de 02/07/2019. 

 

https://www.hc.unicamp.br/node/966 

https://pixabay.com/pt/images/search/raio%20x/ 

https://www.flickr.com/photos/comrade_s/178543222 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&u
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