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RESUMO 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE  

FISSÃO E FUSÃO NUCLEAR PARA O ENSINO MÉDIO 

Suami João Martins Ramos 

Orientador 

Ladário da Silva 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação do 

Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense no Curso de 

Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física 

Energia é um dos temas mais importantes no estudo da Física no Ensino 
Básico. No atual currículo da Secretaria de Educação do Estado do Rio de 
Janeiro, o tema Energia é estudado em todo o segundo ano do Ensino Médio. 
No quarto bimestre são estudados particularmente os temas Energia Nuclear e 
Reações Nucleares. Neste contexto, nossa proposta está focada neste 
bimestre. A importância deste tema é marcante, haja vista as pesquisas para o 
desenvolvimento da Fissão Nuclear controlada, à época da Segunda Guerra 
Mundial, terem sido um marco na história da humanidade, pois culminaram 
com o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, 
inaugurando, assim uma nova Era, a Era Nuclear. A Fusão Nuclear, por sua 
vez, é tema de pesquisas atuais devido especialmente, ao seu potencial de 
produção de energia e também é importante em outras áreas do conhecimento, 
pois em última análise, é a grande responsável pela existência e manutenção 
da vida em nosso planeta. Para o estudo deste importante tema da Física 
propomos a abordagem que preconiza o uso da Alfabetização Científica (AC). 
Dentro dessa proposta mesclamos aulas mais tradicionais, quase 
transmissivas, com explicações na lousa e aulas com experimentos em sala de 
aula e também o uso de programa de computador que usa simulações. 
Analisamos os aspectos éticos e políticos relativos a estas pesquisas, que 
tiveram seu ápice durante a Segunda Guerra Mundial, e realizamos um debate 
cujo tema provocava a discussão entre as relações entre Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. Com o uso da abordagem proposta pela AC, queremos 
colaborar para que os estudantes, além de consolidarem os conceitos de 
Fissão e Fusão Nuclear, tenham mais uma oportunidade de, através de seus 
estudos, se tornarem, cidadãos mais críticos, conscientes e participativos na 
sociedade na qual vivemos. Como produto associado a esta Dissertação, 
elaboramos um documento a parte, capaz de ser usado por docentes do 
Ensino Básico para aplicar essa proposta em sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino de Física, Alfabetização Científica, Fissão e Fusão 
Nuclear. 

Volta Redonda 

Novembro de 2015 
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ABSTRACT 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE  

FISSÃO E FUSÃO NUCLEAR PARA O ENSINO MÉDIO 

Suami João Martins Ramos 

Orientador 

Ladário da Silva 

 

Abstract ofmaster’sthesissubmittedto Programa de Pós-Graduação do Instituto 

de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense no Curso de Mestrado 

Profissional de Ensino de Física (MNPEF), in partialfulfillmentoftherequirements 

for thedegree Mestre em Ensino de Física 

 

Energy is one of the most important themes int he study of physics in the basic 
school. In the currrent Minimum Curriculum of the Rio de Janeiro State 
Education Secretary energy is studied in the whole second year of the High 
School. In the fourth bimester, Nuclear Energy and Nuclear Reactions are main 
themes. In this context, our proposal is limited to this bimester. These 
themesare is very important, once the researches to devellop the controlled 
Nuclear Fission become a historical mark with the bombardment of Hiroshima e 
Nagasaki, installing the Nuclear Age. Nuclear Fusion is a current research topic 
due to the potential of producing energy and to its importance to other fields of 
science, once ultimately the existence and maintenance of life on Earth 
depends on this process. In order to study these themes, we used the approach 
adopted by the Scientific Literacy. In this approach, we used tradictional 
classes, as well as experiments and computer simulations. We have also 
analyzed the ethic and political aspects concerning the research on nuclear 
physics during the II World War. Finally we realized a debate whose theme 
sparked the discussion among the relations of Science, Tecnology, Society and 
Enviroment. Usind this approach we intend to improve the awareness and the 
critical judgment of our students. As a result of this dissertation, we produced 
another document which is able to be used by Basic School teachers in order to 
apply this proposal in classroms. 

Keyword: Physics Teaching, Scientific Literacy, Nuclear Fission and Fusion.  
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem por objetivo ofertar aos professores de Física 

do Ensino Médio uma opção para se trabalhar os conteúdos de Fissão e Fusão 

Nuclear; sob a ótica da Alfabetização Científica. Esta metodologia de ensino 

esta calcada em três eixos estruturantes (SASSERON, 2010, p.15). No 

primeiro deles, estudamos os conceitos, os gráficos e o formalismo matemático 

que envolve o tema em questão. No segundo eixo, analisamos as questões 

históricas que levaram ao desenvolvimento dos temas científicos, a influência 

da filosofia de pensamento dos cientistas envolvidos nas descobertas e as 

quebras de paradigmas que podem ocorrer com as novas descobertas. O 

terceiro eixo estruturante aborda as mudanças e consequências que estas 

descobertas infligem sobre a sociedade e o meio ambiente (SASSERON, 2010, 

p.17-18).  

Podemos observar que o Currículo Mínimo e as Orientações 

Pedagógicas adotados pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2012), apontam para a metodologia de ensino 

baseada na Alfabetização Científica (AC), quando, por exemplo, no Quarto 

Bimestre do Segundo Ano do Ensino Médio, que é o nosso foco, descreve: 

“compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e 

relacionando as grandezas envolvidas”; “Conhecer a natureza das interações e 

a dimensão da energia envolvida nas transformações nucleares para explicar 

seu uso em, por exemplo, usinas nucleares, indústria, agricultura ou medicina” 

e “Compreender que a energia nuclear pode ser obtida por processos de fissão 

e fusão nuclear” nos remetem para o primeiro eixo da metodologia AC. As 

Habilidades e Competências: “Analisar, argumentar e posicionar-se 

criticamente em relação a temas de ciência, tecnologia e sociedade”; “Avaliar 

possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes 

específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou 

econômicas” e “Analisar perturbações ambientais, identificar fontes, transporte 

e/ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, 

produtivos ou sociais”. Evidenciam claramente, o terceiro eixo descrito pela 

professora Lúcia Helena Sasseron. A orientação “Compreender o 

conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma construção 



 
   

2 
 

humana, inseridos em um processo histórico e social”, que é a primeira do 

primeiro bimestre, nos mostra a similitude de pensamento com o segundo eixo 

estruturante proposto pela professora Lúcia Helena Sasseron (SASSERON, 

2010, p.15).    

Pode-se associar o ano de 1958 ao nascimento do que chamamos hoje 

Alfabetização Científica pois neste ano o pesquisador norte- americano Paul 

Hurd, publicou um livro intitulado “Science Literacy: Its Meaning for American 

Schools” (SASSERON, CARVALHO, 2011 p.60). Ela, a Alfabetização 

Científica, é produto de uma evolução de conceitos metodológicos que teve 

início na década de 1950, quando, logo após o término da Segunda Guerra 

Mundial “surgiu uma visão essencialista e triunfalista”, (BEMFEITO, 2008, 

p.14), através da escola tecnicista e escola-novista. Estas escolas apregoavam 

que a ciência e a tecnologia resolveriam todas as questões sociais existentes. 

Esta visão de estudo é o que hoje denominamos Ciência e Tecnologia (CT). 

Entre as décadas de 1960 e 1970 surgiu uma nova metodologia que foi 

denominada de Ciência Integrada. Nesta visão procurava-se integrar as 

ciências naturais, mas de uma forma que acabava esvaziando os conteúdos, 

pois, nesta tendência supõe-se que “o professor não necessita de possuir um 

conhecimento seguro e relativamente profundo do conteúdo a ser ensinado” 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994, p.26). 

Durante grande parte da guerra fria o foco da Educação, foi à formação 

de cientistas. A partir da década de 1970 este foco começou a ser direcionado 

para a formação do cidadão. Glen S. Aikenhead levantou a dificuldade de, 

como, ao mesmo tempo, preparar futuros cientistas e formar cidadãos. 

(SANTOS, 2011, p.22). Nestas pesquisas procurava-se a interação entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, (CTS). 

No final do século XX, em 1998, a presidente da Associação Americana 

para o Avanço da Ciência (AAAS), Jane Lubchenco alertava para a 

necessidade da comunidade científica em direcionar os seus esforços no 

sentido de resolver os problemas ecológicos que, já então, ameaçavam a 

humanidade. (VILCHES; PÉREZ e PRAIA, 2011, p.161). Deste alerta, foram 

finalmente incorporados nos estudos os impactos que as descobertas 
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científicas e as implicações tecnológicas, surgindo, assim a metodologia, 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, (CTSA). 

A Alfabetização Científica, conforme vimos anteriormente, como 

metodologia agregou o estudo puro e simples das Ciências a História das 

Ciências e o CTSA. 

Esta nova forma de estudar ciências procura conduzir o aluno a uma 

maior interação entre os conhecimentos científicos que adquire e o mundo em 

que vive. Proporcionando a ele não somente as noções dos conteúdos a serem 

estudados, mas também as noções dos saberes de fazer ciência (SASSERON, 

2010, p.15), além das consequências da aplicação destes saberes para o 

Meio-Ambiente. Proporcionando, assim, que o aluno conquiste uma 

Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 2011, p.223-241) ao mesmo 

tempo em que se promove uma melhor inclusão social deste aluno (CHASSOT, 

2003). 

       Com este objetivo apresentamos nossa proposta, mas antes 

faremos a análise de alguns temas que julgamos serem importantes para a 

compreensão do que propomos e dividimos nosso trabalho da seguinte forma: 

No capítulo 2, fizemos uma breve análise sobre a Educação. Nele 

recordaremos, em breves palavras, os primórdios do Sistema de Ensino no 

Brasil, desde a vinda dos jesuítas, passando pelo Brasil Colônia, Brasil Império 

e Brasil República. Discutiremos as influências que nosso Sistema de Ensino 

tem sofrido, ao longo destes séculos, dos Sistemas dos países dominantes 

(PILETTI; PILETTI, 2002, p.132). Veremos as reações de educadores 

nacionais e esta dominação e os resultados alcançados. Faremos também, 

uma breve passagem pelo surgimento da metodologia de ensino que se utiliza 

da abordagem Ciência e Tecnologia, (CT). A ampliação para a abordagem 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, (CTS) e o surgimento da letra A nesta sigla, 

quando se observou a necessidade de se analisar as consequências que as 

descobertas da Ciência e as aplicações Tecnológicas influenciam no Meio-

Ambiente além do que já se analisava sobre a Sociedade (CTSA). Veremos 

finalmente, também, esta nova tendência no ensino que é a necessidade da 

Alfabetização Científica.  
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No capítulo 3, analisaremos a importância da História das Ciências no 

contexto da Alfabetização Científica. Veremos que para obtermos um estudo 

satisfatório de qualquer ciência se faz necessário que estudemos, além de 

seus conceitos, postulados, teoremas e leis, como estas ciências foram 

construídas através dos tempos (TEKNÊ; FREITAS, 1999, p.2). As discussões 

que ocorrem entre os cientistas que levaram a aceitação desta ou daquela 

teoria pela comunidade científica, quase sempre em detrimento de outra, ou 

outras, teorias propostas. Veremos o quanto o pensamento filosófico do 

cientista influencia em seu trabalho (KOYRÉ, 1982, p.12) e a importância de 

entendermos que assim como as Artes, a Literatura, a Política, a História, a 

Filosofia, a Religião, etc..., as Ciências são criações sociais, sujeitas a todos os 

erros e acertos que um ser humano pode cometer, desmistificando então, em 

nossos alunos, a falsa idéia de que os cientistas são super-homens 

(THUILLIER, 1994, p.14).     

 O capítulo 4 é dedicado ao estudo dos fenômenos da Fusão e Fissão 

Nuclear em nível do Ensino Médio. Embora os livros-texto que nos apoiamos 

para formular este capítulo sejam adotados em cursos de Graduação em 

Engenharia e Física, não adentramos no formalismo matemático que exige os 

estudos deste tema na Graduação, motivo pelo qual, entendemos estarmos no 

nível de compreensão adequado ao Ensino Médio, embora tenhamos,  

ultrapassado, o nível de todos os livros aprovados pelo Ministério da Educação 

e que foram adotados pelas escolas públicas em todo o território nacional, 

através dos conceitos e gráficos que introduzimos. Adicionando, assim, 

conceitos e gráficos dos livros de Graduação aos conteúdos do Ensino Médio.  

No capítulo 5 desenvolvemos a metodologia que adotamos para a 

aplicação de nosso trabalho. Este capítulo está dividido em três partes. Na 

primeira propomos o que será realizado em um dos encontros que teremos 

com as turmas. Na segunda parte, procuramos explicar o porque de termos 

escolhido cada uma das tarefas que propomos na primeira parte. Os objetivos, 

os contrapontos que podem ser observados ao se estudar a vida dos cientistas 

sugeridos. Os motivos de propormos os temas: Projeto Manhattan e Robert 

Oppenheimer; Matriz Energética Brasileira e Werner Heisenberg; Primórdios 
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dos Institutos de Ciências no Brasil e César Lattes; A Corrida para domínio da 

tecnologia da energia nuclear no Brasil e no Mundo e Henry Truman; 

Equipamentos Médicos que dependem de reações nucleares e Ettore Majorana 

e Energia Nuclear e Meio Ambiente e Albert Einstein. Na terceira parte, 

narramos os fatos mais relevantes que ocorreram durante, principalmente, 

quando da apresentação das tarefas de cada grupo. 

No capítulo 6 faremos a análise dos dados levantados através de um 

questionário respondido pelos alunos. Este questionário foi composto de uma 

parte com questões sócio-econômicas, embora poucas, pois objetivamos 

avaliar o perfil de cada turma que participou do projeto. A segunda parte do 

questionário versa sobre os conceitos de Física estudados e como podem ser 

aplicados ou encontrados na natureza. Realizamos, ainda, uma terceira parte 

na qual sondamos a preferência, ou não, dos alunos para o estudo 

interdisciplinar e a opinião dos mesmos quanto ao rendimento escolar quando 

se estuda desta forma.      

Em seguida apresentamos as conclusões do trabalho, analisando o 

resultado de sua aplicação em sala de aula e nossa visão a respeito dos 

resultados alcançados.                   
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CAPÍTULO 2  

BREVE ANÁLISE SOBRE A EDUCAÇÃO  

2.1 Educação no Brasil 

A Educação no Brasil espelha a dependência que vivenciamos através 

da História, Claudino e Nelson Piletti descrevem como esta relação tem 

ocorrido através do tempo. 

 

A História nos mostra que, apesar das intensas lutas do teu povo, 
o Brasil sempre foi mantido numa situação de dependência. 
Inicialmente de Portugal; depois da Inglaterra; por último, dos 
Estados Unidos. E a Educação foi um dos instrumentos de que 
lançaram mão os sucessivos grupos que ocuparam o poder para 
promover e preservar essa dependência. Quando não através de 
exclusão pura e simples, impedindo-se o acesso de grande parte 
dos brasileiros à escola, por meio de um ensino para a submissão, 
desprovido da preocupação crítica, tanto em seus conteúdos 
quanto em seus métodos (PILETTI; PILETTI, 2002, p.132). 

 

2.1.1 A Gênese   

Apesar destas tentativas de manipulação, a Educação no Brasil tem 

avançado, embora, de forma bastante lenta. O sistema educacional brasileiro, 

se assim podemos definir, teve início na época da colonização com os jesuítas, 

que durante pouco mais de dois séculos (1549 – 1759) prestaram uma 

significativa contribuição no processo de colonização. Os jesuítas se alinharam 

à Coroa Portuguesa com o objetivo de colonizar as terras recentemente 

conquistadas, procuravam converter os índios favorecendo, assim, o trabalho 

de colonização dos invasores. Entretanto perceberam que não seria possível 

converter sem ensinar a leitura e a escrita, e então, surgiram às escolas de 

primeiras letras. Mais tarde foram criados outros cursos equivalentes aos 

atuais, ensino médio e o curso de Teologia e Ciências Sagradas destinados 

aos filhos dos senhores de engenho. Aqueles filhos dessa elite que não 

demonstrassem aptidão para a carreira eclesiástica eram enviados para a 

Europa, a fim de realizarem outros cursos (PILETTI; PILETTI, 2002, p.135). 
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2.1.2 Colônia e Império  

Com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil em 1808 e com a 

independência em 1822, também, nada mudou para as populações menos 

favorecidas, os Piletti nos esclarecem sobre este fato quando afirmam:  

 

A preocupação fundamental do governo, no que se refere a 
educação, passou a ser a formação das elites dirigentes do país. 
Ao invés de procurar montar um sistema nacional de ensino, 
integrado em todos os seus graus e modalidades, as autoridades 
preocuparam-se mais em criar algumas escolas superiores e em 
regulamentar as vias de acesso aos seus cursos, especialmente 
através do curso secundário e dos exames de ingresso aos 
estudos de nível superior (PILETTI; PILETTI, 2002, p.145).          

 

 O nível de escolarização do povo, de uma forma geral, era muito baixo, 

no fim do Império apenas 15% da população em idade escolar encontrava-se 

matriculada (PILETTI; PILETTI, 2002, p.152).  

 Como destaque da era colonial, podemos citar, quando da vinda 

de Don João VI, para o Brasil, a fundação das primeiras instituições de 

ciências, a Escola Superior de Medicina, a Escola de Técnicas Agrícolas, o 

Laboratório de Estudos e Análises Químicas e a Academia Real Militar, cujas 

funções incluíam os ensinos de Engenharia Civil e Mineração, além de outras 

instituições de caráter administrativo e cultural (AQUINO, 2000, p.387). 

 Em relação à era imperial, podemos citar a criação do Colégio Pedro II, 

em 1838, cujo destino era servir como um modelo de ensino secundário. E na 

realidade, “se consolidou como instituição preparatória ao ensino superior” 

(GHIRALDELLI Jr., 2009, p.7) e permanece desta forma até os dias atuais. 

  

2.1.3 A República 

Com o advento da República nada mudou de imediato. As idéias que 

prevaleceram durante o período Colonial e durante o Império ainda deixaram 

um ranço muito forte. Claudino e Nelson Piletti transcrevem parte do discurso 
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do Senador Oliveira Junqueira proferido em 1879 (PILETTI; PILETTI, 2002, 

p.142). “Certas matérias, talvez não sejam convenientes para o pobre; o 

menino pobre deve ter noções muito simples ... a grande massa deve ter 

apenas instrução elementar”. E o descaso da classe política com a Educação é 

antigo. Os orçamentos sempre foram o mínimo. O médico, psicólogo, 

pedagogo e historiador Manuel Bonfim, que nasceu em 1868, escreveu 

(conservamos a grafia original) na época da República: 

 

É espantoso, é monstruoso, que um paiz novo, onde toda a 
educação intellectual está por fazer, onde a massa popular é 
ignorantissima, onde não há instrucção industrial nem technica, 
onde o proprio meio e todos os seus recursos naturaes não são 
estudados. É monstruoso que, n’um tal paiz, para um orçamento 
de trezentos mil contos de reis, reservem-se 73 mil contos para a 
força publica, e apenas 3.200 contos para tudo, tudo que 
interessa a vida intelectual, ensino, bibliotheca, museus, escolas 
superiores, observatórios, etc. (FREITAS, p. 11).    

 

Somente na Constituição de 1934 é que foram implementados alguns 

princípios, que “embora fossem na prática muitas vezes desrespeitados”, 

(PILETTI; PILETTI, 2002, p.159), denotaram um grande avanço na forma de 

interpretar a Educação, os irmãos Piletti descrevem (PILETTI; PILETTI, 2002, 

p.159), estes princípios, que foram: 

  

- Gratuidade e obrigatoriedade do ensino de 1º grau. 

 - Direito a Educação. 

 - Liberdade de ensino. 

 - Obrigação do Estado e da família no tocante a educação. 

 - Ensino religioso de caráter “inter-confessional”.   

 Durante a Primeira República houve a continuidade da divisão de 

competências estabelecida no Império, à esfera federal cabia a gestão de 

ensino das elites, os níveis secundário e superior, e a esfera estadual a gestão 
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da educação popular, os níveis primário e profissional (PILETTI; PILETTI, 

2002, p.160). 

  

2.1.4 Primeiras mudanças significativas 

A mudança que forçou a implementação das reformas lançadas na 

constituição de 1934 deve-se a um manifesto, realizado em 1932, por 26 

educadores, denominado: Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Este 

manifesto foi redigido por Fernando Azevedo e assinado, entre outros por: 

Roldão Lopes de Barros, Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, 

Antônio Ferreira de Almeida Junior, Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, 

Hermes Lima, Julio de Mesquita Filho e Cecília Meireles (GHIRALDELLI Jr., 

2009, p.29).  

 No intervalo entre 1934 e 1946 foram realizadas algumas modificações 

mais em função de nomenclatura das divisões do ensino. O que se pode 

destacar durante este período foi a criação do ensino técnico-comercial 

destinado às “classes menos favorecidas”. Foram criados os cursos de ensino 

industrial, comercial, agrícola e normal. Neste período foram criados, também, 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC) (PILETTI; PILETTI, 2002, p.180). 

  

2.1.5 Primeira Redemocratização  

No período entre 1946 e 1964 o Brasil viveu uma época de democracia, 

se comparado com o período anterior a 1946, quando viveu a ditadura Vargas 

e ao período posterior, quando viveu a ditadura militar. Não era uma 

democracia totalmente plena, pois, por exemplo, o Partido Comunista foi posto 

na ilegalidade com apenas dois anos de atividade legal e os analfabetos não 

tinham direito a voto (PILETTI; PILETTI, 2002, p.186). 

 Este período de redemocratização repercutiu na Educação e várias 

conquistas foram alcançadas. Foram organizadas muitas campanhas e 

movimentos populares objetivando a melhora e ampliação da Educação. 
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Algumas destas campanhas obtiveram um resultado espetacular. A do Ensino 

Supletivo, campanha de educação de adultos, por exemplo, saltou de 94.291 

alunos em 1943, para 720.000 em 1950 (PILETTI; PILETTI, 2002, p.193). 

Em 1959, à semelhança de 1932, foi organizado um manifesto, agora 

mais preocupado com questões gerais de política educacional, onde 

intelectuais de esquerda, tais como, Fernando de Azevedo, que redigiu o 

manifesto, Caio Prado Junior, Nelson Werneck Sodré e Florestan Fernandes se 

uniram a pensadores conservadores, como Miguel Reale, para apoiar o 

documento. E para os socialistas, o que importava era “socializar a cultura para 

as classes trabalhadoras” e Florestan Fernandes declarou que “a luta não era 

por princípios socialistas, mas apenas por conquistas já alcançadas nos países 

capitalistas avançados” (GHIRALDELLI Jr., 2009, p.78). Em 1961, após 13 

anos de discussão, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

Nacional, (LDB), lei nº 4024/61, que foi a primeira a incluir todos os graus de 

modalidade de ensino. Nelson e Claudino Piletti resumiram as principais 

características registradas na LDB. 

 

- Objetivos do ensino inspirados nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana. 

- Estrutura: pré-primário (até os sete anos); primário (quatro a seis 
anos de duração); ensino médio: ginasial de quatro anos e 
colegial de três anos, ambos abrangendo diferentes modalidades 
(secundário, técnico – industrial, agrícola e comercial – e normal); 
superior (graduação e pós-graduação). 

- Conteúdos curriculares diversificados, com matérias obrigatórias. 

- Equivalência entre o secundário e o técnico-profissional. 

(PILETTI; PILETTI, 2002, p.195). 

                 

 Neste período, 1946-1964, surgiu, também, o método Paulo Freire, de 

repercussão nacional e internacional, e cujas “características centram-se na 

adequação do processo educativo às características do meio”. (PILETTI; 

PILETTI, 2002, p.196). 
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2.1.6 Anos de chumbo – retrocesso  

Em 1964 o Brasil mergulha no segundo pior período da sua Historia, a 

ditadura militar, pior do que esta época, somente o período da escravidão. Os 

Piletti descrevem as conseqüências deste período na Educação.  

 

A partir de 1964, a Educação brasileira, da mesma forma que os 
outros setores da vida nacional, passou a ser vítima do 
autoritarismo que se instalou no país. Reformas foram efetuadas 
em todos os níveis de ensino, impostas de cima para baixo, sem a 
participação dos maiores interessados, alunos, professores e 
outros setores da sociedade. Os resultados são os que vemos em 
quase todas as escolas: elevados índices de repetência e evasão 
escolar, escolas com deficiência de recursos materiais e 
humanos, professores pessimamente renumerados e sem 
motivação para trabalhar, elevadas taxas de analfabetismo. 
(PILETTI; PILETTI, 2002, p.200).      

 

    Entre muitas atitudes de repressão e força que a ditadura implantou 

uma delas foi “tornar ilegais as entidades estudantis” (PILETTI; PILETTI, 2002, 

p.211) lei Suplicy, e outra, que os sindicatos, não só o dos professores, foram 

invadidos e tornados ilegais. Com estas medidas e outras a ditadura eliminou a 

participação da sociedade no processo de elaboração do Sistema Educacional 

e os tecnocratas da educação implantaram modificações que os Piletti 

descreveram da seguinte forma:  

 

Reforma Universitária: 

- Instituiu o vestibular classificatório, para acabar com os 
“excedentes”. 

- Deu a Universidade um modelo empresarial; 

- Organizou as Universidades em unidades praticamente isoladas; 

- Multiplicou as vagas em escolas superiores particulares.  

Reforma do ensino de 1º e 2º graus: 

- Objetivos: auto-realização, preparação para o trabalho e para o 
exercício consciente da cidadania. 

- Estrutura: 1º grau (oito anos) dedicado a educação geral; 2º grau 
(três ou quatro anos) obrigatoriamente profissionalizante até 1982. 
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- Conteúdos: dez conteúdos específicos obrigatórios, ficando 
prejudicada a liberdade de incluir outras matérias (PILETTI; 
PILETTI, 2002, p.211).      

 

 Aparentemente algumas destas modificações seriam salutares, tais 

como, por exemplo, a preparação para o mercado de trabalho, entretanto, não 

havia, na prática, esta preparação e tampouco o mercado. Quanto a proposta 

de preparação para o exercício consciente da cidadania, também era sem 

sentido, pois, como uma ditadura que proibia as manifestações populares e 

baniu os sindicatos vai preparar um cidadão consciente? Na realidade o que se 

pretendia era o cidadão robotizado, agindo na forma que os poderes da época 

planejaram. Paulo Ghiraldelli, descreve os estertores da Ditadura Militar 

quando descreve: 

 

O regime militar fracassou no seu projeto educacional em todos os 
sentidos. Em 1986, o governo do general Figueiredo, com apenas 
um ato de caneta, colocou no túmulo a profissionalização 
obrigatória do ensino do 2º grau. Não matou, apenas sepultou 
algo que já estava morto. Toda tecnocracia que durante os anos 
anteriores falava com arrogância sobre as possibilidades que o 
governo militar criara com o ensino profissionalizante, cabisbaixa, 
afastou-se do enterro sem ao menos mandar uma coroa de flores 
(GHIRALDELLI Jr., 2009, p.115).  

 

2.1.7 Nova redemocratização 

Finalmente, em 1985, após 21 anos de ditadura, através de inúmeras 

manifestações populares, iniciamos o processo de redemocratização nacional. 

Inicialmente com eleição indireta para presidente da República, mas com 

evidentes conquistas políticas, tais como, a anistia, a eleição direta para 

governadores e prefeitos das capitais, relativa liberdade de organização 

partidária, e mais tarde, em 1989, eleições diretas para presidente. Entretanto, 

apesar dos avanços, a mentalidade política ainda permanece muito aquém dos 

anseios populares, e Nelson e Claudino Piletti, definem de maneira categórica 

a situação que, infelizmente, perdura em nosso cenário político: 
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... sob a capa da “Nova República”, abrigaram-se os “velhos” 

políticos, e o clientelismo e a corrupção, nossos velhos 
conhecidos, continuaram tão ou mais desenvoltos que antes, 
conspurcando de alto a baixo a política nacional, e elevando os 
interesses particulares muito acima dos interesses globais da 
sociedade (PILETTI; PILETTI, 2002, p.217).         

  

Em Fevereiro de 1987 é instaurada a Assembléia Nacional Constituinte, 

que finalmente, em Outubro de 1988, após intensos debates nos quais houve a 

participação de inúmeros setores que representaram a sociedade organizada e 

a mobilização popular, através de emendas populares onde se coletavam 

milhões de assinaturas, a fim de, propor a inserção de variados temas é 

promulgada a Constituição Cidadã. 

A Constituição de 1988 é, sem dúvida, muito mais avançada do que as 

anteriores, e na área da Educação trouxe propostas realmente inovadoras. Na 

redação original, seu artigo 206, determinava: 

  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, 
garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério 
público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos, assegurado regime 
jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;  

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade (BRASIL, 1988).  
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Os princípios de “permanência na escola”, “pluralismo de idéias e de 

concepções”, “valorização dos profissionais de ensino” e “gestão democrática” 

foram inovações que nas Constituições anteriores não havia referência 

(PILETTI; PILETTI, 2002, p.219). 

A Constituição de 1988 previa ainda, dos deveres do Estado em relação 

à Educação, foram eles: 

 

      Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola, às crianças de zero 
a seis anos de idade;   

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 
da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do educando; 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988).  

 

 Ainda sobre a Educação o artigo 214 previa:  

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder 
público que conduzam à: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 
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III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

 (BRASIL, 1988). 

 

Atualmente, dos artigos e incisos citados acima sofreram modificações, 

ficando no seguinte formato: 

Artigo 206 

  V - valorização dos profissionais da educação escolar, 
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006) 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais 
da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de 
trabalhadores considerados profissionais da educação básica e 
sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de 
seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 

 

Artigo 208 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 
2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

II - progressiva universalização do ensino médio 
gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 
1996) 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 
5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de 
material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 
2009) 

         Artigo 214 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 
poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 
2009) 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto interno 

bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009). 

 

Algumas das modificações destes artigos foram somente para atender 

as novas nomenclaturas e entendimentos educacionais. Outros, entretanto, 

denotam avanços ou retrocesso em relação às propostas originais, mas, os 

motivos não serão analisados aqui por fugirem demasiadamente da proposta 

de nosso trabalho. Transcrevemos as modificações para que se possa 

conservar a atualidade do trabalho em tela. 

Neste clima de renovação política e social, surgido com a Constituição 

Cidadã, promulgada em 1988, é lançada, em Dezembro de 1996, 35 anos após 

a primeira, a nova LDB, lei 9.394/96, projeto do senador Darcy Ribeiro. 

Os professores Piletti, apontam as seguintes inovações trazidas por esta 

nova lei: 

 

- A gestão democrática do ensino público na educação 
básica, conforme normas a serem definidas pelos sistemas de 
ensino, de acordo com as suas peculiaridades e os seguintes 
princípios (art. 14): 

I – Participação dos profissionais de educação na 
elaboração do projeto da escola; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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II – Participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes; 

Progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, assegurada às unidades 
escolares públicas de educação básica pelos sistemas de ensino 
(art. 15). 

Nova composição de níveis escolares, com novas 
denominações. Conforme o art. 21, a educação escolar compõe-
se de: 

I – educação básica, formada pela educação infantil (pré-
escola), ensino fundamental (antigo 1º grau) e ensino médio 
(antigo 2º grau); 

II – educação superior. 

Oportunidades educacionais apropriadas, asseguradas 
gratuitamente pelos sistemas de ensino, para jovens e adultos que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, consideradas 
as características do alunado, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho, mediante cursos e exames (art. 37 § 1º). 

Educação profissional desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 
trabalho (art. 40). 

Educação especial oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino para educandos portadores de necessidades 
especiais (art. 58) (PILETTI; PILETTI, 2002, p.224).          

  

2.1.8 Críticas à nova lei 

Apesar destes avanços o professor Pedro Demo observou ranços na 

LDB de 1996. Na opinião do eminente professor, na então nova lei (DEMO, 

1997, p. 68): “a visão de educação não ultrapassa a do mero ensino, como 

regra; e o texto está enredado numa verdadeira “salada terminológica” 

redundando em linguagem e postura ultrapassadas, no todo”. Não opinião do 

professor a lei de 1996 não acompanhava as teorias modernas, as quais, já na 

época apregoavam que:   

 

A aprendizagem legítima supõe, ao lado do esforço reconstrutivo 
do aluno, que precisa pesquisar, elaborar, reconstruir 
conhecimento com qualidade formal e política, o ambiente 
humano favorável, no qual se destaca o papel do professor 
(DEMO, 1997, p.69).    



 
   

18 
 

O professor observa também que, a todo o momento, a nova lei 

confundia Educação com Ensino. A preocupação era que a lei não apontava 

para o saber pensar e o aprender a aprender. Outro fator importante era o fato 

de que a nova LDB, sinalizava para a valorização profissional do professor, 

mas sem estar acompanhada de uma formação continuada que é, também, 

uma das condições “sine qua non” para a melhora do ensino. (Demo, 1997, 

passim)  

Pedro Demo também critica a LDB de 1996 quando a falta de inovação 

quanto ao papel da Universidade, comentando vários fatores os quais ele 

denomina como características da “velha universidade” que continuaram na 

referida lei de 1996, mas que não analisaremos neste trabalho que possui 

como principal objetivo uma proposta de aplicação de desenvolvimento de uma 

metodologia, Alfabetização Científica, para o Ensino Médio. (Demo, 1997, 

passim)  

Nestes ranços que o professor Pedro Demo aponta temos, também, a 

problemática envolvendo o Ensino Médio no que diz respeito à finalidade, pois, 

segundo ele, embora na letra da lei esta face do ensino poderia ser tanto um 

curso de passagem, ou seja, uma preparação para a Universidade como 

também, um curso final, preparando o estudante para o mercado de trabalho. 

Entretanto, na análise do professor Demo “a propedêutica de fundo continua 

perdida em generalidades arcaicas” (DEMO, 1997, p. 89). Então já que é muito 

difícil atender as exigências do mercado, pois, os conteúdos que ele impõe 

num determinado momento são voláteis, o melhor é não se preocupar com o 

emprego, e sim com o trabalho, ou seja, é mais eficiente aprender a aprender e 

aprender a pensar, pois não há profissão moderna que esteja além destes 

saberes.  

O professor é categórico quando afirma (Demo, 1997, p. 95):  

A nova lei, infelizmente, confirma: nosso maior atraso histórico 
não está na economia, reconhecida como já importante no mundo, 
mas na educação. Ou resolvemos isso, ou ficaremos para trás. O 
resgate completo do professor básico é a premissa primeira 
(DEMO, 1997, p.9). 
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2.2 A Nova Ordem Mundial 

Paralelamente às discussões que ocorriam sobre a redação da LDB no 

Brasil, aconteciam no âmbito mundial discussões, no período entre 1993 à 

1996, promovidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e coordenada pelo francês Jacques Delors, que 

mais tarde geraria o Relatório Delors (SHIROMA; NOVAES; EVANGELISTA, 

2004, p.65).  

Aparentemente a intenção da UNESCO era de procurar uma forma de 

mitigar o desemprego e as desigualdades sociais, geradas pelo capitalismo 

(MÉSZÁROS, 2006, passim) existentes mesmo em países ricos. E uma das 

soluções encontradas foi a implementação de uma Educação que iria 

“favorecer um desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico”. O 

Relatório Delors transferia para a Educação a solução de todas as mazelas, 

pois ela seria “um trunfo para a paz, liberdade e justiça social” (SHIROMA; 

NOVAES; EVANGELISTA, 2004, p.66).  

Este relatório preconizava uma nova era, a da sociedade cognitiva. E 

para estar preparado para estes novos tempos se faz necessário dominar 

determinadas Habilidades: a leitura, a escrita, o cálculo, e a resolução de 

problemas na Educação Básica. Para o Ensino Médio o objetivo era o de 

aprimorar talentos e preparar técnicos e trabalhadores para as atividades 

existentes e para outras que haveriam de existir (SHIROMA; NOVAES; 

EVANGELISTA, 2004, p.67).  

Durante as reuniões para a implantação dos estudos que mais tarde 

gerariam o Relatório Delors, foram organizados vários Comitês 

Intergovernamentais. Em um deles, realizado no Chile em 1993, o Brasil 

apresentou o seu alinhamento a esta política educacional (SHIROMA; 

NOVAES; EVANGELISTA, 2004, p.70).  

Até este ponto, de nossa breve análise, não teríamos grandes restrições 

a estas tentativas de minimizar as distorções sociais advindas do sistema 

capitalista. Entretanto, o que causa estranheza é que o Banco Mundial seja a 

instituição que está por trás de todo este planejamento. E Paulo Freire 
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observou: “Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes 

desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes 

dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica” (FREIRE, 2002).  

O Banco Mundial é uma instituição que nasceu no pós-guerra e conta, 

atualmente com 188 países mutuários, inclusive o Brasil. Entretanto, somente 

cinco países definem a sua política: Estados Unidos da América (EUA), Japão, 

Alemanha, França e Reino Unido que juntos participam com cerca de 40% dos 

recursos do banco. Os EUA que participa com cerca de 20% e possui a 

primazia de, sempre, determinar entre os seus cidadãos, quem será o 

presidente do banco. O Brasil contribui com menos de 2%1. Ora, sabemos que, 

bancos não realizam obras beneficentes, então por que um banco estaria 

preocupado com a Educação? As professoras Eneida Oto Shiroma, Maria Célia 

de Moraes e Olinda Evangelista nos esclarecem: 

 

... formar trabalhadores adaptáveis, capazes de adquirir novos 
conhecimentos sem dificuldades, atendendo a demanda da 
economia. 

E por que o foco na educação básica? A resposta do 
Banco é cristalina: a educação, especialmente a primária e a 
secundária (educação básica), ajuda a reduzir a pobreza 
aumentando a produtividade do trabalho dos pobres, reduzindo a 
fecundidade, melhorando a saúde, e dota as pessoas de atitudes 
de que necessitam para participar plenamente na economia e na 
sociedade (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004, p.74). 

      

Então, infelizmente, voltamos ao que os professores Piletti haviam 

afirmado (PILETTI; PILETTI, 2002, p. 132) e que transcrevemos em página 

anterior, a dominação continua. O objetivo é a qualificação das camadas mais 

vulneráveis para poder atender as demandas do capital. E o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi quem introduziu esta nova 

política educacional em nosso país. E o governo de Luis Inácio LULA da Silva 

deu continuidade a esta política. Não há preocupação de formação da 

cidadania. Do cidadão crítico.       

                                                             
1 - Estes valores variam de acordo com a conjuntura mundial. 
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O direcionamento das políticas educacionais para os interesses do 

capital se evidencia através de várias atitudes, entre elas: a terceirização do 

ensino que constantemente é ventilada por alguns. Ela seria realizada através 

da contratação de Cooperativas Privadas pelo poder Público. Estas 

Cooperativas, por sua vez contrataria os professores que deixariam de ser 

Servidores Públicos.  

Outro fato que demonstra a lógica empresarial na gestão escolar é a 

competição “saudável” estimulada pelos resultados nos exames de avaliação, 

tanto nacionais, como por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) como os 

estaduais, no Estado do Rio de Janeiro, Sistema de Avaliação da Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (SAERJ)1 e o SAERJINHO2. Que na realidade 

servem para criar um “Apartheid”, pois conforme o desempenho dos alunos 

nestas avaliações as escolas e os professores são “premiados” ou não 

(SHIROMA; NOVAES; EVANGELISTA, 2004, p.119).  

 E, finalmente, outro fator que exprime muito bem a gestão empresarial 

que vem sendo aplicada na gestão educacional é uma característica marcante 

do neoliberalismo que é o arrocho salarial sobre os profissionais de educação, 

os quais recebem salários o mínimo possível e condições de trabalho muito 

aquém do ideal.  

Como se não bastasse o gerenciamento empresarial na Educação, 

ainda há, por vezes, a tentativa de criminalização do professor. O professor  

Edgard Fernandes Neto, narra a campanha, realizada pela mídia, desde 

sempre em apoio as classes dominantes,  contra o professor e a escola 

pública, ocorrida após os resultados das avaliações das Prova Brasil, ENEM e 

PROUNI de 2007.   

 

Sob o impacto do que os dados revelam sobre o desempenho da 
Escola Básica e do Ensino Superior no Brasil, a imprensa falada e 

                                                             
1 - O SAERJ avalia o desempenho dos alunos das últimas séries do Fundamental e do Ensino Médio em 
Língua Portuguesa e em Matemática, e as provas são realizadas somente ao final do ano letivo. 
2  - O SAERJINHO avalia o desempenho dos alunos de todas as séries do Ensino Médio, nas disciplinas: 
Português, Matemática, Física, Química, História, Geografia e Biologia nos três primeiros bimestres. 
Há também, as provas do SAERJINHO, no Fundamental.   
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escrita passou a apresentar reportagens diárias sobre a Escola 
Pública. A Rede Globo, em especial, de forma intermitente, 
apresentava as parcerias que “dão certo” do projeto “Criança 
Esperança” e a campanha “Amigos da Escola”, através de seu 
programa humorístico “Casseta e Planeta” mostrou numa sala de 
aula a professora como uma prostituta. Na novela das sete, num 
certo capítulo, apresentou na sala de aula o professor dormindo 
sobre a mesa, na frente de seus alunos. Na verdade trata-se de 
uma intensa campanha contra a Educação Pública. Alguns 
economistas e jornalistas de plantão, como Claudio Moura de 
Castro, Eduardo Andrade e Gilberto Dimenstein, tratam de 
propagandear estudos e propostas para melhorar a qualidade da 
educação, apontando como solução a importação de modelos de 
avaliação da escola e do professor dos EUA e da Inglaterra. Os 
dois primeiros são ligados a instituições privadas e o último é 
chefe de uma ONG chamada “Aprendiz do Futuro”. No caso de 
Gilberto Dimenstein, chegou ao cúmulo de chamar o professor da 
rede pública de vagabundo, ao comparar as faltas e licenças dos 
mesmos (FERNANDES NETO, 2009, p.37).           

   

Atualmente esta havendo um arrefecimento dos ataques da mídia em 

relação aos professores da escola pública. 

 

2.2.1 O Aceite da Nova Ordem 

Estas idéias, de mercantilização e gestão empresarial da Educação, 

impostas pelas nações dominantes, foram pouco a pouco sendo aceitas pela 

maioria dos pensadores e filósofos da educação. E pelo fato de conterem, 

embutidas neste propósito, os ideais de grandes vultos do Pensamento em 

Educação em nosso país, tais como, Fernando de Azevedo, Florestan 

Fernandes, Caio Prado Jr., Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, entre 

outros, foram aceitas pelos professores e implantadas.  

 

A reforma dos anos de 1990, diferentemente da dos anos de 
1970, não caiu como pacote sobre nossas cabeças. Foi se 
infiltrando pela mídia, minando o senso comum, cooptando 
intelectuais e formadores de opinião pública. Às ocultas, 
progressivamente, busca-se impor a mercantilização da educação 
(SHIROMA; NOVAES; EVANGELISTA, 2004, p.115).  
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2.2.2 A Reação a Nova Ordem 

Apesar de toda esta problemática, envolvendo a Educação, que aqui 

colocamos, sabemos que os ideais de melhora e uma busca constante pela 

excelência em Educação é uma preocupação de milhares de abnegados 

brasileiros, em grande maioria, anônimos. E quando estas figuras conseguem 

se agrupar, independentemente de qualquer posição ou ideologia política muito 

se pode realizar em prol da Educação.  

E um exemplo vivo desta realidade ocorreu na cidade de Volta Redonda. 

No ano de 1963, quando um líder sindical que não possuía nenhum vínculo 

oficial com a área da Educação. O Sr. Othon Reis Fernandes, ao verificar as 

contribuições do salário-educação da Companhia Siderúrgica Nacional, (CSN), 

em Volta Redonda observou que os valores eram maiores do que o dobro do 

orçamento municipal para a Educação. Então, contatou as figuras mais 

influentes do município, na época, o prefeito, o presidente da Associação 

Comercial, o presidente da CSN e a autoridade estadual de Educação da 

região que, em conjunto, realizaram um convênio para a utilização de todo o 

salário-educação recolhido por aquela empresa, na cidade. 

Este convênio durou nove anos, nota-se que, no ano seguinte, 1964, foi 

instaurada a ditadura militar, a qual, inclusive, promoveu uma intervenção no 

sindicato dos metalúrgicos, mas não interrompeu o acordo firmado no ano 

anterior.          

 Durante estes nove anos foram construídas 303 salas de aula no 

município. Toda a manutenção era realizada, inclusive com pinturas a cada 

dois anos e uma equipe formada por profissionais de várias especialidades, 

carpinteiro, bombeiro hidráulico, pedreiro, vidraceiro, eletricista, etc..., que 

realizavam os serviços de acordo com as necessidades de cada escola. Foram 

comprados, também, equipamentos pedagógicos de última geração, na época, 

projetores de slides. O “boom” da Educação Pública foi tão bom que as famílias 

retiravam os filhos das escolas particulares e os matriculavam na escola 

pública. Dois anos após o término do convênio ainda havia vagas nas escolas 

públicas (BEDÊ, 1988, p.39). 



 
   

24 
 

 Hoje, provavelmente, a legislação não permitiria que houvesse este 

repasse direto da CSN para o município, mas, de qualquer forma, a utopia 

aconteceu por um breve espaço de tempo. Esta é a nossa esperança, que nós 

possamos nos agrupar a outros anônimos, que assim como nós estamos 

tentando encontrar, uma excelência para a educação, apesar da consciência 

de toda a manipulação existente que comentamos anteriormente. Pois, 

socialmente “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens 

se libertam em comunhão” (FREIRE, 2002, p.52). E com nosso trabalho sob a 

metodologia da Alfabetização Científica, possamos colaborar para que nossos 

alunos se tornem cidadãos cada vez mais informados, conscientes e críticos, 

podendo assim, perceber a conjuntura e estrutura na qual vivemos e poder 

contribuir para a realização das modificações em nossa sociedade, para que 

ela seja mais justa, mais igualitária, como sempre sonhamos.         

 

2.3 O Ensino de Ciências no Brasil 

2.3.1 Os Primeiros Passos  

O ensino de ciências no Brasil durante o período colonial e no Império 

pode ser caracterizado pelo que denominaram, os professores, Delizoicov e 

Angotti (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994, p.23) “uma formação “bacharelesca”, 

cujos currículos, praticamente excluíam o ensino de ciências”. Este ensino, no 

Brasil, teve início, de uma forma mais ampla, praticamente no século XX, pois 

antes disto, somente em escolas específicas, tais como a Escola Superior de 

Medicina, a Escola de Técnicas Agrícolas, o Laboratório de Estudos e Análises 

Químicas e a Academia Real Militar, cujas funções incluíam os ensinos de 

Engenharia Civil e Mineração, criadas quando da vinda de Don João VI para o 

Brasil. E mais tarde, somente no reinado de Don Pedro II, portanto durante o 

Império, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto 

Pasteur (AQUINO, 2000, p.387) mas que atendiam somente a uma 

pequeníssima parcela da população, parte das classes mais favorecidas. 

 O ensino de ciências, para a população em geral, somente teve início na 

década de 1950 quando dos primórdios da transição do Brasil agrícola para os 
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primeiros passos em direção a era de industrialização, que ainda não 

atingimos. Ainda assim os investimentos mais significativos, aconteceram 

somente na década de 1970 com o “milagre brasileiro”.    

 Os professores Delizoicov e Angotti, narram como se procedia o ensino 

de ciências quando de seu início: 

 

Do começo deste século (século XX) até o final da década de 50, 
o Ensino de Ciências é introduzido e desenvolvido sempre sob o 
parâmetro de outras disciplinas e do ensino tradicional: 
verbalização; aulas teóricas em que o professor explana o 
conteúdo, reforça as características positivas da ciência e da 
tecnologia, ignorando as negativas; conteúdo baseado na ciência 
clássica e estável do século XIX, com base em livros didáticos 
estrangeiros (europeus) e em relatos de experiências neles 
contidas, com eventuais demonstrações em sala, sempre para 
confirmar a teoria exposta (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994, p.25).    

  

2.3.2 A Influência Externa 

No final da década de 1950 há uma mudança de eixo. Até então a 

influência européia era predominante. Agora os Estados Unidos da América, 

através de vários “projetos de ensino de ciências” começam a exercer a sua 

influência sobre a América Latina. São vários os projetos, tais como: o 

Introductory Physical Science (IPS), o Physical Science Study Committee 

(PSSC), o Chemical Bond Approach (CBA) e o Biological Science Curriculum 

Study. “Estes projetos de ensino se caracterizavam basicamente pela produção 

de textos, material experimental e treinamento para os professores, vinculados 

a uma valorização do conteúdo a ser ensinado” (DELIZOICOV; ANGOTTI, 

1994, p.25). 

Neste período foram introduzidas três principais tendências no ensino de 

ciências: a tecnicista, a escola-novista e a ciência integrada. 

Explicam Delizoicov e Angotti a tendência tecnicista: 
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Baseada em concepções oriundas da psicologia comportamental; 
caracterizou-se pelo uso de instrução programada, análise de 
tarefas, ensino por módulos, auto-instrutivo, com ênfase na 
avaliação; e pela aplicação de testes que procuram indicar 
mudanças de comportamento ao longo dos estudos 
(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994, p.26). 

 

Conforme podemos observar esta tendência estava fortemente ligada às 

teorias de Pavlov, Watson, Guthrie, Thorndike e Skiner, que se baseiam nas 

respostas que o sujeito dá aos estímulos externos e que dominou as atividades 

didáticas nas décadas de sessenta e setenta do século XX (MOREIRA, 2011, 

passim).  

No que diz respeito à tendência escola-novista, Delizoicov e Angotti, nos 

explicam que ela provocava um esvaziamento dos conteúdos pois:  

 

... valorizava em demasia as atividades experimentais, 
enfatizando o chamado método da redescoberta, cuja concepção 
envolvia uma sucessão de atividades com os alunos de maneira 
que eles imitassem o trabalho dos cientistas. (DELIZOICOV; 
ANGOTTI, 1994, p.26). 

 

Quanto às práticas laboratoriais o professor Antônio Tarciso Borges 

(BORGES, 2002, passim) nos alerta para várias questões que devem ser 

observadas quando se trabalha com este tipo de recurso pois, muitas vezes as 

operações de montagem dos equipamentos, as atividades de coleta de dados 

e os cálculos para obter respostas esperadas consomem muito ou todo o 

tempo disponível dedicando pouco tempo à análise e interpretação dos 

resultados e do próprio significado da atividade realizada, fazendo com que o 

estudante, na maioria das vezes não percebam o vínculo da atividade prática 

com os conceitos estudados, entendendo a atividade prática como um evento 

isolado do estudado em sala de aula. 

Outra questão importante a ser observado quanto ao uso de 

experimentos é a que diz respeito à comprovação ou verificação de uma lei ou 

teoria científica, que é um objetivo um tanto quanto enganoso, tendo em vista 
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que o aluno ao não obter os resultados esperados manipula os dados a fim de 

chegar a uma resposta desejada, ou seja, o professor Tarciso Borges nos 

aponta para as falhas que podem ocorrer quando da prática laboratorial. E 

estes erros certamente se multiplicam quando se supervaloriza esta prática 

como é a praxe da tendência escola-novista.  

Estas tendências, tecnicista e a escola-novista nasceram logo após o 

término da Segunda Guerra Mundial, quando tanto na Europa quanto nos EUA 

houve uma grande euforia em relação à ciência. Pensava-se que o 

desenvolvimento da ciência resolveria todas as questões sociais existentes. A 

professora Ana Paula Damato Bemfeito, resume o pensamento de então da 

seguinte forma:  

 

encarava-se as relações entre ciência e tecnologia com a 
sociedade sob uma concepção essencialista e triunfalista, onde 
prevalecia a visão de um “modelo linear de desenvolvimento”: 
quanto mais ciência, mais tecnologia. Quanto mais tecnologia, 
mais riqueza. Quanto mais riqueza, mais bem estar social 
(BEMFEITO, 2008, p14).   

 

Havia, também, como citamos anteriormente, neste período entre as 

décadas de 1960 e 1970 a ciência integrada. Nesta visão procurava-se integrar 

as ciências naturais, mas de uma forma que acabava esvaziando os 

conteúdos, pois, nesta tendência supõe-se que “o professor não necessita de 

possuir um conhecimento seguro e relativamente profundo do conteúdo a ser 

ensinado” (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994, p.26), pois poderia se amparar 

somente nos materiais instrucionais.  

 

2.4 A Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

Sobre o CTS, “que é uma linha de pesquisa no ensino de ciências” 

(SANTOS, 2011, p.24) vejamos o que nos ensina o professor Wildson Luiz: 
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Desde o século XIX que vem sendo discutida a necessidade de 
educação científica para o público em geral e um amplo debate 
vem sendo travado sobre as finalidades dessa educação. Os 
propósitos que têm sidos atribuídos variam desde a popularização 
científica até a defesa da formação especializada de cientistas 
(SANTOS, 2011, p.22).          

 

A oscilação entre estes pólos, preparo de cientistas ou formação do 

cidadão tem variado através das décadas de acordo com o entendimento do 

momento. Após a segunda guerra mundial e durante grande parte da guerra 

fria o foco foi à captação de cientistas. A partir da década de 1970 o foco 

começou a ser direcionado para a formação do cidadão. Glen S. Aikenhead, 

um dos fundadores da metodologia CTS, levantou a dificuldade de, como, ao 

mesmo tempo, preparar futuros cientistas e formar cidadãos (SANTOS, 2011, 

p.22). 

Estas pesquisas surgiram, inicialmente, em função da interação entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, que rapidamente evoluíram para o 

movimento de educação científica. E apareceram, então, diferentes 

significados para o que hoje é denominado CTS, Aikenhead, por exemplo, 

classifica os materiais de CTS em oito categorias, nas quais há uma variação 

entre o papel do CTS como motivador eventual, até a situação na qual o 

conteúdo científico adquire um papel complementar (AIKENHEAD1, 1994, apud 

SANTOS 2011, p.29).     

Outros autores, tais como, Décio Auler, Nilcélia Aparecida Maciel 

Pinheiro, Rosemari Monteiro Castilho Fogiatto Silveira, Walter Antônio Bazzo e 

José Luján López classificam o CTS em três classes, de acordo com a sua 

importância dentro dos currículos escolares. O professor Wildson Luiz Pereira 

dos Santos, sintetiza o pensamento destes autores e nos explica: 

 

Na primeira classificação, enquadram-se os currículos que 
incluem temas CTS sem alterar a abordagem tradicional dos 
conteúdos científicos. Nesses, a abordagem do tema CTS tem um 
papel mais secundário. Nos projetos curriculares por meio de 

                                                             
1 AIKENHEAD, Glen S. What is STS science teaching? In: SOLOMON, J.;  AIKENHEAD, Glen. STS education: 
international perspectives on reform. New York: Teachers College Press, 1994. p. 47-49.   
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temas CTS, os conceitos científicos são introduzidos a partir dos 
temas CTS que são abordados com maior evidência no currículo e 
aos quais os conteúdos científicos são subordinados. Já no 
terceiro grupo, as discussões das implicações CTS são o foco 
central do programa e os conceitos científicos ocupam uma 
posição secundária no currículo, surgindo de maneira 
complementar (SANTOS, 2011, p.29).              

          

 Vemos então que nesta classificação os currículos já definem de per si 

qual deverá ser o papel do CTS, cabendo ao professor executar as orientações 

pré programadas. Uma outra classificação do CTS é a defendida por Auler e 

Delizoicov, que o professor Wildson esclarece:  

 

Auler e Delizoicov (2001), com bases e referências sobre o 
propósito de CTS em compreender a complexidade e as forças de 
poder presentes nas decisões de CT1, classificam os currículos 
com ênfase em CTS em duas visões: a reducionista e a ampliada. 
Segundo estes autores, a visão reducionista é marcada por 
reproduzir uma ênfase na concepção da neutralidade das 
decisões em CT, de forma a contribuir para a consolidação dos 
mitos da superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, da 
perspectiva salvacionista da CT e do determinismo tecnológico. 
Ao contrário, a visão ampliada busca a compreensão das 
interações entre CTS, na perspectiva de problematização desses 
mitos e da compreensão da existência de construções 
subjacentes à produção do conhecimento científico-tecnológico, o 
que significa, em outras palavras, uma análise crítica ao atual 
modelo de desenvolvimento econômico (SANTOS, 2011, p.30).               

  

 Observamos que esta classificação apesar de possuir um caráter 

politizado, também está atrelada a uma pré-concepção curricular. É 

interessante notar que esta classificação possui o viés do dominador e do 

dominado; e por este motivo a segunda hipótese tem sido adotada na América 

Latina. Observamos as anotações do professor Wildson Luiz Pereira dos 

Santos:  

 

Enquanto a visão reducionista da educação científica com 
enfoque CTS reproduz um modelo ideológico de submissão a um 
sistema tecnológico já estabelecido, a visão crítica que 

                                                             
1 CT é abreviação de Ciência e Tecnologia. 
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caracterizou o surgimento desse movimento vai em direção 
oposta de reprodução do modelo vigente, procurando desenvolver 
um novo modelo de desenvolvimento. Essa visão crítica tem sido 
defendida na América Latina como uma perspectiva que incorpora 
os ideais de Paulo Freire (SANTOS, 2011, p.30).           

     

Neste ponto, retornamos ao que havíamos escrito anteriormente sobre a 

libertação social que Paulo Freire apregoou, “ninguém liberta ninguém, 

ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 

2002, p.52). O ensino através da abordagem CTS nos aponta para esta 

possibilidade. 

 

2.5 A Abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) 

Como escrevemos anteriormente, ainda na década de 1970, surgiram 

nos grupos de pesquisas em ciências, as primeiras preocupações com a 

necessidade de se criar mecanismos para a incorporação aos estudos em sala 

de aula, a conscientização das agressões ao meio ambiente. (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1994, p.27). No apagar das luzes do século XX, em 1998, a 

presidente da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS), Jane 

Lubchenco alertava para a necessidade da comunidade científica em direcionar 

os seus esforços no sentido de resolver os problemas ecológicos que, já então, 

ameaçavam a humanidade. (VILCHES; PÉREZ e PRAIA, 2011, p161).   

Estes problemas, cada vez melhor identificados, procedem de diversas 

origens e alguns deles foram listados pelos pesquisadores Amparo Vilches, 

Daniel Gil Pérez e João Praia: 

 

- A contaminação que envenena os solos, rios e mares, tornando 
irrespirável o ar, provocando uma aceleração das mudanças 
climáticas e ameaçando tornar nosso planeta inabitável.  

- O esgotamento e a destruição dos recursos energéticos, dos 
bancos de pesca, das florestas, das reservas de água doce e do 
solo, provocando uma desertificação e perda da biodiversidade.  

- A chuva ácida, provocada pelo lançamento indiscriminado de 
poluentes na atmosfera. 
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- A urbanização acelerada e desordenada que potencia os efeitos 
da poluição gerada pelo transporte, aquecedores, etc. e o 
esgotamento de recursos com a destruição de terras agrícolas.  

- A degradação generalizada dos ecossistemas (florestas, prados, 
glaciares e calotas polares, pântanos, recifes de coral, etc.) devido 
a contaminação, ao aumento do efeito de estufa, à exploração 
intensiva. Causando a intensificação de fenômenos extremos 
como secas, furacões, inundações e deslizamentos de terras.     

- O crescimento desordenado da população. Em 1900, 10% da 
população vivia em cidades, em 2007, registrou-se, pela primeira 
vez na historia, um número maior de pessoas vivendo em áreas 
urbanas do que nas rurais. As cidades hoje são o paradigma da 
imprevisão e da especulação, ou seja, da insustentabilidade, que 
se estende por todo o planeta. 

- Conflitos de todos os tipos, desde guerras devastadores – muitas 
vezes associadas com o propósito de controlar as matérias-primas 
– até as atividades das máfias e corporações transnacionais que 
impõem os seus interesses escapando ao controle democrático. 
(VILCHES; PÉREZ e PRAIA, 2011, p.163-166)   

   

E para promover a conscientização quanto à necessidade do 

enfrentamento destes problemas, surgiu, a Educação Ambiental em todo o 

mundo. No Brasil, conquistou o “status” de lei, em 1999. Sob o número 

9795/1999, que em seu primeiro artigo define educação ambiental, vejamos: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
(BRASIL, 1999). 

 

O movimento de Educação Ambiental foi acusado de ser um movimento 

reducionista, uma vez que este estava mais preocupado em:  

 

...reforçar uma concepção exclusivamente naturalista de meio 
ambiente, restringindo as questões ambientais aos aspectos 
naturais de preservação e conservação da fauna, da flora e dos 
recursos naturais. (VILCHES; PÉREZ e PRAIA, 2011, p.170). 
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Logo a seguir surge a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 

que por sua vez é acusado de ser um movimento “desenvolvimentista”, criado 

para servir ao capitalismo do hemisfério norte promovendo um crescimento 

econômico predador (VILCHES; PÉREZ e PRAIA, 2011, p.174). 

Ante toda esta problemática, surge uma corrente que incorpora o A, 

tornando-se Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (CTSA) a fim de 

dar mais ênfase aos efeitos que o desenvolvimento científico e tecnológico 

causa ao Meio Ambiente (SANTOS, 2011, p. 38) e (VILCHES; PÉREZ e 

PRAIA, 2011, p.179). Ainda hoje estes dois movimentos convivem 

paralelamente. 

 

2.6 Novas Tendências: Alfabetização Cientifica   

Ainda, em 1994, os professores, Delizoicov e Angotti, comentavam 

sobre as novas tendências que surgiram em meados dos anos 1970: 

 

A partir de meados da década de 70, os grupos de pesquisa em 
ensino de Ciências estabelecidos em alguns centros iniciaram 
uma reflexão sobre o trabalho já realizado na área e sobre 
variáveis não consideradas adequadamente. Entre elas, a 
preocupação com o desenvolvimento histórico do conhecimento 
científico e suas implicações no ensino, bem como os impactos 
sociais provocados por aqueles conhecimentos e sobretudo por 
suas aplicações tecnológicas, quer benéficas, quer nefastas com 
relação ao meio ambiente e ao homem (DELIZOICOV; ANGOTTI, 
1994, p.27). 

 

Todas estas novas tendências seguem metodologias que propõem a 

maior participação possível dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 

Todas levam a fazer com que o professor oportunize aos alunos um papel mais 

participativo na sala de aula. Vivenciando, assim um constante diálogo com o 

professor.    

Dentre estas novas tendências, uma possui suas raízes ainda no ano de 

1958, quando o pesquisador norte americano Paul Hurd, publicou um livro 

intitulado “Science Literacy: Its Meaning for American Schools”. (Alfabetização 
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Científica: Seu Significado para As Escolas Americanas – tradução do autor). 

Ao longo dos anos, o professor Hurd, continuou os seus estudos trabalhando 

nesta idéia inicial que mais tarde, com o enriquecimento de muitos outros 

pesquisadores, e aqui no Brasil podemos citar: Attico Chassot, Décio Auler, 

Demétrio Delizoicov e Wildson Luiz Pereira dos Santos, entre outros; tomaria 

um vulto significativo (SASSERON; CARVALHO, 2011, p.60-61).   

O “Letramento Científico” ou “Enculturação Científica” ou ainda 

“Alfabetização Científica” é definido pela pesquisadora Lúcia Helena Sasseron, 

da seguinte forma: 

 

Utilizaremos o termo “Alfabetização Científica” para designar as 
idéias que temos em mente e que objetivamos ao planejar um 
ensino que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, 
com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, 
podendo modificá-lo e a si próprio por meio da prática consciente 
propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e 
conhecimentos científicos, bem com das habilidades associadas 
ao fazer científico (SASSERON, 2010, p.15).    

     

Os professores Leonir Lorenzetti e Demétrio Delizoicov, que defendem a 

tese de que a Alfabetização Científica deve ser trabalhada antes que a criança 

saiba ler e escrever definem a AC, nos seguintes termos: 

 

A alfabetização científica no ensino de Ciências Naturais nas 
Séries Iniciais é aqui compreendida como o processo pelo qual a 
linguagem das Ciências Naturais adquire significados, 
constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu universo 
de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na 
sociedade (LORENZETT; DELIZOICOV, 2001, p.8).  

 

Attico Chassot, que defende a idéia de que a Alfabetização Científica 

deva ser desenvolvida em todos os segmentos da educação, inclusive na Pós-

Graduação (CHASSOT, 2003, p.99), afirma: “Quando discurso alfabetização 

científica, insisto na necessidade de considerá-la como o conjunto de 
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conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do 

mundo onde vivem” (CHASSOT, 2003, p.94).   

Podemos, ainda, apreciar algumas outras definições de Alfabetização 

Científica (AC), tais como: Robert M. Hazen e James Trefil (HAZEN E TREFIL 

11995, p.12 apud LORENZETT; DELIZOICOV, 2001, p.3): “Alfabetização 

Científica é o conhecimento necessário para entender os debates públicos 

sobre as questões de ciência e tecnologia”. O professor J D Miller 2 define a AC 

nos seguintes termos: “capacidade de ler, compreender e expressar opinião 

sobre assuntos de caráter científico” (MILLER, 1983, 30 apud LORENZETT; 

DELIZOICOV, 2001, p. 3). O professor B.S.P. Shen entende que a AC deva ser 

trabalhada sob quatro viés, são eles: “alfabetização científica prática, cívica e 

cultural”. (MILLER3, 1983, 265 apud LORENZETT; DELIZOICOV, 2001, p. 4). A 

visão do pesquisador R W Bybee, “apresenta três dimensões da alfabetização 

científica que ocorreriam de acordo com uma evolução gradual. Denominando-

as de alfabetização científica funcional, conceitual e processual e 

multidimensional”. (BYBEE4, 1995, 30 apud LORENZETT; DELIZOICOV, 2001, 

p. 5). 

Para atingir a alfabetização científica a professora Lúcia Helena destaca, 

de forma bastante didática, três Eixos Estruturantes a serem trabalhados: 

 

O primeiro dos três eixos estruturantes refere-se à compreensão 
básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 
fundamentais e constitui-se na possibilidade de trabalhar com os 
alunos a construção de conhecimentos científicos necessários 
para que lhes seja possível aplicá-los em situações diversas e de 
modo apropriado em seu dia a dia (SASSERON, 2010, p.17).  

   

Neste primeiro eixo o aluno será orientado a realizar práticas 

experimentais contextualizadas, trabalhará o formalismo matemático que 

traduz os conceitos físicos e verificará os gráficos que representam as funções 

                                                             
1 HAZEN, R M. TREFIL, J. Saber Ciência. São Paulo. Cultura Editores Associados. 1995.  
2 Miller, J D. Scientific literacy: a conceptual and empirical review, In Daedalus, n 112, p. 29-48. 1983. 
3 SHEN, B.S.P. Science literacy. In: American Scientist, v. 63, p. 265-268, may.-jun. 1975. 
4 BYBEE, R.W. Achieving scientific literacy. In, The science teacher, v. 62, n. 7, p. 28-33, Arlington: United 
States, oct. 1995. 
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estudadas. O professor deve sempre conduzir as aulas de forma a promover a 

dualidade argumentação explicação.   

 

O segundo eixo preocupa-se com a compreensão da natureza das 
Ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua 
prática. Duas contribuições essenciais à formação dos estudantes 
são destaque neste eixo. Uma delas reporta-se à idéia de Ciência 
como um corpo de conhecimentos em constantes transformações, 
envolvendo processos de transformações, envolvendo processo 
de aquisição e análise de dados, síntese e decodificação de 
resultados que originam os saberes (SASSERON, 2010, p.17). 

       

Neste segundo eixo o aluno será levado o compreender que a Ciência é 

uma construção humana, um produto da sociedade e, portanto, em constante 

transformação. Perceberá que em Física, por exemplo, os conceitos, as leis e 

as definições fazem parte de modelos que se adaptam conforme os 

paradigmas que os sustentavam vão sendo questionados e substituídos por 

outros mais condizentes com o novo entendimento. 

O terceiro eixo proporciona ao estudante a análise do entrelaçamento 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, (CTSA).  

 

O terceiro eixo estruturante da alfabetização científica 
compreende o entendimento das relações existentes entre 
Ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Trata-se da 
identificação do entrelaçamento entre essas esferas e, portanto, 
da consideração de que a solução imediata para um problema em 
uma dessas áreas pode representar, mais tarde, o aparecimento 
de outro problema associado. . (SASSERON, 2010 p.18). 

 

Trata-se de uma oportunidade ímpar para discutirmos questões atuais 

complexas de difícil abordagem, com a participação relevante de uma área de 

ensino, como por exemplo, a Física. 

Entendemos que a Alfabetização Científica dialoga com, principalmente 

quatro grandes Pensadores em Educação; são eles: Lev Semenovitch 
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Vygotsky, Paulo Reglus Neves Freire, David Paul Ausubel e Marco Antônio 

Moreira. Os motivos pelos quais justificamos este diálogo é:  

 

2.7 Lev Semenovitch Vygotsky 

Em função da grande interação social entre os alunos e entre alunos e 

professor, necessária para a elaboração do trabalho que propomos aos alunos, 

percebe-se o papel da socialização. Vygotsky argumenta que é “por meio da 

socialização que se dá o desenvolvimento dos processos mentais superiores”, 

(DRISCOLL1, 1995, p.229 apud MOREIRA, 2011, p.108). E que a 

internalização dos conhecimentos se dá, principalmente pela interação social 

que se concretiza através da linguagem (VIGOTSKY, 2007, p.51-58). Esse é 

outro aspecto que assume grande importância na estratégia que usamos. 

Acreditamos assim nosso trabalho se ancora na teoria de Lev Vygotsky, que 

embora ela tenha sido elaborada em observações sobre o comportamento na 

aprendizagem de crianças o autor entende que possa ser perfeitamente 

adaptada para o ensino de jovens e adultos.  

 

2.8 Paulo Reglus Neves Freire 

O ensino-aprendizagem trabalhado com o objetivo de alfabetizar 

cientificamente é uma excelente ferramenta para a busca da tão sonhada 

libertação do oprimido que Paulo Freire ensina, (FREIRE, 2002, passim). O 

aluno ao analisar, as questões que envolvem as conexões entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade, História e Ambiente adquire sólidos subsídios para sua 

libertação. A problematização, que é outra questão analisada por Paulo Freire 

também é largamente utilizada nos trabalhos sob este objetivo, pois os alunos 

ao realizarem suas pesquisas a respeito das conexões citadas anteriormente, 

são naturalmente levados ao enfrentamento da problematização de cada 

assunto analisado. Sem falar que o professor, a todo o momento, poderá 

provocar esta situação e principalmente, quando na discussão e apresentação 

dos grupos de trabalho. Outro fato que nos aproxima de Paulo Freire é quanto 
                                                             
1 DRISCOLL, M.P. Psychology of learning and instruction. Boston, USA: Allyn and Bacom, 1995. 409p. 
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à oportunidade que os alunos têm de “criar as possibilidades para a sua própria 

produção” (FREIRE, 1996, p.47); pois ao elaborar os seus trabalhos, nos 

moldes que propomos, os alunos estão criando suas produções. E finalmente, 

neste método de trabalho, a oportunidade que o professor possui de aprender 

é imensa, pois ao oportunizar que os alunos possam construir as suas próprias 

produções não é raro que os alunos tragam novas informações nas conexões 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade, História e Ambiente, sem falar da inter-

relação humana, que acontece neste tipo de trabalho; confirmando a máxima 

de Paulo Freire que afirma: “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p.23). 

 

2.9 David Paul Ausubel 

Ao se trabalhar visando a Alfabetização Cientifica, entendemos que a 

nossa busca para a obtenção da aprendizagem significativa se torna mais 

palpável, pois, podemos ancorar, os novos conceitos, de forma mais 

contundente com os subsunsores, de David Ausubel (AUSUBEL, 2000, p.3) 

uma vez que esta ancoragem é realizada de uma forma não mecânica, sem 

memorização. O aluno ao pesquisar os novos conceitos, sob a orientação do 

professor, o faz comparando os fatos históricos, sociais e ambientais com os 

conceitos físicos sem o processo de mecanização. No caso específico de 

nosso trabalho os conceitos, como por exemplo, de Fissão e Fusão nucleares 

são ancorados nos conceitos de energia, energia cinética, estrutura atômica, 

etc.... O professor de Física contextualizará com outras disciplinas envolvidas 

no processo, História, Sociologia, Política, etc...  

 

2.10 Marco Antônio Moreira  

O estudo sob a ótica da Alfabetização Científica proporciona ao 

estudante, a oportunidade de desenvolvimento de sua criticidade juntamente 

com a aprendizagem significativa, conforme apregoa Marco Antonio Moreira 

(MOREIRA, 2011, p.225). Através desta metodologia o professor terá em seu 

poder ferramentas mais eficientes para combater a alienação que o “sistema” 
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nos induz. Através da metodologia da Alfabetização Científica podemos aplicar 

alguns princípios que ajudam o educando a desenvolver a sua criticidade e que 

o professor e pesquisador Marco Antonio Moreira apresenta em sua obra, 

“Teorias de Aprendizagem”. Em nosso trabalho alguns deles ficam bem 

evidenciados, tais como: O Princípio da interação social e do questionamento; 

os alunos interagem entre si e com o professor e questionam as conexões de 

Ciência, Tecnologia, Sociedade, fatos históricos e Ambientais. O Princípio da 

não centralidade do livro de texto; para a realização dos trabalhos os alunos 

terão, necessariamente, de realizar pesquisas em outras fontes de informação 

que transcendem ao livro texto. O Princípio do aprendiz como 

perceptor/representador; os alunos ao elaborarem seus trabalhos farão uma 

leitura, a seu modo, de como lhes parecem às conexões visualizadas. O 

Princípio da aprendizagem pelo erro; ao analisar as questões da história das 

ciências envolvidas no estudo da metodologia proposta os alunos perceberão 

que a construção do conhecimento da humanidade, e por extensão o seu 

próprio, é realizado através, também, de uma série de erros, e que, portanto, 

errar é da natureza humana. O Princípio da Incerteza do conhecimento; que os 

alunos percebem ao elaborarem os seus trabalhos, pois, podem perceber que 

o conhecimento sendo uma construção social, é mutável ao longo do tempo. E 

o Princípio da não utilização do quadro de giz; pois ao se utilizar de variadas 

fontes de pesquisa e as discussões promovidas durante a evolução dos 

trabalhos o quadro de giz deixa de ter a primazia que normalmente detém em 

outras metodologias de ensino-aprendizagem (MOREIRA, 2011, p.223-242). 
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CAPÍTULO 3 

A HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS NA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA  

 

3.1 A Visão de um Cientista Renomado 

 “A História é a mais importante das ciências, sei que sem História não 

há realidade objetiva.” (ANDALUZ, 2012). Esta frase não foi proferida por Eric 

J. Hobsbawm1, nem por Jacques Le Goff, nem por Rubim Santos Leão de 

Aquino, nem por José Jobson de A. Arruda, nem por Hélio Ribeiro Silva, nem 

por Maria Aparecida de Aquino, nem por nenhum historiador que se tenha 

notícia. Esta frase foi dita nada menos por César Lattes um dois maiores 

físicos, talvez o maior, que nossa pátria já produziu. Pode parecer uma 

“heresia” esta frase descrita num Trabalho Acadêmico sobre Ensino de Física, 

mas ela nos mostra a importância do estudo da História no contexto de todas 

as ciências, para nós, especificamente, no estudo da Física.  

Em que pese o fato de que a História da Humanidade é formada, em 

grande parte, por guerras, revoluções, revoltas, golpes, em fim, por conflitos, e 

por isto, é contada pelos vencedores, e a História das Ciências, de forma 

análoga, também é contada pelos vencedores, ainda assim, possui muitos 

registros dos conflitos entre cientistas, visto pelos dois lados, isto é, pelos 

cientistas que obtiveram os louros da glória e foram reconhecidos e pelos que, 

embora trabalhassem nas mesmas descobertas, na mesma época, não tiveram 

a mesma sorte. Não foram reconhecidos pela sociedade de então. 

 

3.2 A Super-Valorização do Ensino Instrumental 

O retorno do estudo da História das Ciências é um resgate em relação a 

um desvio ocorrido no início do século XIX, quando os físicos franceses 

estruturavam a formação científica básica, em torno da “École Polytechnique 

                                                             
1 Eric J. Hobsbawm, Jacques Le Goff, Rubim Santos Leão de Aquino, José Robson de A. Arruda, Hélio 
Ribeiro da Silva e Maria Aparecida de Aquino, entre outros, são historiadores brasileiros e não 
brasileiros, de renome internacional.                             
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de Paris” e procuravam banir, do estudo de ciências, a metafísica então 

existente. “A filosofia educacional do ensino de Ciências nasce junto com um 

movimento de negação da metafísica1 dentro da ciência”, nos esclarecem o 

grupo Teknê e o professor Jairo (TEKNÊ; FREITAS, 1999, p.2).  

“A escola politécnica francesa era a base do ensino tecnológico, voltada 

para a formação de engenheiros e superestimava o ensino instrumental, em 

detrimento ao entendimento histórico-filosófico” (TEKNÊ; FREITAS, 1999, p.2). 

Embora a visão ontológica2 sempre esteve presente na elaboração das 

teorias da Física, como por exemplo, as concepções de Newton, Huygens e 

Fresnel a respeito da natureza da luz. Como também as visões de Biot, 

Ampère, Faraday e Maxwel a respeito da natureza da eletricidade (TEKNÊ; 

FREITAS, 1999, p.2) esta análise foi relegada ao esquecimento, por um 

determinado período, no Ensino de Ciências. 

 

3.3 A Conscientização da Importância do Estudo da História da Ciência no 

Ensino de Ciências 

Em meados do século XX, na Europa e nos Estados Unidos da América, 

e no Brasil, somente no final daquele século, passou-se a questionar: A 

História da Ciência ajuda no aprendizado da Ciência? “A história das ciências 

não ajuda nem atrapalha. Ele é a própria essência do ensino das ciências” 

(TEKNÊ; FREITAS, 1999, p.2). 

 

Para conhecermos uma ciência, é preciso que compreendamos os 
processos de construção de suas principais teorias. Que 
discussões foram feitas, que divergências foram debatidas até 
aquela teoria ser aceita pela maioria dos cientistas de 
determinada época. (GUERRA; 1997, p.4). 

                                                             
1 METAFÍSICA: Estuda o ser independentemente de suas determinações particulares; estudo do ser 
absoluto e dos primeiros princípios. A metafísica procura analisar conceitos básicos, como Deus, alma, 
mundo; e tem sofrido variações em seu significado ao longo do tempo. Atualmente trata-se do campo 
da filosofia que investiga questões que estão por trás, ou além, daquelas que são objeto das ciências. 
(ARANHA; MARTINS, 2009).   
2 - ONTOLOGIA: Parte mais geral da Metafísica que trata do “ser enquanto ser”, às vezes, o conceito de 
Ontologia é usado como sinônimo de Metafísica. (ARANHA; MARTINS, 2009).      
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      Além deste aspecto de compreensão da ciência em sua plenitude, o 

Ensino de Ciências sob uma visão do seu desenvolvimento através do tempo 

ajuda, em muito, a desmitificar o pensamento muito presente no senso comum 

de que os cientistas são seres “de outro mundo”. É preciso desfazer: 

 

Os mitos que fazem crer na Imaculada Conceição das teorias, 
como se os autênticos homens de ciência não tivessem (e não 
devessem ter) nem crenças filosóficas, nem preconceitos, nem 
paixões, nem fantasias etc. Sobre estes pontos, que concernem à 
“imagem da ciência”, a contestação é possível. ..... não se trata, 
então, de negar os méritos e os êxitos da “ciência” e de seus 
servidores, mas de fazer um certo recuo crítico com relação à 
imagem que comumente se faz dela (THUILLIER, 1994, p.14).     

 

 A professora Lúcia Helena também nos alerta da importância do estudo 

da História e Filosofia da Ciência para a formação do estudante: 

 

Se partimos do pressuposto de que devemos ensinar ciências 
fazendo ciências, criamos a oportunidade de construir entre os 
estudantes uma visão mais adequada sobre esta área, os 
cientistas e seu trabalho. Para tanto não basta apenas conhecer o 
resultado desse trabalho: é preciso também oferecer condições 
para que a cultura da Ciência seja conhecida pelos estudantes 
(SASSERON, 2010, p.108).   

 

 E esta visão histórico-filosófica possui uma importância tão significativa 

na criação científica, que chega ao ponto de influenciar diretamente no 

resultado de seus trabalhos, conforme esclarece Alexandre Koyré em seus, 

“Estudos de História do Pensamento Científico”:   

 

O estudo do pensamento filosófico e religioso dos grandes 
protagonistas do matematismo experimental, dos precursores e 
contemporâneos de Newton, e do próprio Newton, revelou-se 
indispensável à completa interpretação desse movimento. As 
concepções filosóficas de Newton, relativas ao papel das 
matemáticas e da medida exata na constituição do saber 
científico, foram tão importantes para o sucesso de suas 
empreitadas quanto seu gênio matemático. Não foi por falta de 
habilidade experimental, mas pela insuficiência de sua filosofia da 
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ciência – absorvida de Bacon –, que Boyle e Hooke fracassaram 
diante dos problemas de ótica. Foram profundas divergências 
filosóficas que alimentaram a oposição de Huygens e de Leibniz a 
Newton (KOYRÉ, 1982, p.12).    

      

E nestes tempos em que, mais do que nunca, as ciências estão cada 

vez mais e mais presentes no dia a dia das pessoas, influenciando cada vez 

mais e de forma irreversível o modo de vida, as relações a vida enfim. A 

História das Ciências atinge contornos antes impensados, e Colin A. Ronan 

nos esclarece: 

 

... hoje, quando a ciência representa uma parte cada vez mais 
ativa na vida do homem, é imperativo conhecer sua origens e 
desenvolvimento em todo o mundo civilizado. Só desse modo 
podemos ver essa gloriosa aventura do intelecto humano em sua 
verdadeira perspectiva. Pois a ciência manifestou-se em todas as 
culturas da Terra; desenvolveu-se naturalmente a partir da 
curiosidade inata do homem a respeito do mundo que o cerca. A 
ignorância e a incompreensão a  respeito de sua natureza e de 
sua origem são os principais fatores que despertam o temor à 
ciência (RONAN, 2001, p. 10).    
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CAPÍTULO 4  

FISSÃO E FUSÃO NUCLEAR NO ENSINO MÉDIO 

 

4.1 FISSÃO NUCLEAR 

4.1.1 Interações Nucleares 

Para melhor compreendermos o processo de fissão nuclear e o 

funcionamento dos reatores nucleares, quanto a sua física, analisaremos, 

primeiramente, as interações que ocorrem entre os nêutrons e os núcleos. 

Neste capítulo nos restringirmos a conhecimentos possíveis de serem 

compreendidos por alunos do Ensino Médio.   

Os nêutrons, pelo fato de não terem carga elétrica, não sofrem 

interações coulombianas. Entretanto, os nêutrons livres, ao movimentarem no 

interior da matéria provocam reações nucleares. Experimentalmente foi 

verificado que quanto menor a energia do nêutron maior é a probabilidade de 

ocorrência de interações com o núcleo. Um nêutron rápido (energia maior que 

1 MeV1), no interior da matéria sofre muitas colisões com o núcleo. Em cada 

colisão ele cede energia cinética para o núcleo, até se tornar um nêutron 

térmico, ou seja, sua energia atinge a ordem da energia térmica kT, onde k é o 

constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta. Neste nível de energia é 

grande a probabilidade de o nêutron ser capturado por um núcleo, e quando 

isto ocorre, o núcleo emite um raio gama. O processo de captura do nêutron é 

expresso da seguinte forma: 

1
0n + AZX = A+1

ZX + ɣ         (1) 

Onde: 

1
0n – Representa o nêutron que é lançado e capturado por um núcleo X. 

A
ZX – O núcleo que capturou o nêutron.  

                                                             
1 MeV, Significa Milhões de Elétron-volt.  Elétron-volt  (eV) é uma unidade de energia utilizada para 
medições em nível nuclear, e é definida como a energia cinética adquirida por um elétron ao ser 
submetido a uma tensão de 1 volt.   
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ɣ - O raio gama emitido pelo núcleo. 

Z – Representa o número de prótons existentes num núcleo qualquer.  

N – Representa o número de nêutrons existentes num núcleo qualquer. 

A – Representa o número de Massa (A = Z + N) existentes num núcleo 

qualquer. 

Embora na equação (1) não esteja representado, o núcleo X em questão 

fica num estado excitado por um intervalo de tempo muito curto antes de emitir 

o raio gama. E em geral o núcleo resultante torna-se radioativo e decai por 

emissão de beta. 

A taxa de captura de nêutrons depende do material que ele interage. Em 

alguns materiais predominam as colisões elásticas, e são denominados 

moderadores, pois “moderam” com muita eficiência os nêutrons de alta 

energia. O Boro, a grafita e a água são materiais moderadores. Os materiais 

que possuem muitos átomos de hidrogênio são bons moderadores, pois, o 

nêutron colide frontalmente com o próton do hidrogênio, produzindo uma 

colisão elástica, ao passo que a colisão com outros tipos de átomos ocorre de 

forma oblíqua, não sendo, portanto, perfeitamente elástica (SERWAY, 1992, 

p.223-224) e (TIPLER, 1995, p.356). 

    

4.1.2 Fissão Nuclear  

A equação básica da Fissão Nuclear é:  

1
0n  +  235

92U                 141
56Ba + 92

36Kr + 3 (1
0n)       (2) 

Onde: 

1
0n – Representa o nêutron que é lançado sobre o núcleo do urânio. 

235
92U – Representa o átomo de Urânio. 

141
56Ba – Representa o átomo de um isótopo de bário que é um dos 

subprodutos da Fissão, ou fragmentos de fissão. 
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 92
36Kr – Representa o átomo de um isótopo de criptônio que é o outro 

subproduto da Fissão, ou fragmento de fissão. 

3 (1
0n) – Representa os três nêutrons que são liberados e que irão atingir 

outros núcleos de outros 235
92U, provocando, assim, uma reação em cadeia. 

(SERWAY, 1992, p.225) 

Em 1938 Otto Hahn e Friz Strassman observaram pela primeira vez o 

fenômeno da fissão nuclear; entretanto a interpretação do que ocorre no 

interior do átomo foi dada por Lisa Meitner e Otto Frisch através de um artigo 

em 1939 (BODANIS, 2001, p.116-123).  

A Fissão acontece da seguinte forma: um nêutron é lançado sobre o 

núcleo do Urânio 235 que, naturalmente já é um elemento instável. Com a 

penetração deste núcleo o processo de instabilidade se acelera e o Urânio 235 

transforma-se no Urânio 236, num intervalo de tempo da ordem de 10–12 s que 

para a percepção do ser humano é instantânea, e após este lapso de tempo se 

fragmenta em dois núcleos, (a média é de 2,5 nêutrons em cada fissão), que 

são os subprodutos da Fissão, e dois ou três neutros, (há possibilidade de 

formação de cerca de noventa núcleos subprodutos diferentes no resultado da 

fissão do Urânio), este produto final, possui uma quantidade de massa menor 

que a massa de repouso original, pois há uma liberação de energia da ordem 

de 200 Mega Elétrons-volts, (200 MeV), confirmando, assim, a famosa equação 

de Einstein:  

                          E = m. c2                            (3) 

Que expressa a transformação de matéria em energia (SERWAY, 1992, 

p.224). 

Onde: E           é a energia. 

 m                é a massa. 

 c                 é a velocidade da luz no vácuo 

(NUSSENZVEIG, 1998, p.218) 



 
   

46 
 

Na equação básica da Fissão Nuclear (2), podemos observar que, tanto 

o bário como o criptônio que têm número de massa, respectivamente, igual a 

141 e 92, e, portanto, maiores do que os números de massa dos isótopos mais 

estáveis, descritos na Tabela Periódica, e portanto são instáveis, ou seja, 

Radioativos, e em função desta instabilidade decairão, tanto com emissões α, 

que correspondem ao núcleo de Hélio, ou seja, uma partícula constituída de 

dois prótons e dois nêutrons, e decaem, também, como emissões β, que são, 

em última análise, elétrons ou pósitrons em altas velocidades, e isto acontece 

por longo período, por que a meia-vida de ambos é muito alta, levando séculos 

para que a emissão de radiação atinja níveis inofensivos para o ser humano, 

por isto, a necessidade de se armazenar em tambores e colocá-los nas 

profundezas de cavernas ou do mar, que pode causar sérios problemas no 

futuro, além deste exemplo há várias outras formas, no interior dos reatores 

nucleares, que geram resíduos radioativos (TIPLER, 1995, p.349). 

O gráfico da figura 4.1, representa a probabilidade de ocorrência dos 

produtos da Fissão, expresso no eixo vertical, em função do número de massa 

“A”. A possibilidade de ocorrência de uma fissão simétrica, quando os produtos 

da fissão possuem massas iguais, é muito baixa, da ordem de 0,01%, isto 

acontece quando A = 118. As maiores probabilidades de ocorrência da fissão 

ocorrem nas situações, A ≈1 95 e A ≈ 140. Nestes casos os produtos da fissão 

são assimétricos e são muito instáveis e por este motivo emitem, quase que 

instantaneamente, dois ou três nêutrons. 

                                                             
1 O símbolo ≈ representa: aproximadamente igual a. 
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Figura 4.1 – Probabilidade de ocorrência da Fissão em função do número de massa  

Adaptado de: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física 4. Tradução Alexandre Carlos Tort [et. 
all]. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 1996. p.263.     

 

   O gráfico da figura 4.2 mostra a variação da energia de ligação por 

núcleon de acordo com o número de massa. Podemos observar neste gráfico 

que, para os núcleos mais pesados, da ordem de A = 240, a energia de ligação 

por núcleon é da ordem de 7,6 MeV. Para os núcleos menos instáveis, com 

número de massa em torno de A = 90, a energia por núcleon gira em torno de 

8,5 MeV.  
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Figura 4.2 – Variação da energia de ligação por núcleon em função do número de   

massa. 

Adaptado de: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física 4. Tradução Alexandre Carlos Tort [et. 
all]. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 1996. p.241.     

 

O que significa que estes últimos estão mais fortemente ligados e são 

mais leves. Esta diferença de massa pode ser medida, também, em termos de 

diferença de energia. Que por núcleon temos: 

q = 8,5 – 7,6 = 0,9 MeV 

Para o caso do Urânio 235, podemos fazer um cálculo aproximado da 

quantidade de energia (Q), liberada por núcleon, da seguinte forma: 

Q = 235 (8,5 – 7,5) 

Q = 211,5 MeV 

Esta quantidade, 211,5 MeV, em termos de energia química liberada 

num processo é muito grande. Uma molécula de octano, por exemplo, liberara, 

na combustão de um motor a gasolina, cerca de um milionésimo desta energia 

(SERWAY, 1992, p.225). 
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4.1.3 Reatores Nucleares de Fissão 

Como vimos anteriormente (4.1.2), a média de liberação de nêutrons por 

fissão é de 2,5 unidades. Estes nêutrons liberados atingem outros núcleos e de 

maneira sucessiva formam uma reação em cadeia. Se esta reação não for 

controlada, acontece uma grande explosão, com a liberação de uma 

quantidade de energia absurdamente alta. 1g de 235U se liberada de uma só 

vez, equivaleria a uma explosão de 20.000.000 (2 x 107) kg de TNT1 

(SERWAY, 1992, p.226). E isto é o que ocorre nas bombas atômicas. 

Na figura 4.3 vemos a representação da fissão de um átomo do 235U e a 

reação em cadeia que segue. 

 

Figura 4.3 – Reação em Cadeia. Um nêutron liberado na fissão de um núcleo é 

capturado por outro, ocasionando sua fissão também, e assim sucessivamente. 

Adaptado de: Ciência e Diversão extraído de: <http://parquedaciencia.blogspot.com.br/2013/09/fissao-ou-fusao-

nuclear-qual-diferenca.html>, acesso em 30/08/2015. 

 

 

                                                             
1
 TNT é a sigla de um composto químico, de grande poder de explosão, denominado 

trinitrotolueno. 

http://parquedaciencia.blogspot.com.br/2013/09/fissao-ou-fusao-nuclear-qual-diferenca.html
http://parquedaciencia.blogspot.com.br/2013/09/fissao-ou-fusao-nuclear-qual-diferenca.html
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Na figura abaixo, 4.4, vemos a fotografia de réplicas das bombas 

atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, Japão, em 1945. 

 

 

Figura 4.4 – Réplicas das bombas atômicas lançadas em Hiroshima, de Urânio, a Litle 

Boy e a Fat Man (amarela), combustível Plutônio, lançada em Nagasaki.  

Adaptado de: Los Alamos National Laboratory, extraído de < https://www.lanl.gov/about/history-innovation/history-

images/index.php>, acesso em 30/08/2015 

 

No interior dos reatores de fissão é necessário que haja o controle 

destas reações para que não ocorram estas explosões.  

O primeiro cientista que conseguiu controlar uma reação em cadeia, que 

também é chamada de reação em cadeia auto-sustentada foi o italiano Henrico 

Fermi, em 1942 (GALETTI; LIMA, 2010, p.47).  

O urânio natural possui somente cerca de 0,7% do isótopo 235U, os 

outros 99,3% que formam a sua composição é o 238U, que raramente sofre a 

fissão. Para que haja maior possibilidade de ocorrência da fissão é necessário 

que se proceda o enriquecimento do urânio. O professor Jucimar Peruzzo, em 

https://www.lanl.gov/about/history-innovation/history-images/index.php
https://www.lanl.gov/about/history-innovation/history-images/index.php
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seu livro “Física e Energia Nuclear” discorre sobre os vários percentuais de 

enriquecimento do urânio de acordo com a necessidade de uso. 

 

O U é considerado fracamente enriquecido quando possui 

teor de 235U entre 0,7% e 20%. O U com teor de 235U entre 3% e 

5% é geralmente utilizado em reatores de água leve, o tipo mais 

usado no mundo. Reatores de pesquisa requerem taxas de 

enriquecimento mais elevadas, geralmente de 12% a 20%. O U 

com teor de 235U entre 1% e 2% pode ser destinado a substituir o 

U natural como combustível, em certos tipos de reatores que 

utilizam água pesada.  

Quando possui uma concentração de 235U superior a 20% 

é considerado altamente enriquecido. Essa classe de U é usada 

em certos tipos de reatores de nêutrons rápidos, como reatores de 

motorização de porta-aviões (propulsão nuclear), os quais 

requerem taxas de enriquecimento de 50% a 90%. Reatores com 

nêutrons rápidos para a produção de energia elétrica podem 

operar com U enriquecido à cerca de 25%. O U altamente 

enriquecido com um teor superior a 90% é dito de qualidade 

militar e é usado para a fabricação de armas nucleares. 

(PERUZZO, 2012, p.120-121).    

   

Há vários processos utilizados para o enriquecimento do urânio. O que 

utiliza o Espectrógrafo de Massa, o processo de Jato Centrífugo, o processo 

por Difusão Gasosa, o processo por Ultracentrifugação, que é o mais utilizado 

e o processo de Separação por Laser (PERUZZO, 2012, p.122-127).     

Outro fator importante para se manter uma reação em cadeia auto-

sustentada é a quantidade de emissões de nêutrons por fissão. Para isto foi 

criado um parâmetro, que é a constante de reprodução k. Como vimos em 

4.1.2 e em 4.1.3, o valor médio de k é 2,5. Para que a reação em cadeia se 

mantenha auto-sustentada é necessário que tenhamos k = 1. Nesta situação é 

dito que o reator esta crítico. Quando k for maior que a unidade, (k>1) o reator 
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estará supercrítico e poderá ocorrer uma reação descontrolada; 

superaquecendo o reator. Na situação em tivermos k menor do que a unidade, 

(k<1) o reator estará subcrítico e a reação se extinguirá. Para manter o valor de 

k próximo de 1 são usadas barras de controle no núcleo do reator. Estas barras 

de controle geralmente são de cádmio, porque este elemento possui uma 

grande capacidade de absorção de nêutrons. 

Vimos anteriormente, em 4.1.1, quando analisamos as interações 

nucleares que os nêutrons rápidos, com energia cinética maior que 1MeV, têm 

pouca possibilidade de provocar o fenômeno da fissão nuclear. A fim de 

desacelerar estes nêutrons são usados moderadores, Fermi em suas primeiras 

experiências utilizava tijolos de grafita (forma alotrópica1 do carbono), hoje os 

modernos reatores usam a água pesada2 para alentecer estes nêutrons. 

(SERWAY, 1992, p.226) e (TIPLER, 1995, p.359-360). 

 Observe na figura 4.5 um esquema de funcionamento de uma usina 

termonuclear. No núcleo do reator acontece o processo de fissão através de 

reações em cadeia. O calor gerado aquece a água do circuito primário, que é 

mantida em alta pressão, evitando, assim que esta água entre em ebulição. 

Esta água do circuito primário funciona como elemento moderador no reator. O 

calor é transferido do circuito primário para a água do circuito secundário.  O 

vapor formado no circuito secundário é submetido a altas pressões para 

acionar as turbinas que estão acopladas aos geradores que farão a 

transformação da energia cinética em energia elétrica. Após passar pelas 

turbinas este vapor é condensado para novamente retornar ao circuito 

secundário. Note que não há contato da água nos circuitos, a fim de que, a 

água do circuito secundário não fique contaminada com a radiação gerada no 

circuito primário. Este tipo de reator é conhecido como PWR. Há outros tipos, o 

BWR, o CANDU, o HTGR, o LMFBR e o do tipo RMBK. (PERUZZO, 2012, 

p.147-153).    

 

                                                             
1
 Alótropos são diferentes modificações estruturais de um elemento. 

2
 Na água pesada os dois átomos de hidrogênio, que possui somente um próton no núcleo, são 

substituídos por dois átomos de deutério, que diferente do hidrogênio possui no núcleo um 
próton e um nêutron, sendo assim, um elemento mais pesado.   
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Figura 4.5 – Esquema de funcionamento de uma Usina Termonuclear. 

Extraído de <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/outras_fontes/10_2.htm> 

 

Nos exemplos apresentados analisamos a fissão do urânio-235. 

Evidentemente existem outros elementos fissuráveis. Ainda no lançamento das 

bombas atômicas que inauguraram a Era Atômica, a lançada sobre a cidade de 

Hiroshima teve como combustível o urânio, já a lançada sobre Nagasaki era de 

plutônio.   

 

4.2 FUSÃO NUCLEAR 

Diferente da Fissão, na qual tínhamos um núcleo “pesado” sendo 

dividido, na Fusão temos núcleos “leves” que se fundem. 

Na natureza, o processo de Fusão Nuclear acontece no interior das 

estrelas. Quanto mais massiva a estrela, mais complexo é o fenômeno da 

Fusão, gerando elementos mais pesados. Há estelas que fundem o Hélio 

produzindo Carbono, Oxigênio e Neônio. Estrelas mais massiva produzem 

elementos ainda mais pesados, nesta sequência até a produção do Ferro. Para 

a formação de elementos mais pesados, somente através de explosões de 

supernovas. No interior do nosso Sol acontece o processo de Fusão, sem o 
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qual não haveria vida na Terra, onde ocorre a transformação do Hidrogênio em 

Hélio. Esta transformação não é direta, o processo envolve, basicamente, cinco 

etapas. Na figura 4.6 vemos uma representação desta sequência.  

 

Figura 4.6 – Esquema representativo das etapas do processo de Fusão Termo-
Nuclear. 

Fonte: Fusão termo-nuclear, extraído de <http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node10.htm>, acesso em 30/08/2015 

 

A equação correspondente a esta sequência é: 

1
1H + 11H                 21H  + 01e + ⱱ           (4) 

1
1H + 21H                  32He + ɣ                  (5) 

3
2He + 32He                 4

2He + 11H + 11H    (6) 

(SERWAY, 1992, p.229) 

Através da figura 4.6, que é bastante esclarecedora, vemos que, dois 

prótons, (núcleo do átomo de Hidrogênio, 1
1H) se fundem e desta fusão resulta 

um pósitron1 (0
1e) e um deutério (2

1H). Há também, neste processo, a emissão 

de neutrino2 (ⱱ). Após esta primeira fusão o deutério resultante se funde com 

outro próton produzindo, nesta segunda fusão, o Hélio-3 (3
2He). Há também a 

                                                             
1 O pósitron é a antipartícula do elétron, ou seja, possui as mesmas características do elétron, mas sua 
carga, ao contrário do elétron é positiva.  
2 Neutrinos são partículas subatômicas neutras, isto é, sem carga elétrica.  

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node10.htm
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emissão de radiação gama ɣ1. E finalmente o Hélio-3 se funde a outro Hélio-3, 

resultante de outro processo que ocorreu paralelamente a este, e formam o 

núcleo do Hélio (4
2He), liberando, ainda dois prótons. Essa reação é chamada 

de ciclo pp (próton-próton) que é responsável por 85% da energia produzida 

pelo Sol. Este processo de fusão termonuclear acontece em função de valores 

de temperatura e pressão extremas, da ordem de quinze milhões de graus 

Celsius (15.000.000 ºC) e trezentos e quarenta milhões de atmosferas 

(340.000.000 atm) (PIETROCOLA, 2010, p.423). Neste processo o núcleo do 

átomo de Hélio possui uma massa menor do que a massa dos quatro prótons 

que iniciaram o processo, caracterizando assim, que houve transformação de 

matéria em energia, confirmando, mais uma vez, a equação de Einstein.  

E = m.c2 

A diferença de massa entre o início e o término deste processo de fusão 

termonuclear é de 0,0277 u.m.a.2. 

Em kg, unidade do Sistema Internacional de Unidades (SI), temos: 

m = 4,5982 x 10 -29 kg 

Aplicando este valor na equação de Einstein onde c é a velocidade da 

luz no vácuo, que equivale a 3 x 108 m/s, calculamos a energia gerada em 

cada fusão, que é: 

E = 4,14 x 10 -12 Joules3 (J) 

É um valor pequeno, mas se pensarmos que este fenômeno ocorre 

milhares de vezes por segundo o resultado final é muito significativo. Medidas 

realizadas mostram que a Terra recebe 1367,5 W / m2; com uma variação de 

0,3% durante o ciclo solar de 11 anos. Em termos de comparação, é a 

quantidade de energia equivalente a queima de duzentos quintilhões (2 x 1020 

ou 200.000.000.000.000.000.000) de galões de gasolina por minuto, ou ainda, 

10 milhões de vezes a produção anual de petróleo da Terra no início dos anos 

2000 (OLIVEIRA FILHO, 2004, p.127). 

                                                             
1 Radiação gama são emissões de fótons extremamente energéticos, da ordem de 1 MeV a 1 GeV. 
2 u.m.a.  significa unidade de massa atômica e equivale a 1,6 x 10 -27 kg. 
3 Joule, cujo símbolo é J, representa a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades 
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Outro fato que vale uma observação é que os raios gama, emitidos nas 

fusões descritas anteriormente, sofrem, no interior do Sol, uma quantidade tão 

grande de colisões que gasta, em média, cem mil (100.000) anos para atingir a 

superfície. Podendo levar até um milhão (1.000.000) de anos para realizar uma 

trajetória que se fosse uma linha reta levaria em torno de dois (2) segundos, 

conforme ensina o professor Alex filippenko. (DISCOVERY, 2014) 

  Como vimos acima, as quantidades de energia geradas nos processos 

de fusão são imensamente grandes, e isto tem incentivado os cientistas a 

descobrirem métodos e processos de controlar este fenômeno. Além das 

quantidades imensas de energia os subprodutos da fusão, ao contrario da 

fissão, são inofensivos.   

Ao longo de décadas os cientistas têm desenvolvido reatores de fusão, 

na tentativa de se obter energia através deste processo. 

Como as reações de fusão que acontecem no interior do Sol, na 

interação próton-próton acontecem em função da existência de valores de 

temperatura e pressão imensamente grandes. Impossíveis, no momento, de 

serem obtidas em laboratório o que se tem procurado realizar são reações de 

fusão por outros caminhos. No presente momento, os elementos que parecem 

ser mais possível de se obter mais sucesso são o deutério (2
1H) e o trítio (3

1H), 

que são isótopos do hidrogênio. Estas reações são: 

2
1H + 21H                  32He + 10n  (7) Q = 3,24 MeV  

2
1H + 21H                   3

1H + 11H      (8)  Q = 4,03 MeV 

2
1H + 31H                   42He + 10n        (9)    Q = 17,59 MeV            

(SERWAY, 1992, p.229) 

Os valores de Q representam a energia liberada em cada uma das 

reações.  

O deutério é relativamente fácil de ser extraído a baixo custo. Como é 

uma partícula extraída da água é abundante. Com aproximadamente quatro (4) 

litros de água é possível extrair 0,12 g de deutério. Quanto ao trítio, é um 
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material radioativo, de meia vida 12,3 anos (T1/2 = 12,3 anos) e também deve 

ser produzido artificialmente. (SERWAY, 1992. p.229). 

A grande dificuldade de se obter êxito ao se realizar, em laboratório, o 

fenômeno da fusão é se conseguir vencer a repulsão coulombiana existente 

entre os prótons posicionados no núcleo dos átomos. O gráfico da figura 4.7 

mostra a relação entre a energia existente entre dois dêuterons1, (U(r)) e a 

distância entre eles (r). R, que é da ordem de um Fermi 2(1 fm), é a distância 

limite de ação entre as forças coulombianas e a força nuclear forte. Para os 

valores de r > R, prevalece a repulsão coulombiana. Para r < R. prevalece a 

força nuclear forte. Logo, para que ocorra a fusão é necessário que se imprima, 

aos dois núcleos, uma energia cinética o suficiente para vencer a força de 

repulsão entre eles. Ocorre que, para se atingir este nível de energia cinética é 

necessário que as temperaturas atinjam valores de ordem de cem milhões de 

graus Celsius (100.000.000 oC), maiores do que as temperaturas estimadas no 

núcleo do Sol (SERWAY, 1992, p.229). 

 

Figura 4.7 – Gráfico Distância x Energia entre os dêuterons. 

Adaptado de: SERWAY, Raymond A.. Física 4 para cientistas e engenheiros com Física Moderna. Tradução de 

Horácio Macedo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 1992. p.229.     

                                                             
1 Dêuteron é o núcleo do deutério.   
2 Femtômetro ou Fermi é uma unidade de comprimento usada na Física Nuclear 1 fm = 10 -15 m. 
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Apesar dos esforços de se desenvolver um Reator de Fusão Nuclear, 

através de pesquisas com Reatores de Fusão a Laser e Reatores de Fusão por 

Eletroímãs. Pois sabemos que quando esta tecnologia for dominada será uma 

gigantesca conquista na geração de energia, pois através da Fusão Nuclear 

teremos energia limpa e ilimitada. Infelizmente à humanidade, até o presente 

momento, não conseguiu produzir, de forma economicamente viável, a Fusão 

Nuclear, para fins de geração de energia. O que se produziu até agora é a 

bomba de nêutrons, que usa a bomba atômica como gatilho para produzir 

temperaturas o suficiente para provocar a fusão dos materiais combustíveis.     
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CAPÍTULO 5  

PROPOSTA PARA A APLICAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA NO ENSINO DE FISSÃO E FUSÃO NUCLEAR PARA 

O ENSINO MÉDIO 

 

5.1 Metodologia 

Objetivando aplicar a metodologia da Alfabetização Científica (AC), já 

apresentada em 2.6, elaboramos um projeto no qual usaremos sete aulas 

duplas. Nestas aulas abordaremos os três eixos estruturantes que fazem parte 

da AC (SASSERON, 2010, p.14). Hora apresentados em separado e hora 

apresentados em conjunto.    

 De acordo com as orientações do Currículo Mínimo, instituído pela 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no 4º Bimestre o 

conteúdo de Física a ser estudado é: 

 

Campo: Energia Nuclear – Usinas nucleares – Reações nucleares  

Habilidades e Competências  

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, 
identificando e relacionando as grandezas envolvidas. 
- Conhecer a natureza das interações e a dimensão da energia 
envolvida nas transformações nucleares para explicar seu uso em, 
por exemplo, usinas nucleares, indústria, agricultura ou medicina. 
- Compreender que a energia nuclear pode ser obtida por 
processos de fissão e fusão nuclear. 
- Compreender as transformações nucleares que dão origem à 
radioatividade para reconhecer sua presença na natureza e em 
sistemas tecnológicos. 
- Compreender que o Sol é a fonte primária da maioria das formas 
de energia de que dispomos. 
- Identificar que a energia solar é de origem nuclear. 
- Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a 
temas de ciência, tecnologia e sociedade. 
- Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de 
energia em ambientes específicos, considerando implicações 
éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas. 
- Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, 
transporte e/ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em 
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sistemas naturais, produtivos ou sociais. (RIO DE JANEIRO, 
2012). 
 

 

Baseados neste currículo elaboramos a seguinte sequência:  
 

  

5.1.1 Primeiro Encontro: Estrutura do Projeto e Questão Disparadora 

 Neste primeiro encontro, solicitaremos que os alunos respondam, de 

forma espontânea, a questão provocadora apresentada no apêndice 1; que é: 

Você acha que a pesquisa sobre o desenvolvimento da Energia 

Nuclear ocorrida durante a 1ª metade do século XX, foi prejudicial para a 

humanidade, ou não? 

 Esta questão objetiva verificar o quanto seria significativo, para os 

alunos, os conceitos a serem estudados nas aulas seguintes. 

Após esta primeira etapa apresentaremos aos alunos a estrutura do 

trabalho e como o mesmo deverá ser entregue e apresentado ao professor e 

aos colegas. 

Visando uma preparação para futuros trabalhos, inclusive em nível de 

graduação, determinaremos que eles sejam apresentados seguindo um 

determinado critério. Não tão rígido como exigem as normas técnicas 

brasileiras, mas dentro de uma lógica de bom censo e boa visualização. As 

determinações são: 

- Fonte Arial 12. 

- Parágrafo Justificado. 

- Folha A4. 

Devemos alertar que os alunos realizem as suas pesquisas somente em 

endereços eletrônicos oficiais, ou de universidades ou ainda de instituições 

reconhecidamente idôneas. 
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Neste primeiro encontro, determinaremos, também, quais devem ser as 

tarefas de cada equipe, deixando, entretanto, que os alunos nos apresentem, 

no próximo encontro, a listagem com os componentes de cada equipe. Os 

alunos escolhem, também, livremente os temas que querem pesquisar, caso 

haja coincidência de escolha, fazemos um sorteio no segundo encontro. 

Sugerimos, também, a leitura de alguns livros: “E = m c2 uma biografia 

da equação mais famosa do mundo e o que ela significa” de David Bodanis e 

“Oppenheimer e a Bomba Atômica em 90 minutos”, de Paul Strathern. Pois são 

livros que oferecem as primeiras noções do inicio das pesquisas nucleares e o 

nascimento do Projeto Manhattan.  

Os temas dos trabalhos, a serem escolhidos são: 

 1. Projeto Manhattan e Robert Oppenheimer. 

 2. Matriz Energética Brasileira e Werner Heisenberg. 

 3. Primórdios dos Institutos de Ciências no Brasil e César Lattes.  

 4. A Corrida para o Domínio da Tecnologia da Energia Nuclear no 

Brasil e no Mundo e Henry Truman. 

 5. Equipamentos Médicos que Dependem de Reações Nucleares 

e Ettore Majorana. 

 6. Energia Nuclear e Meio-Ambiente e Einstein. 

Sugeriremos também, que os alunos pesquisem outras personalidades, 

à livre escolha, relacionadas com o tema. 

  

5.1.2 Segundo Encontro: Projeção do Documentário   

Neste 2º encontro propomos a apresentação do documentário: “Einstein 

e sua equação de Vida e Morte” (BBC, 2005).  

É um documentário muito rico que mostra como os cientistas que 

vivenciaram as perseguições nazistas ocorridas na Alemanha da década de 
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trinta do século XX, perceberam o risco dos cientistas nazistas comandados 

por Werner Heinsenberg construir a bomba atômica, o que seria evidentemente 

catastrófico para os aliados e convenceram Einstein, um pacifista, a assinar 

uma carta, elaborada por Leo Slard a fim de convencer ao presidente dos 

Estados Unidos da America, Delano Rosselvet, a iniciar as pesquisas para a 

construção da bomba atômica, o que foi realizado através do Projeto 

Manhattan.  

Além desta interessante e já polêmica situação histórica o documentário 

descreve, de forma bastante didática, os processos de fissão e fusão nucleares 

através de animações e simulações muito claras.  

Então, através deste documentário, já podemos iniciar as primeiras 

reflexões a respeito dos fatos que provocaram a aceleração dos estudos 

mundiais sobre os processos de fissão nuclear e podemos, também mostrar os 

primeiros exemplos e animações sobre os processos de fissão e fusão 

nucleares.   

O professor poderá, também sugerir que os alunos vejam em casa o 

documentário, “Oppenheimer e a bomba atômica” (BBC, 2002).    

 

5.1.3 Terceiro Encontro: Aula Conceitual 

Aula Expositiva sobre os conceitos de Fissão e Fusão Nucleares. 

Utilizando as orientações contidas nos parâmetros curriculares da 

Secretaria Estadual do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2012) e apoiados 

em textos de livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura, 

(MEC) propomos que sejam trabalhados os conceitos de Fissão e Fusão 

Nuclear. A fim de ilustrarmos a aula podemos projetar as cenas dos processos 

de Fissão e Fusão vistas no documentário analisado no segundo encontro. No 

capítulo 4 apresentamos uma sugestão de conteúdo que pode ser trabalhado 

de acordo com o nível cognitivo de cada turma. O conteúdo apresentado 

extrapola o nível de todos os livros aprovados pelo MEC, para o uso no Ensino 

Médio, mas sem o formalismo matemático encontrado em alguns livros de 
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graduação. Fica a cargo do professor até que grau de profundidade trabalhará 

com seus alunos.  

 

5.1.4 Quarto Encontro: Experimentos 

Realização dos experimentos da simulação de reação em cadeia, 

(experimento da “Ratoeira”) e de ação da força nuclear forte, usando como 

alegoria um experimento que usa ímãs e velcro. 

 

5.1.4.1 Simulação de Reação em Cadeia (experimento das ratoeiras) 

No experimento das Ratoeiras, que adaptamos de um vídeo que pode 

ser encontrado no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=F1u3YFNe5ls, 

simulamos uma reação em cadeia muito útil para a visualização. 

Concretizaremos então de forma representativa as reações em cadeia que os 

alunos já haviam observado no documentário analisado no Segundo Encontro 

e comentado pelo professor na exposição dos conceitos no Terceiro Encontro e 

minutos antes, neste Quarto Encontro, quando, recomendamos que se faça 

uma revisão rápida dos conceitos. 

O experimento da Ratoeira consiste na confecção de uma caixa de 

acrílico com as dimensões de 40 cm de largura por 80 cm de comprimento e 25 

cm de profundidade, vide figuras 6.9 e 6.10. Nesta caixa são colocadas várias 

ratoeiras de menores dimensões encontradas no mercado, em nosso caso 

adquirimos ratoeiras de 9,0 cm x 5,0 cm, nelas prendemos bolas de pingue-

pongue (tênis de mesa). Esta caixa possui uma tampa através da qual 

lançamos outra bola com diâmetro aproximadamente igual ao das bolas de 

pingue-pongue, mas, preferencialmente, de massa maior. Nesta simulação a 

bola a ser lançada representa o nêutron e as ratoeiras com as bolas de pingue-

pongue representam os núcleos de Urânio a serem fissurados, quando a bola 

lançada atinge a primeira ratoeira e desprende a primeira bola de pingue-

pongue, que representa o nêutron liberado provoca a reação em cadeia, vide 

endereço eletrônico sugerido acima. 
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Neste experimento o professor terá a oportunidade de trabalhar de forma 

a provocar os alunos a investigarem o fenômeno que lhes é apresentado; ou 

seja; usar uma prática experimental investigativa, mesmo em uma aula de 

demonstração. (CARVALHO, 2010, p.53). 

5.1.4.2 Experimento de simulação a ação da força nuclear forte (experimento 

dos Imãs) 

 Neste experimento, conforme descrito acima, simularemos a ação da 

força nuclear forte. Ele é realizado da seguinte maneira: 

 Preparação: 

 1 – Colamos sobre um dos lados de uma capa de guardar documentos 

um feixe velcro.    

 2 – Repetimos a colagem, agora com a outra face do feixe. 

 3 – Colocamos em cada um destes “saquinhos” um imã razoavelmente 

forte. Vide 6.11.  

 Realização do experimento: 

 Ao aproximarmos os “saquinhos” com os lados contrários dos imãs 

diretamente direcionados, verificamos que eles se repelem. Nesta situação, a 

força magnética está representando a força elétrica, repulsão coulombiana. Os 

“saquinhos”, evidentemente, representam os prótons. 

 Prendemos os “saquinhos” através do velcro, que se manterão unidos. 

Neste caso a força de união entre as partes do velcro representa a força 

nuclear forte, que só age a pequenas distâncias, (10- 15m = 1fm). 

 Neste experimento, que poderá ser realizada em grupos de alunos, o 

professor naturalmente fará as comparações de ordem de grandeza entre as 

distâncias envolvidas.   

 

5.1.5 Quinto Encontro: Uso do Simulador Phet.  
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Neste Encontro utilizaremos o Simulador PHET. O qual é encontrado no 

endereço: (HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br) 

 Simuladores educacionais são programas de computador que 

reproduzem virtualmente experimentos reais. O Phet é um deles.  

A proposta que apresentamos, é planejada para ser trabalhada com os 

alunos divididos em grupos de no mínimo três e máximo de cinco, mas 

compreendendo que este número pode se estender, de acordo com a realidade 

de cada escola. Sugerimos o uso desta prática após ter sido estudado, em sala 

de aula, o conceito de fissão nuclear.  

 Os passos à serem propostos aos alunos são os seguintes: 

1 – Entrar no módulo Reação em Cadeia:  

1.1 Selecionar apenas um núcleo. 

 Acionar o botão disparador. 

 Verificar o resultado. 

 Nesta primeira questão o objetivo é que o aluno veja, sem nenhuma 

obstrução, o fenômeno, virtualizado, como em todo o experimento, da fissão 

nuclear. 

 

Figura 5.1 – Lançamento do “nêutron” com um núcleo. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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1.2 Atirar com somente 10 núcleos. 

 A intenção nesta questão é que o aluno perceba a dificuldade 

tecnológica necessária para que se consiga adequar o equipamento para que o 

nêutron atinja o primeiro núcleo para que provoque, assim, a reação em 

cadeia. Esta dificuldade será mais perceptível se o aluno errar o primeiro ou os 

primeiros tiros para tal o professor deverá instruir os alunos que 

propositalmente errem o alvo para que assim possa realizar os comentários 

pertinentes.  

 

Figura 5.2 – Lançamento do “nêutron” com dez (10) núcleos. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

1.3 Aumentar o número de núcleos para, por exemplo, 50. 

 Com esta grande quantidade de núcleos o aluno facilmente perceberá a 

reação em cadeia. 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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Figura 5.3 – Lançamento do “nêutron” com cinquenta (50) núcleos. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

1.4 Trocar do Urânio 235 para o 238. 

 1.5 Atirar com somente 1 núcleo. 

 Procura-se neste item que o aluno perceba que com o Urânio 238 não 

acontece à fissão, ilustrando, assim que, a reação depende do tipo de isótopo 

presente como já havia sido comentado na sala de aula. 

 A partir da etapa seguinte é interessante que os alunos repitam algumas 

vezes cada tarefa, uma vez que, cada vez que se reinicia os núcleos eles são 

colocados na tela com uma disposição diferente, o que possibilita observações 

diferentes, enriquecendo, assim, a aula. O professor deverá orientar para que 

os alunos disparem ora nos núcleos mais à frente, ora nos núcleos mais 

afastados.  

 1.6 Solicitar que se coloquem 10 núcleos de U-238.  

 Aqui esperamos que o aluno perceba o óbvio, que mesmo com uma 

quantidade maior de núcleos não haverá reação em cadeia, já que não 

acontece a fissão nuclear com o urânio 238. 

 Reiniciar tudo 

 1.7 Colocar, novamente, 10 núcleos de U-235 

 Disparar aleatoriamente. 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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 Nesta etapa esperamos que o aluno perceba que só acontece a fissão 

quando o nêutron colide com os núcleos do urânio 235 e que nada acontece 

quando os núcleos de kriptônio ou bário se aproximam dos núcleos de urânio 

235. 

 1.8 Solicitar que coloquem 50 núcleos. 

 1.9 Disparar no núcleo logo à frente. 

 1.10 Novamente com 50 núcleos Disparar no núcleo do meio. 

 Nesta etapa o aluno deverá perceber a diferença do direcionamento do 

disparo do núcleo à ser atingido em primeiro lugar a fim de que se obtenha 

uma melhor eficiência na reação em cadeia.    

 2 – Solicitar ativação da câmara de contenção. 

 2.1 Solicitar que coloquem 20 núcleos e disparem. 

 Nesta etapa o aluno perceberá que os núcleos quando contidos na 

câmara de contenção proporcionam uma eficiência muito maior, na reação em 

cadeia, do que quando soltos. 

 

Figura 5.4 – Lançamento do “nêutron” com vinte (20) núcleos contidos na câmera de 
contenção. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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2.2 Solicitar que os alunos retornem ao módulo sem Câmara de 

contenção e novamente colocarem 20 núcleos e compararem os resultados 

com e sem Câmara. 

 2.3 Permitir que os alunos “brinquem” com valores diferentes de núcleos 

para que percebam a eficiência da Câmara de contenção. 

 3 – Solicitar que os alunos entrem no módulo Reator Nuclear. 

 3.1 Orientar para que os alunos, após disparar os nêutrons movimentem 

o controlador aleatoriamente e observem a temperatura e os gráficos de 

energia, simulando, então as operações que são realizadas nas usinas 

nucleares, onde existe um constante controle de temperatura e fluxo de 

energia, entre outras variáveis necessárias de monitoramento, visualizando, 

assim, de modo virtual, o que também já havia sido comentado em sala de 

aula.  

 

Figura 5.5 – Simulação das barras de controle. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

 3.2 Permitir que os alunos “brinquem” com o posicionamento dos 

controladores. 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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Figura 5.6 – Simulação das barras de controle mostrando uma quantidade significativa 

de colisões nucleares. Em destaque a direita os gráficos de energia. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

 4 – Solicitar que os alunos cliquem “na foto de um reator”, para que 

assim possam verificar a foto real do interior do núcleo de um reator. 

 

Figura 5.7 – Foto do interior do Reator. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

 Finaliza-se, assim o trabalho laboratorial deixando para a próxima aula 

um reforço conceitual do fenômeno da fissão nuclear.   

    

https://phet.colorado.edu/pt_br
https://phet.colorado.edu/pt_br
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5.1.6 Sexto Encontro: Apresentação dos trabalhos  

 Apresentação e discussão dos trabalhos por parte dos alunos: 

 Neste encontro os alunos apresentarão os trabalhos realizados.  

 A seqüência ideal para a apresentação dos trabalhos é que se inicie com 

o Projeto Manhattan, por ter sido o fato disparador dos estudos de Fissão 

Nuclear; depois, não vemos necessidade de hierarquização na seqüência das 

apresentações uma vez que, todos os outros temas, são conseqüências, ou 

estão direta ou indiretamente ligados ao Projeto Manhattan. 

  

 

5.1.7 Sétimo Encontro: Apresentação dos Trabalhos e Fechamento 

 Continuação das apresentações, fechamento dos trabalhos e avaliação.  

 Este encontro é reservado para a finalização das apresentações. Neste 

encontro o professor fará também o fechamento do projeto. 

 No fechamento dos trabalhos o professor terá a oportunidade de 

conectar os assuntos que os alunos não perceberam durante as pesquisas e 

também no decorrer das apresentações.  

  

5.2 Justificativas das Tarefas a serem propostas aos alunos 

Uma das estratégias do uso da abordagem CTSA, que é o terceiro eixo 

da Alfabetização Científica (SASSERON, 2010, p.15) é usar um tema polêmico, 

capaz de fomentar uma discussão como elemento disparador. Desta forma, 

após analisarmos uma questão que pudesse estar relacionada com um fato 

histórico de grande relevância, segundo eixo, e que envolva juntamente 

conceitos físicos, primeiro eixo, a serem estudados e questões éticas, sociais, 

históricas, filosóficas e ambientais que podem e devem ser amplamente 

discutidas para que possamos contribuir para a formação do cidadão crítico e 

consciente (MOREIRA, 2011, p.226) conforme orientação contida nos, 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que aponta para este tipo de prática 

educacional. Escolhemos a seguinte questão, já apresentada em que 5.1.1, em 

nosso entendimento, bastante provocadora, que foi: 

- Você acha que a pesquisa sobre o desenvolvimento da Energia 

Nuclear ocorrida durante a 1ª metade do século XX, foi prejudicial para a 

humanidade, ou não?       

Evidentemente sabemos que o professor não ignora o fato de que as 

pesquisas sobre energia nuclear realizadas na metade do século XX, foram  

relacionadas com o intuito da construção da bomba atômica, entretanto, 

evitamos mencionar diretamente o termo “bomba atômica” uma vez que é do 

conhecimento de todos que ele por si já traz consigo a idéia de algo 

extremamente prejudicial, e este fato, certamente traria, antecipadamente, um 

julgamento negativo a respeito das pesquisas.  

Com o objetivo da realização das tarefas, propomos que os alunos 

sejam divididos em seis equipes as quais pesquisarão temas previamente 

selecionados, descritos em 5.1.1, a fim de responder a questão proposta. Na 

divisão das equipes procuramos manter um equilíbrio entre as concepções a 

favor e contra os estudos de desenvolvimento da Fissão e Fusão nuclear para 

que os alunos obtenham subsídios para a discussão desses assuntos e para 

que possam analisar a questão proposta. Um dos objetivos é que os alunos 

possam conhecer, também, personalidades, que muito contribuíram para o 

desenvolvimento das pesquisas nucleares ou que tiveram uma postura ética 

exemplar perante o momento crítico no qual se desenvolveram as pesquisas 

estudadas ou que mesmo, sem ter uma conduta irrepreensível, tiveram uma 

atuação no campo da Física, ou da Política ou nas decisões militares que 

envolveram o momento histórico ou ainda que foram grandes colaboradores 

para a humanidade no aproveitamento e aplicação dos conhecimentos 

adquiridos e acumulados nesta área de estudo. 

Os alunos poderão comparar personalidades tais como Robert 

Oppenheimer, que, sem realizarmos juízo de valor, foi o chefe dos cientistas 

nas pesquisas do Projeto Manhattan, o responsável geral foi o general Leslie 

Richard Groves (BODANIS, 2001, p.154). Projeto este, destinado à construção 
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da bomba atômica. Cientista de vasta cultura e que mesmo suspeitando do 

risco de incendiar a atmosfera terrestre com a detonação da bomba, pois, os 

cientistas da época ventilavam esta possibilidade em função das incertezas dos 

estudos que possuíam, optou pela continuidade como chefe do projeto, e 

realização de posterior teste nuclear (BBC, 2002).   

Por outro lado poderão analisar a vida de Ettore Majorana, cientista 

igualmente brilhante, para alguns, um gênio do quilate de poucos que viveram 

em nosso planeta, e que, ao que tudo indica, ao perceber que as pesquisas, 

sobre Energia Nuclear, caminhavam para a construção de um artefato 

tremendamente destruidor, a bomba atômica, preferiu desaparecer, abrindo 

mão de uma carreira brilhante, e não participar de tais pesquisas (SCIASCIA, 

1991). 

Poderão realizar também, um contra ponto entre, Werner Heisenberg e 

César Lattes, cientistas brilhantes e cidadãos imensamente patriotas vivendo 

situações em contextos diferentes, mas que demonstraram a sua total entrega 

para o que acreditavam ser o melhor para o país em que cada um viveu. 

Heisenberg defendendo uma nação que havia descambado para um 

posicionamento que a historia mostrou lamentável, e Lattes cientista de um 

país periférico sofrendo todas as discriminações que um cidadão do então 

chamado Terceiro Mundo sofre quando vive em países do chamado Primeiro 

Mundo. Por duas vezes, injustamente, preterido a ser laureado com o Prêmio 

Nobel, e em certas ocasiões perseguido pela política de seu próprio país, 

mesmo assim, participando e sendo pioneiro na fundação dos principais 

institutos de pesquisas até hoje existentes.    

Poderão, também, realizar um contraponto entre Henry Truman e Albert 

Einstein. Truman, vice-presidente do popularíssimo Franklin Delano Roosevelt, 

o primeiro e único presidente dos Estados Unidos da América a exercer mais 

de dois mandatos.  Truman, que ignorava o Projeto Manhattan até a sua posse, 

teve que tomar a dificílima decisão de lançar as bombas atômicas sobre as 

cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, registrando, assim, o seu nome 

na história de uma forma, no mínimo, muito controversa. E Einstein, o cientista 

mais famoso na época, pacifista assumido e que também se viu numa situação 
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de ter que tomar um posicionamento drástico e assinar uma carta, proposta por 

seu amigo Leo Szilard, carta esta que disparou a execução do Projeto 

Manhattan (BBC, 2002).             

No fim do processo os alunos apresentarão em grupo os resultados de 

suas pesquisas e, num segundo momento, participarão de um debate, a fim de 

discutir a pergunta provocadora. A cada encontro o professor-pesquisador 

anotará suas impressões a cerca do desenvolvimento dos grupos e demais 

questões que achar pertinente e relevante para a discussão. 

 Os alunos realizarão pesquisas, orientados pelo professor- 

pesquisador sobre cada tema descrito acima, apresentarão estas pesquisas 

por escrito e em exposição oral quando será realizado um debate em sala de 

aula apresentando e expondo suas pesquisas.   

 O motivo das escolhas dos temas são os descritos abaixo e foram 

organizados de uma forma que esperamos que os alunos do Ensino Médio 

tenhão perfeitas condições de incorporar em suas bagagens culturais, uma vez 

que os construtos necessários para a ancoragem de tais conceitos (MOREIRA, 

1998) já, pressupomos, fazem parte de seus patrimônios culturais.   

5.2.1 O Projeto Manhattan e Robert Oppenheimer 

5.2.1.1 O Projeto Manhattan 

O estudo dos preparativos e execução do Projeto Manhattan é de vital 

compreensão para o início da interatividade atual entre Ciências e Sociedade, 

pois, embora ao longo da história tenhamos inúmeros exemplos de cientistas 

envolvidos no esforço de guerra, como Arquimedes incendiando as galeras 

romanas. Mesmo com a controvérsia quanto à veracidade deste fato, não deixa 

de ser uma demonstração que desde a antiguidade havia este engajamento 

dos cientistas nos projetos militares. Os diversos projetos de artefatos militares 

desenvolvidos por Leonardo da Vinci é outro exemplo deste entrelaçamento 

entre Ciência e Poder. O aperfeiçoamento do telescópio por Galileu Galilei e 

sua oferta aos mandatários de Veneza, com o objetivo de vigiar as entradas 

marítimas daquela cidade, também. Enfim, vemos ao longo da história vários 

cientistas participando isoladamente de um projeto militar.  
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Com o Projeto Manhattan, provocado através da carta que Einstein 

envia ao presidente Roosevelt, encorajado pela comunidade científica de 

então, e após uma visita de seu colega, o cientista Leo Szilard, físico nuclear 

húngaro, naturalizado norte-americano em 1943. Szilard havia fugido de sua 

terra natal após perseguição do nacional-socialismo. Este é fato a ser 

explorado no debate, o engajamento coletivo da comunidade científica, na 

implantação de um projeto, o Projeto Manhattan, inclusive com cientistas e 

engenheiros de vários países, alguns refugiados, da Europa, em função da 

invasão nazista, como o já citado, Leo Szilard, Enrico Fermi, Eugene Wigner, 

entre outros, todos no esforço de guerra. Após o Projeto Manhattan os 

governos tiveram a plena consciência da necessidade da implementação 

maciça da comunidade científica na participação do desenvolvimento nacional, 

quando principalmente, após o lançamento das bombas e fim da 2ª guerra 

mundial teve início a guerra fria que arrastou humanidade para uma nova era, a 

Era Nuclear (BODANIS, 2001, p.153-172). 

O Projeto Manhattan foi um dos empreendimentos mais espetaculares, 

no sentido da mobilização e investimentos, da história mundial, o governo 

norte-americano gastou, na época, em torno de 2,2 bilhões de dólares, o que 

hoje corresponde a cerca de 40 a 50 bilhões em moeda convertida para o ano 

de 2002, o mesmo que custaria, mais de duas décadas após, para enviar o 

homem a Lua. O projeto Manhattan, reuniu muitos cientistas brilhantes, mas 

Einstein não participou do Projeto Manhattan (BBC, 2005). 

Com a pesquisa do Projeto Manhattan, esperamos que os alunos 

percebam que este projeto foi o início das pesquisas nucleares com um 

objetivo predeterminado e a primeira vez, que se tem notícia, de que vários 

cientistas de nações diferentes foram reunidos a fim de trabalharem num 

objetivo comum. Projeto de magnitude ímpar na história da humanidade 

comparável com muito poucos outros projetos, tais como, o já citado, projeto 

para o pouso na Lua, e o projeto das grandes navegações (BBC, 2005).             
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5.2.1.2 Robert Oppenheimer 

Sugerimos o estudo da biografia de Robert Oppenheimer, por ter sido o 

cientista que, na época, já reconhecido em seu brilhantismo, pois era um 

individuo de grande cultura, além de cientista renomado. Oppenheimer foi 

escolhido para, dirigir, a parte científica, daquele importante projeto, o Projeto 

Manhattan. Robert Oppenheimer apesar de seu brilhantismo no campo da 

Física e da cultura, devido ao seu ativismo político, mais tarde, quando da caça 

as bruxas, promovido pelos políticos americanos comandados por McCarthy, 

sofreria perseguição. Ele era considerado como um pai bondoso, descrito como 

“exageradamente cordial, ansioso por ser agradável e no fundo um homem 

muito bondoso” (STRATHERN, 1998, p.68), mas cometeu a discutida atitude, e 

para muitos o contra-senso, de manter-se como o diretor do projeto, 

coordenando, assim, as pesquisas nucleares, mesmo após a dúvida de que a 

explosão da bomba atômica poderia causar um incêndio da atmosfera terrestre 

(BBC, 2002) o que evidentemente causaria o fim da humanidade terrestre. 

Oppenheimer que procurou se redimir ao ter solicitado sua demissão da 

direção do projeto após os testes com a bomba terem sido bem-sucedidos e 

protestar contra o lançamento da bomba. Ao ver, pela primeira vez a nuvem 

luminosa de forma de cogumelo balbuciou a frase: “Agora eu me tornei a morte 

o destruidor de mundos” (STRATHERN, 1998, p.70), frase ele havia lido no 

Bhagavad-Gita, texto religioso Hindu, escrito em sânscrito.      

 

5.2.2 Matriz Energética Brasileira e Werner Heisenberg 

5.2.2.1 A Matriz Energética Brasileira 

A equipe que abraçar este tema poderá realizar o fechamento, através 

de um resumo do tema Energia, uma vez que este trabalho aborda Fissão e 

Fusão Nuclear, tema este que se encontra no final do capítulo energia, na 

maioria dos livros didáticos adotados pelo MEC. Este grupo terá a oportunidade 

de verificar a evolução e o atual estágio da Matriz Energética Brasileira. Temos, 

também, o objetivo de que os alunos possam conhecer os diversos recursos 

energéticos existentes na natureza e estudar de maneira crítica as opções que 
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os sucessivos governos têm escolhido para o desenvolvimento e exploração 

dos variados tipos de energia que nosso território oferece, percebendo, assim, 

o precário nível de investimento e conseqüente atraso no desenvolvimento de 

recursos energéticos menos conhecidos, tais como, a energia Eólica, a 

Biomassa, a energia das Marés e a energia Solar que são abundantes em 

nosso país.  

A título de exercício, sem vínculo direto com o tema pesquisado, alunos 

deste grupo, bem como os alunos que pesquisaram Energia e Meio-Ambiente, 

também poderão analisar os vários aspectos das transformações e consumo 

de energia, como por exemplo: 

As transformações de energia que ocorrem nos Sistemas Biológicos, 

podendo, assim verificar cada atividade de seu dia a dia com o consumo de 

energia correspondente, e assim calcular a quantidade de energia necessária, 

a ser consumida para as diferentes atividades, conforme a tabela 5.1. Estes 

níveis de consumo de energia dos Sistemas Biológicos, necessários a 

atividades esportivas poderão ser comparados com o consumo de energia de 

nossas máquinas e equipamentos.  

Demanda energética de algumas atividades 

 

Tabela 5.1 – Consumo de energia de acordo com a atividade. 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26717 extraído em 21 set. 2015 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26717
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Os alunos poderão também, analisar, também, as fontes para produção 

de energia no Brasil e no mundo, verificando, por exemplo, a oferta de energias 

renováveis e não renováveis conforme tabela 5.2 retirada, do Balanço 

Energético do Ministério de Minas e Energia:  

 

 

 

 

Oferta interna de energia em  Mtep1 

Fonte 2013 2012 

RENOVÁVEIS 121,5 119,8 

Energia hidráulica2 37,1 39,2 

Biomassa da cana 47,6 43,6 

Lenha e carvão vegetal 24,6 25,7 

Outras renováveis 12,3 11,4 

   

NÃO RENOVÁVEIS 147,7 163,6 

Petróleo 116,5 111,4 

Gás natural 37,8 32,6 

Carvão mineral 16,5 15,3 

Urânio (U3O8 ) 3,9 4,3 

Tabela 5.2 – Oferta de energia, das principais fontes, no Brasil nos anos de 2012 e 2013. 

Fonte: BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2014. Empresa de Pesquisa Energética. 
EPE. Disponível em 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf> Acesso em 
11 mar. 2015. p15. 

 

                                                             
1 - Mtep é o símbolo de uma unidade prática de energia que significa Milhões de toneladas equivalentes 
de petróleo. 
2 - Inclui importação de Eletricidade oriunda de fonte hidráulica.  

https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf
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  Tendo, inclusive a oportunidade de conhecer a unidade de energia tep, 

tonelada equivalente de petróleo, praticamente desconhecida, a não ser no 

meio de especialistas em energia. 

 Outra discussão importante é a que analisa a participação de cada tipo 

de energia na contribuição da formação da matriz de oferta de geração de 

energia elétrica, como a tabela 5.3: 

 

Matriz Elétrica Brasileira em 2013 

Total: 609,9 TWh 

Tabela 5.3 – Matriz Elétrica Brasileira em 2013.  

Fonte: Adaptado de BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2014. Empresa de Pesquisa 
Energética. EPE. Disponível em 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf> Acesso em 
11 mar. 2015. p29. 

Que mostra claramente que a contribuição da energia resultante de fonte 

hidráulica é a grande responsável pela geração de energia em nosso país, 

70,6%, e que há um enorme campo de fonte de energia renovável a ser 

explorada, Biomassa que contribui com apenas 7,6% a energia Eólica com 

apenas 1,1% e a energia das Mares ainda é inexplorada.     

 

E finalmente, uma outra discussão, entre outras tantas importantes, é a 

distribuição do uso da energia pelos diversos setores da atividade econômica, 

vejamos: 

FONTE % 

Hidráulica 70,6 

Gás Natural 11,3 

Biomassa 7,6 

Derivados do  Petróleo 4,4 

Carvão e Derivados 2,6 

Nuclear 2,4 

Eólica 1,1 

https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf
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SETOR % 

Indústria 33,9 

Transporte 32,0 

Energético 10,0 

Residencial 9,1 

Serviços 4,6 

Agropecuária 4,1 

Tabela 5.4 – Consumo de energia elétrica no Brasil, por setor da economia, em 2013. 

Fonte: Adaptado de BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2014. Empresa de Pesquisa 
Energética. EPE. Disponível em 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf> Acesso em 
13 mar. 2015. p20. 

Esta tabela nos mostra que o consumo de energia residencial representa 

apenas 9,1% do total, logo, é claramente perceptível que quando o governo 

investe maciçamente em propagandas para que a população economize 

energia, nós como cidadãos conscientes com a necessidade planetária de 

equilíbrio ecológico, vamos atender prontamente a este chamado, inclusive 

independentemente de qualquer propaganda nossos esforços deverão sempre 

ser voltados, na medida de nossas possibilidades e realidade de vida, para o 

equilíbrio ecológico, entretanto, teremos consciência de que, na realidade, o 

controle governamental deveria ser direcionado, principalmente, para o setor 

industrial.     

 

5.2.2.2 Werner Karl Heisenberg                            

Aparentemente a vida de Werner Heisenberg, estaria completamente 

descolada do tema em tela, mas, como comentamos as personalidades 

escolhidas muita vezes não possuem vínculo direto com o título escolhido, e 

sim, com o título geral, ou seja, com o propósito geral do trabalho. Heisenberg, 

como sabemos, foi um cientista que teve um papel muito importante para o 

desenvolvimento da energia nuclear. Através de seus estudos e trabalhos ele 

quase levou ao desenvolvimento da bomba atômica pelos nazistas (BODANIS, 

2001, p.132-143). Trata-se de uma figura rica, pois podemos estudá-lo também 

sobre o aspecto ético, pois, o cientista, como um cidadão qualquer, dedica todo 

https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf
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o esforço para o que ele acredita ser para o bem de sua Pátria no momento, e 

portanto, não poderia ficar de fora no contexto que nos propomos a estudar.   

Heisenberg a época da 2ª Guerra Mundial já era um cientista muito 

famoso, pois em 1932 aos 31 anos de idade havia sido agraciado com o 

Prêmio Nobel, pelo estabelecimento, em 1925, juntamente com Max Born e 

Pascual Jordan, das bases da formulação matricial da Mecânica Quântica. 

Sendo assim, um dos fundadores desta parte da Física (BODANIS, 2001, 

p.132-143). 

A figura de Heisenberg é altamente contraditória, por este motivo, ótima 

para ser analisada num trabalho como o nosso.  

Sobre ele Davi Bodanis comenta:   

 

No verão de 1937, no inicio do mês de julho, Werner  
Heisenberg estava no topo do mundo. Era o maior físico vivo 
do mundo depois de Einstein, famoso por seu trabalho em 
Mecânica Quântica e pelo Princípio da Incerteza” (BODANIS, 
2001, p. 130). 

 

E ainda, sobre a importância do Princípio da Incerteza, Bachelard, 

comenta: 

 

Até Heisenberg, os erros sobre as variáveis independentes eram 
postulados como independentes. Cada variável podia dar lugar 
separadamente a um estudo cada vez mais preciso; o 
experimentador se julgava sempre capaz de isolar as variáveis, de 
aperfeiçoar-lhes o estudo individual; tinha fé numa experiência 
abstrata onde a medida só encontrava obstáculo na insuficiência 
dos meios de medição. Ora, com o princípio da incerteza de 
Heisenberg, trata-se de uma correção objetiva dos erros 
(BACHELARD, 1978, p.151). 

 

Ou seja, antes de Heisenberg, os erros das medições eram sempre 

atribuídos aos equipamentos e falhas de operação que normalmente podem 

ocorrer nos processos experimentais. Após Heisenberg, através do Princípio da 

Incerteza, descobriu-se que há uma incerteza intrínseca na natureza quando se 

trata da análise do mundo microscópico.    
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Proveniente da classe média educada, Heisenberg além da ter sido um 

dos fundadores da Mecânica Quântica contribuiu com importantes trabalhos 

sobre: hidrodinâmica de escoamentos turbulentos, núcleo atômico, ferro-

magnetismo, raios cósmicos e partículas subatômicas; além de tudo um filósofo 

e autor de livros, entre outros: “Os princípios físicos da teoria dos  quanta” e “A 

física dos núcleos atômicos”, que se editados na língua portuguesa encontram-

se esgotados; “Física e Filosofia” (HEISENBERG, 1998) e “A parte e o todo”. 

(HEISENBERG, 1971). 

Antes de assumir a direção das pesquisas sobre a bomba atômica 

Heisenberg foi interrogado pela SS, uma das divisões das forças nazistas, por 

ter trabalhado com físicos judeus, pois Einstein, Bohr, Wolfgang Pauli e outros, 

eram judeus ou possuíam ascendência judaica (BODANIS, 2001, p. 131). Mas 

em 1939 escreveu um artigo explicando como construir uma bomba atômica 

utilizável, e assumiu a direção das pesquisas sobre a construção da bomba, 

em Berlim e em Leipzig. De 1942 a 1945 Heisenberg dirigiu o Instituto Kaiser 

Wilhelm, que mais tarde, com o fim da guerra, foi renomeado de Instituto Max 

Planck em Berlim.  

Sobre Heisenberg pesa a acusação de ter utilizado mão de obra 

escrava, os prisioneiros do campo de concentração de Sachsenhausen 

(BODANIS, 2001, p. 139). É muito interessante a discussão entre as opiniões 

de que ele não conseguiu construir a bomba por não possuir os recursos 

necessários, tese defendida, por exemplo, pelo professor Antonio Augusto 

Videira, filósofo e historiador da ciência (GLOBO CIÊNCIA, 2015). A opinião de 

que ele não conseguiu porque além da falta de recursos, a estrutura 

hierárquica alemã, na qual Heisenberg estava profundamente enraizado, não 

permitia a intromissão de subordinados, pois a certa altura ele não aceitava as 

opiniões de seus assessores quanto à orientação das pesquisas. Em 

contrapartida, nas pesquisas ocorridas no Projeto Manhattan os engenheiros, 

filhos de famílias de judeus humildes refugiados das perseguições nazistas 

foram de grande valia para o desenvolvimento das técnicas de construção da 

bomba (BODANIS, 2001, p. 142). De 1901 a 1932, um ano antes de Hitler 

assumir o poder, a Alemanha havia conquistado 33 prêmios Nobel em diversas 

categorias. Quando os ”não-arianos” foram proibidos de exercer cargos 
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públicos houve uma debandada geral, pois 25% dos funcionários das 

universidades eram judeus (MENGARDO, 2009, p.21). Um bom exemplo foi o 

de Eugene Wigner, que era húngaro mas migrou para os EUA e participou do 

Projeto Manhattan. Wigner desenvolveu o formato que o urânio deveria ter no 

interior do reator, que segundo seus estudos de engenharia o melhor desenho 

seria a forma de uma esfera, a segunda opção seria um oval, a terceira a forma 

cilíndrica, a quarta opção a forma de um cubo e a pior hipótese o desenho em 

lâminas achatadas, que foi justamente o formato escolhido por Heisenberg por 

que as superfícies chatas são mais fáceis de se computar (BODANIS, 2001, p. 

142). E finalmente a justificativa do próprio Heisenberg, em seu livro “A parte e 

o todo”, de que ele fora constrangido, embora não fosse nazista, a participar do 

projeto de construção da bomba, e que sua preocupação maior era com a 

reconstrução da Alemanha após o término da guerra o que fez com que 

permanecesse na direção dos projetos, sem, entretanto, se empenhar 

devidamente para a construção da bomba. 

Sobre estas hipóteses o professor Roberto de Andrade Martins nos 
esclarece: 

 

Todos sabem que, no final da guerra, os alemães estavam longe 
de construir uma bomba nuclear, enquanto americanos e ingleses 
tinham investido enorme esforço humano e muito dinheiro para 
construir e lançar sobre o Japão os primeiros armamentos deste 
tipo. Discute-se muito o que ocorreu na Alemanha, mas até hoje 
não se pode afirmar com certeza o que houve. Há uma versão 
segundo a qual os cientistas alemães (incluindo Heisenberg) eram 
incompetentes e por isso não construíram a bomba nuclear. Outra 
versão, veiculada pelo próprio Heisenberg depois do final de 
guerra, afirma que ele próprio atrasou a construção da bomba, 
transmitindo informações errôneas ao governo nazista. Uma 
terceira explicação é que o exercito deixou de apoiar o projeto 
nuclear em 1942 porque acreditava que a guerra seria vencida 
pela Alemanha rapidamente e que não seria possível produzir os 
armamentos nucleares a tempo se serem utilizados na guerra. 
Recentemente foram divulgados com estardalhaço certos 
documentos de Niels Bohr indicando que Heisenberg tentou com 
todas as suas forças construir a bomba; mas tais documentos 
provam apenas que Bohr interpretou desse modo o contato que 
teve com Werner durante a guerra. A documentação existente não 
esclarece a posição de Heisenberg (MARTINS, Werner 
Heisenberg: O semeador da mecânica matricial). 
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 Após a guerra Heisenberg foi capturado e levado para a Inglaterra, mas 

depois retornou a Alemanha onde dirigiu o Instituto Max Plank de Física e 

Astrofísica até 1970, quando se aposentou. Dedicou-se mais a filosofia e 

faleceu em 1976 (MARTINS, Werner Heisenberg: O semeador da mecânica 

matricial).     

 

 

 

5.2.3 Primórdios dos Institutos de Ciências no Brasil  e César Lattes 

5.2.3.1 Primórdios dos Institutos de Ciências no Brasil  

O tema, Primórdios dos Institutos de Ciências no Brasil assim como a 

vida de César Lattes são assuntos completamente alijados dos currículos do 

ensino médio, e por isso, os alunos concluem esta face dos estudos sem nunca 

terem ouvido falar destes importantes momentos na história não só da ciência, 

mas como também, da história geral de nosso país, em vista disto, fizemos 

questão de inseri-los em nosso trabalho, pois, como sabemos, nossa cultura 

tem sido sistematicamente ignorada nos meios estudantis, sendo preterida em 

função da história de outras nações e da popularização de personalidades de 

países estranhos a nossa cultura. 

Estudar o início dos institutos de ciências no Brasil, pensamos, é de vital 

importância para que o estudante possa perceber como as autoridades 

brasileiras, na época, despertaram para a necessidade de se criar e organizar 

instituições que fossem responsáveis pela alavancagem, dos estudos em 

ciências. Percebendo-se assim, que a nossa situação de independência esta 

diretamente vinculada ao nível de desenvolvimento tecnológico que 

alcançamos, ou seja, o patamar de desenvolvimento científico que uma nação 

se encontra determina, inexoravelmente, a sua dependência, ou não, de outras 

nações. É dentro desse contexto que nos propomos a analisar, a criação de 

institutos de pesquisas em ciências, que foi despertado no Brasil, 

principalmente, após o término da Segunda Guerra Mundial. Dentro desta 
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análise encontramos a figura ímpar de César Lattes, um dos maiores cientistas 

nacionais, pouquíssimo conhecido no meio estudantil, que além de sua grande 

contribuição mundial com a descoberta do Méson-pi, atuou de forma marcante 

para a fundação de diversos institutos brasileiros no campo da física, tais 

como, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, (CBPF) a Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo, (FAPESP) o Conselho Nacional de 

Pesquisas, (CNPq). Implantou o Departamento de Raios Cósmicos e um 

Laboratório de Emulsões Nucleares na Universidade de Campinas, a Unicamp 

(DELMANTO, 2009). 

Ao estudar a vida de César Lattes o aluno terá também a oportunidade 

de verificar as implicações políticas que envolvem a premiação do prêmio 

Nobel, as quais Lattes esteve, por duas vezes, envolvido.  

Sabemos que o Brasil durante os primeiros 300 anos de seu 

descobrimento não teve sequer uma instituição de ciências, e que somente 

com a vinda de Don João VI, é que foram fundadas as primeiras instituições de 

ciências, a Escola Superior de Medicina, a Escola de Técnicas Agrícolas, o 

Laboratório de Estudos e Análises Químicas e a Academia Real Militar, cujas 

funções incluíam os ensinos de Engenharia Civil e Mineração, além de outras 

instituições de caráter administrativo e cultural (AQUINO, 2000, p.387). 

Mais tarde, somente no reinado de Don Pedro II é que houve um novo 

impulso de criação de instituições científicas, tais como o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, o Instituto Pasteur e o Colégio Pedro II além de várias 

outras instituições culturais criadas por este grande intelectual, e a construção 

da primeira linha telegráfica e primeira estrada de ferro do Brasil, sem dúvidas 

o estadista mais culto e incentivador das artes que tivemos em nossa história.  

Decorridos mais um lapso de aproximadamente 50 anos, quando após o 

término da Segunda Guerra Mundial em que ficou mais do que comprovado 

que a soberania e independência de uma nação, dependem muito do 

desenvolvimento científico e tecnológico e com a corrida armamentista 

decorrente da Guerra Fria resultante da rivalidade e disputa da hegemonia 

mundial entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas despertou em algumas das autoridades brasileiras a 
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necessidade de se criar institutos de pesquisas no campo da Física, surgindo, 

então o CBPF, onde se destacam, além de César Lattes, José Leite Lopes, 

Elisa Frota-Pessoa, Jayme Tiomno, Joaquim Costa Ribeiro, Leopoldo Nachbin, 

Maurício Peixoto, Mario Schenberg, Marcello Damy de Souza Santos, Joaquim 

Costa Ribeir (DELMANTO, 2009).      

Durante as pesquisas sobre a vida de César Lattes os alunos 

certamente se depararão com a biografia de José Leite Lopes, outro pioneiro, 

gigante na criação dos Institutos de Ciências no Brasil.  

 

5.2.3.2 Cesare  Mansueto Giulio Lattes 

César Lattes nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 11 de julho de 1924, 

filho de imigrantes, Giuseppe Lattes, natural de Turim, e Carolina Maroni, de 

Alessandria, no Piemonte italiano. Foi casado com Martha Siqueira Neto, 

pernambucana, matemática, companheira de mais de cinqüenta anos, falecida 

em 2003 (ANDALUZ, 2012). 

Todos os pesquisadores homenageiam César Lattes, ao elaborarem os 

seus currículos, pois o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) criou um 

modelo de currículo, o Currículo Lattes, em homenagem a este grande cientista 

brasileiro.  

Lattes realizou os estudos primários em sua cidade natal até aos nove 

anos de idade quando se mudou para a cidade de São Paulo. Concluiu o 

bacharelado em 1943, aos 19 anos de idade na Universidade de São Paulo 

(USP), e recebeu desta Universidade, em 1948, portanto, aos 24 anos, o título 

de Doutor Honoris Causa. Foi  Professor Titular da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e da Universidade 

Estadual de Campinas (ANDALUZ, 2012). 

Em meados da década de 1940 César Lattes iniciou sua carreira 

científica quando publicou um trabalho, sob a orientação de Gleb Wataghin, 

sobre a abundância de núcleos no Universo. Em 1947, em colaboração com 

G.Occhialini, quando trabalhava no laboratório de Cecil.F.Powell, da 
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Universidade de Bristol, na Inglaterra descobriu o meson-pi, hoje píon (partícula 

subatômica). G.Occhialini havia exposto chapas fotográficas durante suas 

férias nos montes Pirineus, na França, a uma altitude de 2800 metros, pois a 

equipe havia descoberto que certas partículas deixavam um traço na emulsão 

transparente depois de revelada. Então quando Lattes decidiu ir para 

montanhas mais altas, numa estação meteorológica em Chacaltaya, nos 

Andes, a cerca de 5000 metros, na Bolívia (DELMANTO, 2009). Naquela 

altitude a descoberta foi amplamente confirmada, esta descoberta foi um marco 

no desenvolvimento das pesquisas sobre energia nuclear em sua biografia o 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) registra:  

De um lado a descoberta revelava a partícula, presumivelmente, 
responsável pelo comportamento das forças nucleares. O alcance 
desse feito ultrapassou as fronteiras da ciência fundamental dadas 
as expectativas que então revestiam qualquer ampliação de 
conhecimentos nesses domínios; o desenvolvimento da energia 
nuclear, no pós-guerra, demandava formulações que o aliviassem do 
empirismo oneroso e, muitas vezes, arriscado com que vinha se 
fazendo (CBPF, 2015). 

   

Em 1950 Cecil Frank Powel seria laureado com o prêmio Nobel por esta 

descoberta. 

Em 1948, César Lattes, agora com a colaboração de Eugene Gardner, 

produz artificialmente o píon, no recém-construído sincro-ciclotron da 

Universidade da Califórnia, em Berkeley, dando início a uma corrida para a 

construção de aceleradores cada vez mais potentes que caracterizou a Física 

Nuclear do pós-guerra (DELMANTO, 2009).          

Após voltar ao Brasil, Lattes lidera o grupo que criou, em 1949, o Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e mais tarde o Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada, a Escola Latino-Americana de Física, e o Centro Latino-

Americano de Física, além de colaborar, em nível internacional, pela 

modernização dos currículos de ensino de Física e de formação de pessoal, 

tornando-se assim, um grande colaborador para o ensino e divulgação da 

Física não somente no Brasil, mas também em toda a América Latina (CBPF  

2015). 
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Neste mesmo ano, com os colegas bolivianos, cria naquele país, na 

mesma estação meteorológica onde havia realizado as observações para a 

descoberta do píon, a semente do que seria mais tarde o Laboratório de 

Físicas Cósmicas, que mais tarde abrigaria equipamentos de todo o mundo e 

muito colaboraria para o conhecimento da radiação cósmica (DELMANTO, 

2009).      

Em 1951, após muitas lutas, no campo burocrático, César Lattes 

participa da criação e torna-se membro do primeiro Conselho Diretor do 

Conselho Nacional de Pesquisas, o atual Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Em 1955 muda-se para os Estados Unidos da América e recusa vários 

convites dos mais honrosos, entre eles o de substituir ninguém nada menos do 

que Enrico Fermi, na época, recentemente falecido, na chefia do seu Instituto 

na Universidade de Chicago (ANDALUZ, 2012). 

Ao retornar ao Brasil, dois anos depois, cria, na USP, um laboratório 

para estudos de interações a altas energias na radiação cósmica, participa do 

grupo que organizou a Universidade Estadual de Campinas, mudando-se para 

aquela cidade no interior paulista, e logo iniciando a formação do Instituto de 

Física daquela Universidade que, em pouco tempo alcançou prestígio não só 

no Brasil, mas também internacionalmente (ANDALUZ, 2012). 

Além da descoberta do píon, que por si só consagraria qualquer cientista 

do mundo, César Lattes contribuiu em vários campos da Física Moderna desde 

pesquisas teóricas sobre as origens e abundância de espécies nucleares no 

Universo e Eletrodinâmica Clássica, até desenvolvimentos instrumentais, na 

área das emulsões nucleares (DELMANTO, 2009).      

Em 1962, Lattes lidera a reunião de grupos brasileiros e japoneses num 

projeto de estudos sobre interações a altas energias na radiação cósmica.  

César Lattes faleceu na cidade de Campinas a 8 de Março de 2005, 

sobre as várias atividades de César Lattes, sua biografia elaborada pela CBPF, 

registra:  



 
   

89 
 

 

Membro da Academia Brasileira de Ciências, da União Internacional 
de Física Pura e Aplicada, do Conselho Latino-Americano de Raios 
Cósmicos, das Sociedades Brasileira, Americana, Alemã, Italiana e 
Japonesa de Física, entre outras associações, ocupou numerosas 
vezes posições de conselheiro, quando contribuiu com sua 
experiência e visão pioneira para a formulação de políticas e 
diretrizes de ação. Tem sido alvo de repetidas homenagens por parte 
de organizações oficiais e privadas no Brasil e no exterior e inúmeras 
vezes foi escolhido paraninfo ou patrono de contingentes de novos 
estudantes, formandos em ciências exatas e aplicadas. Entre 
prêmios, medalhas e comendas, recebeu, no Brasil, o Prêmio 
Einstein de 1950, o Prêmio Fonseca Costa, do CNPq, em 1958, a 
Medalha Santos Dumont em 1989, a Medalha comemorativa dos 25 
anos da SBPC e placa comemorativa dos 40 anos dessa sociedade, 
o símbolo do Município de Campinas, em 1992, e muitos outros. 
Orgulha-se, particularmente, da iniciativa de dezenas de municípios 
brasileiros que lhe deram o nome a escolas municipais, bibliotecas, 
praças, ruas. 

Sua atuação no continente sul-americano foi reconhecida pelo 
governo boliviano, que lhe concedeu o título de cidadão honorário 
daquele país, em 1972, pelo governo da Venezuela, que lhe conferiu 
a comenda Andrés Bello em 1977, e pela Organização dos Estados 
Americanos, que lhe outorgou o prêmio Bernardo Houssay, em 1978; 
em 1987 recebeu o Prêmio de Física da Academia do Terceiro 
Mundo (CBPF, 2015). 

 

5.2.4 A Corrida para domínio da tecnologia da energia nuclear no Brasil e no 

Mundo e Henry Truman 

5.2.4.1 A Corrida para o domínio da tecnologia da energia nuclear no Brasil e 

no mundo 

A corrida para o domínio da tecnologia da energia nuclear teve início na 

década de 40 do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os 

nazistas capitaneados pelo brilhante físico Werner Heisenberg, já citado 

anteriormente, e ganhador do prêmio Nobel em 1932, iniciou os estudos para o 

domínio do processo de Fissão Nuclear com o objetivo de construir um artefato 

que, esperava-se ser terrivelmente aniquilador, a bomba atômica. Por outro 

lado, como também vimos anteriormente, os Estados Unidos da América, 

através do Projeto Manhattan, também iniciou as suas pesquisas com o 

mesmo objetivo e, como vimos, obteve mais sucesso e conseguiu dominar, 
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num tempo menor do que os nazistas, o processo da fissão e assim construir a 

bomba atômica.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e seu desfecho trágico, onde as 

duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, perderam a primeira cerca de 

140 mil habitantes e a segunda em torno de 74 mil habitantes, imediatamente 

com o lançamento das bombas e 120 mil, após o lançamento das bombas, por 

diversos efeitos, tais como, efeito de queimaduras e envenenamento radioativo 

(BANDEIRA, 2006, p.140). 

Com estes fatos, ficou claro que o domínio da tecnologia da energia 

nuclear era de vital importância para todas as nações, principalmente por que, 

após a Conferência de Potsdam, ocorrida em 26 de Julho de 1945, os EUA 

passaram a ditar “as regras do Jogo”, pois havia mostrado que possuía a 

hegemonia militar com o novo artefato (BANDEIRA, 2006, p.140). 

Com o fim do conflito mundial, os cientistas alemães que haviam 

participado do esforço de guerra foram disputados pelas demais nações; de 

acordo com o interesse de cada uma delas. E muitos foram agregados ao 

corpo de pesquisadores de outros países, principalmente dos EUA e da União 

Soviética. Heisenberg, por exemplo, foi capturado pelos britânicos e 

permaneceu na Inglaterra, mas retornou a Alemanha em 1946 (MARTINS, 

n.13). Wernher von Braun, o mentor do projeto das temidas bombas V2, foi 

capturado pelos norte americanos e lá permaneceu, participando, da 

construção do foguete Saturno e outros projetos da Agência Espacial Norte 

Americana (NASA) que culminaria com a descida do homem em solo lunar.    

Quatro anos depois, de Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética 

realizava o seu primeiro teste com a bomba atômica, iniciando, assim, uma 

corrida que duraria, praticamente, meio século.  

Outros países também construíram a realizaram testes com a bomba 

atômica, o Reino Unido em 1952, a França em 1960 e a China em 1964. Estes 

países formam hoje os Estados nucleares no direito internacional, mas o clube 

dos países que detém a bomba nuclear possui ainda, Índia, Paquistão que 

entraram para o clube na década de 70, Israel provavelmente possui, mas não 
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admite. Irã e Coréia do Norte preocupam a comunidade internacional, pois 

desenvolvem pesquisas na área atômica que a comunidade entende que seja 

com o objetivo de terem as suas bombas atômicas (DN GLOBO, 2015).         

No Brasil as pesquisas sobre energia nuclear tiveram inÍcio na década 

de 30 do século XX, mas como em todo o mundo, somente após o lançamento 

das bombas em Hiroshima e Nagasaki é que estas pesquisas foram 

intensificadas.  

O grande visionário da importância do desenvolvimento das pesquisas 

sobre energia nuclear, no Brasil, foi o Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, 

que foi o primeiro presidente do CNPq (Conselho Nacional de Pesquisas) 

(CNPq, 2015) 

Após o término da guerra, os EUA procuraram restringir ao máximo a 

troca de informações, entre os demais países, a respeito da energia nuclear.  

Como o Brasil possui enormes reservas de areia monazítica, 

principalmente no litoral do estado do Espírito Santo, foi realizado um acordo 

de fornecimento desta areia, que contém Tório, elemento radioativo que é 

muito utilizado nos processos nucleares. O Almirante Álvaro Alberto tentou 

acordar com os EUA uma compensação específica na qual haveria 

transferência de tecnologia nuclear para o Brasil, entretanto este acordo não 

logrou êxito (KUMAROTO, 2002). 

Em 1953 o Almirante Álvaro Alberto, realizou um acordo secreto com a 

Alemanha para o fornecimento de três centrífugas que, entretanto foram 

apreendidas pelos EUA após vazamento do acordo. 

Em 1954 o presidente Café Filho realizou um acordo ridículo para troca 

de areia monazítica por trigo americano, em 1955 o Almirante Álvaro Alberto 

renuncia a presidência do CNPq (KUMAROTO, 2002). 

Em 1956 o presidente Juscelino Kubistchek assume o poder e logo 

inicia-se um movimento contra a exportação de areia monazítica, Kubistchek, 

então, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
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Em 1959 Janio Quadros assume a presidência e inicia os estudos para a 

instalação de um reator nuclear na região de Mambucaba, Sul do Estado do 

Rio de Janeiro, opta-se pelo urânio natural, uma vez que o urânio enriquecido 

colocaria o Brasil na dependência dos EUA, já que a tecnologia de 

enriquecimento estava na mão daquele país; mas com a renúncia de Janio, 

mais uma vez, tivemos um projeto malogrado (KUMAROTO, 2002). 

Com a ditadura militar, após o golpe de 1964, o governo iniciou a 

construção de uma usina nuclear na cidade de Angra dos Reis, no litoral Sul do 

Estado do Rio de Janeiro, a Angra I, e contratou um reator de água 

pressurizada fabricado pela empresa norte-americana Westinghouse, e, mais 

uma vez, um contrato que representava apenas a aquisição do equipamento 

sem nenhuma transferência de tecnologia, e, além disto, era um retrocesso em 

relação às idéias nacionalistas de desenvolver uma tecnologia nuclear 

nacional. Aconteceram muitos protestos, inclusive com a participação do 

cientista José Leite Lopes, mas foram sufocados pelos instrumentos de 

repressão da ditadura militar. A usina de Angra I apresentou uma série enorme 

de incidentes apresentando muitas dificuldades em sua operacionalidade 

(KUMAROTO, 2002). 

Em 1975, ainda durante a ditadura militar, sob a presidência do general 

Ernesto Geisel, o Brasil, novamente firmou um acordo com a Alemanha no qual 

houve transferência de tecnologia, e através de um consórcio entre as 

empresas Nuclebrás, estatal brasileira criada naquela época, e a alemã 

Siemens. Foi utilizado o urânio enriquecido pelo método de jato-centrifugação. 

As metas do governo brasileiro eram extremamente ambiciosas, pois, 

estimava-se que até o ano 2000 a energia nuclear contribuiria com 53% da 

energia consumida no Brasil (KUMAROTO, 2002). Um grande exagero, uma 

vez que, possuímos uma dos maiores potenciais hidrelétricos do planeta. Para 

se ter uma idéia do abandono deste projeto, O Balanço Energético Nacional 

2014 divulgado pelo Ministério de Minas e Energia aponta para um percentual 

de 2,4% na contribuição da Energia Nuclear, em 2013, para a Matriz Elétrica 

Brasileira (BRASIL, 2014). A estimativa, dos militares, na época foi baseada em 

algumas projeções que se mostraram equivocadas ao longo do tempo, alguns 

estudiosos defendem a tese de que foram erros propositais com o objetivo de 
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atender a pressa dos militares em desenvolver a tecnologia nuclear por 

questões estratégicas (KUMAROTO, 2002). 

Como sempre, houve muitas críticas ao projeto, as quais a SBF, 

(Sociedade Brasileira de Física), teve muita participação, com a alegação de 

que o Brasil ficaria numa dependência muito grande em relação a Alemanha. 

Era, em nosso entendimento, apenas uma posição pró EUA, uma vez 

que, nos outros acordos a dependência era para os estadunidenses e sequer 

haveria transferência de tecnologia.  

Havia também, uma preocupação internacional, uma vez que, o material 

residual do urânio enriquecido, o plutônio, é matéria prima para a fabricação da 

bomba atômica. 

Assim, mais uma vez, por pressões dos EUA e por dificuldades 

econômicas e técnicas surgidas desde a fase inicial do programa, o acordo 

Brasil-Alemanha foi dissolvido. 

Ainda, em 1979, surgiu um programa paralelo patrocinado pela Marinha, 

pois mantinha como objeto de fachada, para o programa, a construção de um 

submarino nuclear, utilizando o urânio enriquecido como combustível. Também  

participaram as outras Forças Armadas, o Conselho Nacional de Energia 

Nuclear, (CNEN), e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), 

este programa foi eminentemente militar e por ser totalmente clandestino não 

sofria fiscalização nacional e nem fiscalização internacional e optou pela 

técnica da ultra-centrifugação para o enriquecimento do urânio. 

Apesar de seu caráter nacionalista, devido a rejeição da sociedade pela 

ditadura militar, quando o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), que era de oposição ao regime, venceu as eleições em São Paulo, a 

clandestinidade do projeto ficou ameaçada e foram necessárias algumas 

mudanças de caráter administrativo, passando, por exemplo, o IPEN para a 

esfera federal (KUMAROTO, 2002). 

As parcerias foram acontecendo e em 1982, uma parceria do IPEN com 

a Coordenadoria de Projetos Especiais da Marinha (COPESP), registra a 
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primeira experiência de enriquecimento isotópico de urânio com ultra-

centrífugas construídas inteiramente no Brasil. O enriquecimento obtido era em 

torno de 1,2 %, enquanto que Angra I utilizava, no mínimo, urânio enriquecido a 

3%. Desde então, houve uma sucessão de progressos nesse setor 

(KUMAROTO, 2002). 

Em 1985 a Usina Nuclear de Angra I, após vinte e cinco anos de 

construção, entra em operação. 

Embora estes projetos e parcerias entre instituições civis e militares 

começassem a render resultados, aconteceram muitas manifestações devido a 

estas atividades serem para fins nucleares, tais como, as que ocorreram na 

cidade de Sorocaba contra o complexo de Aramar. Os protestos da SBF contra 

a falta de fiscalização do Congresso Nacional para que as pesquisas não 

tomassem um rumo bélico e especialmente com o acidente de Goiânia, quando 

rejeitos de materiais médicos foram largados de forma imprópria e irregular 

numa clínica abandonada e trabalhadores, catadores de reciclados, ao terem 

contato com este material, que continha o Césio 137, foram contaminados, 

juntamente com seus familiares e amigos, causando a morte de alguns deles. 

Provando assim a ineficiência da fiscalização prestada pelo CNEN 

(KUMAROTO, 2002). 

Em 1987, o presidente de então, José Sarney, preocupado com a 

rivalidade Argentina, divulga na mídia, que os cientistas brasileiros haviam 

conseguido dominar a tecnologia de enriquecimento do urânio por ultra-

centrifugação e, através de um Decreto lei, o 2.464 de 31 de Agosto de 1988, 

torna oficial todos os projetos clandestinos nacionais. 

Em 1989, o Almirante Othon Pinheiro da Silva, diretor do Centro 

Experimental de Aramar, em Iperó, no interior de São Paulo, destinado a 

construção de um reator para servir de protótipo do reator do submarino 

nuclear, anunciava o início da produção, em escala comercial, de urânio 

enriquecido a 20%. 

Em 17 de Setembro de 1990, mais uma vez, num gesto de total 

submissão as pressões internacionais, o presidente Fernando Collor de Mello 

fechou a área de teste na serra de Cachimbo, e, uma semana depois num 

gesto de forte simbolismo lançou uma pá de cal no projeto nuclear brasileiro, 
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anunciando às nações Unidas que o Brasil rejeitava a idéia de qualquer teste 

nuclear, mesmo para fins pacíficos.     

Com o fim das ditaduras militares no Brasil e na Argentina a 

desconfiança mútua desapareceu e em 1995 a Marinha retomou a iniciativa de 

construir o seu submarino nuclear, pois em Setembro de 1994 o Brasil já havia 

feito um acordo de ajuda mútua com a Rússia no caso de acidente nuclear. Em 

1996 o Brasil realiza acordos de cooperação nuclear com a Índia. Em 1996 

Brasil e Argentina firmam acordo nuclear e em 1997, Brasil e Estados Unidos 

firmam acordo nuclear (KUMAROTO, 2002). 

Em 2001, Angra II começou a operar comercialmente, sendo que as 

obras começaram em 1981. 

Em dezembro de 2014 a Presidenta Dilma Rousseff inaugura o prédio 

principal do estaleiro que será utilizado para a construção de cinco submarinos 

nucleares, a construção dos submarinos é fruto de uma parceria entre Brasil e 

França, firmado em 2008, o qual inclui a transferência de tecnologia 

(G1.GLOBO.COM. 2015).  

As obras da usina de Angra III estão em andamento e a previsão para 

entrada em operação é 2018.  

 

5.2.4.2 Henry Truman               

Henry S. Truman, também é uma figura muito rica á ser estudada. 

Político tradicional norte-americano, vice do popularíssimo presidente 

Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Truman, que durante os primeiros 82 

dias como vice-presidente havia conversado apenas duas vezes com o 

presidente. Somente no dia de sua posse, em Abril de 1945, obteve 

conhecimento da existência da mais mortífera arma existente até então, a 

bomba atômica (VEJA NA HISTÓRIA, 2015). 

Sobre Truman pesa a responsabilidade de ter sido o presidente que 

autorizou o lançamento dos artefatos que até hoje foram os que causaram a 

maior destruição, ao mesmo tempo, sobre civis, matando simultaneamente 

milhares de pessoas, homens, mulheres, idosos e crianças. Seu papel no 
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desfecho da Segunda Guerra Mundial suscita discussões no sentido do quão 

importante é para o cidadão conhecer o político que o representa, pois, 

delegamos a estes políticos as decisões a serem tomadas em situações que 

sequer imaginamos que possam ocorrer.  

Poucos meses antes da posse de Henry Truman havia acontecido na 

Europa, de 4 a 11 de Fevereiro de 1945, a Conferência de Ialta. Nesta 

conferência, na qual participou o presidente Roosevelt, que faleceria pouco 

tempo depois, em Abril daquele mesmo ano. Houve uma série de acordos que 

foram vantajosos para os soviéticos. (DW, 2015). Na época, o exército 

vermelho era considerado o mais forte do mundo, pois, havia desfeito o mito de 

invencibilidade do exército alemão, na batalha de Stalingrado, e encontrava-se 

muito mais perto de Berlim do que os exércitos aliados. Josef Stalin, o líder 

soviético estava tão confiante que, de forma descortês, demorou mais de 

quatro horas para chegar no horário convencionado para a primeira reunião 

deixando o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente 

Roosevelt, que era paraplégico e estava muito doente, à sua espera.        

Em julho desde mesmo ano ocorreu uma nova conferência, a de 

Potsdam, na qual o representante dos Estados Unidos fora o presidente 

Truman, que teve uma postura totalmente diferente de seu antecessor, pois os 

testes com a bomba atômica já haviam sido realizados com sucesso e ele 

havia comunicado este feito aos seus aliados, Winston Churchill e Josef Stalin; 

evidenciando, assim, que se a União Soviética possuía um exército muito forte 

com armas convencionais; mas os Estados Unidos possuía, além de um forte 

exército, a bomba atômica (DW, 2015). 

A justificativa dos Estados Unidos de ter lançado as bombas atômicas é 

a de ter poupado várias baixas no exército americano e entre civis e militares 

japoneses, já que, uma invasão terrestre no Japão teria uma resistência muito 

grande, conforme os nipônicos já haviam demonstrado nas ilhas que foram 

tomadas pelos americanos. Entretanto, especialistas militares sustentam que, 

como o Japão praticamente não possuía mais força aérea e nem tão pouco 

naval, bastaria promover um bloqueio naval e aéreo, que levaria certo tempo, 

mas que indubitavelmente forçaria a rendição japonesa (BBC, 2002).      
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Evidentemente que o caso Truman é um extremo na história, mas como 

ponto de partida para discussões em sala de aula sobre a importância de 

nossos representantes é figura fundamental para os objetivos que pretendemos 

alcançar em nosso trabalho.       

 

5.2.5 Equipamentos Médicos que dependem de reações nucleares e Ettore 

Majorana 

5.2.5.1 Equipamentos Médicos que dependem de reações nucleares  

Existem muitos equipamentos médicos que são produtos das pesquisas 

nucleares, tais como, o processo de Imagiologia Nuclear. “Que é o processo de 

obtenção de imagens do corpo humano através do uso de radioisótopos ou 

radionuclídeos” (PERUZZO, 2012, p.297). há também outras técnicas tais 

como a Tomografia por Emissão de Pósitrons (TEP). Como o objetivo de nosso 

trabalho é ofertar aos alunos conhecimentos de Física Moderna e fazermos 

avaliar os prós e os contras das pesquisas nucleares, não estenderemos a 

análise para muitos destes equipamentos, procuraremos direcionar os alunos 

para a análise de um destes equipamentos, por exemplo os aparelhos de 

ressonância magnética nuclear que é o suficiente para que o aluno adquira o 

conhecimento do conceito físico e tenha argumentos para sustentar um debate 

dos benefícios das pesquisas nucleares. 

Ressonância Nuclear Magnética. 

A Ressonância Nuclear Magnética ocorre em função dos momentos 

angular e magnético dos prótons. O momento magnético, por ser quantizado 

ocorre somente em dois sentidos de rotação, no que é convencionado 

determinar de spin up e spin down. Neste item, teremos a oportunidade de 

recordar com os alunos estes conceitos estudados em Química no primeiro 

ano. Os prótons ao serem submetidos a um campo magnético têm seus níveis 

de energia elevados, e apesar desta diferença de nível ser muito pequena, da 

ordem de 10–7 eV1, ao serem atingidos por fótons oriundos de uma freqüência 

de cerca de 100 MHz, provenientes das variações do campo de uma corrente 

                                                             
1
 eV – É o símbolo de elétron-volt  que é uma unidade de energia equivale a 1,602 177 33 x 10

-19
 joules.  
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alternada, provocam oscilações nestes prótons fazendo com que eles girem da 

posição up para a down incessantemente enquanto durar a ação do campo 

eletromagnético provocado por esta corrente, à proporção que absorvem ou 

emitem estes fótons. E estes giros dos núcleos e troca de posição energética é 

denominado de Ressonância Magnética Nuclear (rmn), que é utilizada em 

vários campos de aplicação, tanto na Física, com na Química, como nas 

Ciências dos Materiais (KNIGHT, 2009, p.1356). 

A figura 5.8 ilustra o princípio do fenômeno da Ressonância Magnética. 

                                                                                              

Figura 5.8 – Representação do princípio do fenômeno da Ressonância Magnética. 

Adaptado de: KNIGHT, 2009. p.1356.  

 

No campo da Medicina este fenômeno é utilizado aproveitando-se do 

fato de que o corpo humano é composto basicamente de água, entre 60 a 65%. 

Como as moléculas de água são formadas de dois átomos de Hidrogênio, cujo 

núcleo possui somente um próton, e como no corpo humano a densidade de 

prótons varia de acordo com os tecidos (Okuno, 1982) é possível transformar 

estas respostas de densidade, em imagens ponto a ponto formando assim um 

imageamento por ressonância magnética.  

A utilização desta técnica no campo da medicina abre outro campo para 

discussões uma vez que, quando começou a ser utilizada era denominada, 

Ressonância Magnética Nuclear, devido a sua procedência. Entretanto, devido 
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ao medo que os pacientes demonstravam ao serem submetidos a ela, somente 

pela citação do termo Nuclear, levaram os profissionais da Medicina a rebatizá-

la de Ressonância Magnética (Knight, 2009, p.1657).              

 

5.2.6.2 Ettore Majorana 

Ettore Majorana, figura ímpar, personalidade admirabilíssima e 

apaixonante e que conforme classificação de seus companheiros do mundo da 

física seria um daqueles gênios que só aparecem uma ou duas vezes a cada 

século é, entretanto, praticamente desconhecido no cenário mundial. 

Nascido em Catânia no dia 5 de agosto de 1906, formado em Física 

Teórica em 1929 apresentando a tese “A teoria quântica dos núcleos 

radioativos” a qual obteve nota máxima com louvor, sob a direção de nada 

menos do que Enrico Fermi. 

Majorana tinha o hábito de escrever cálculos de física nos maços de 

cigarro, já que era um fumante inveterado, enquanto viajava de bonde para o 

trabalho. Mesmo depois de ter conversado com Fermi e outros companheiros 

mostrando as suas idéias, que sempre eram acolhidas com muita admiração e 

incentivos de publicação, Majorana as descartava, com o maço de cigarros, 

alegando serem, as suas idéias, teorias e cálculos, brincadeiras de criança. Em 

função destas atitudes, Majorana idealizou e calculou, antes de Heisenberg, a 

teoria de que o núcleo é formado de prótons e nêutrons, fato que é corroborado 

pelo exame de seus cadernos mas, entretanto, não divulgou suas conclusões e 

impediu que Enrico Fermi comentasse sobre o assunto num congresso de 

Física que seria realizado na França (SCIASCIA, 1991, p.29).  

Dono de uma habilidade para cálculo matemático raramente vista, 

realizava competições com Enrico Fermi nas quais este usava a régua de 

cálculo e Majorana resolvia os cálculos de cabeça (SCIASCIA, 1991, p.24).   

Entretanto, com todo este brilhantismo e com um futuro promissor Ettore 

Majorana, desaparece misteriosamente no final do mês de Março de 1938, aos 

31 anos de idade.  
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As buscas para encontrá-lo foram muito intensas, pois a família chegou 

a solicitar ao ditador Benito Mussolini providências e este ordenou que a polícia 

italiana se empenhasse em localizar o importante cientista (SCIASCIA, 1991, 

p.17). 

Alguns historiadores defendem a tese de que Ettore Majorana teria se 

suicidado, baseados em uma carta que ele havia deixado para a sua mãe, na 

qual afirma: “Só tenho um desejo: que não me trajem de preto. Se quiserem 

acatar o costume, fiquem, mas não por mais de três dias, de luto. Depois, 

procurem lembrar-se de mim, se puderem, em seus corações e perdoem-me” 

(SCIASCIA, 1991, p.60). 

Entretanto, para quem intenciona se suicidar, Majorana realizou algumas 

atitudes contraditórias, tais como, dias antes retirou todo seu dinheiro que 

encontrava-se depositado, salário dos últimos cinco meses. 

Outro fato digno de nota é a carta que Majorana enviou a seu amigo 

Carelli, após uma carta anterior a qual declarava que se lançaria nas águas do 

mar, durante a travessia de Nápoles a Palermo. Escreveu Majorana ao seu 

amigo e diretor do Instituto de Física:       

 

Prezado Carrelli, espero que o telegrama e a carta tenham chegado 
às suas mãos juntos. O mar recusou-me e voltarei amanhã para o 
hotel Bologna, talvez viajando com este mesmo papel. Pretendo, 
contudo, renunciar ao ensino. Não me tome por uma jovem 
ibseniana1 porque o meu caso é outro. Estou a sua disposição para 
ulteriores detalhes (SCIASCIA, 1991, p.61). 

 

A tese mais interessante é a de que Ettore Majorana ao perceber que as 

pesquisas nucleares estavam direcionando os cientistas, de forma inexorável, 

para a uma técnica de liberação de enormes quantidades de energia nunca 

antes imaginada, em função da possibilidade de fissurar o núcleo do átomo, e 

com a tensão política e social, que o velho continente atravessava no 

momento. A Alemanha nazista havia invadido a Tchecoslováquia no início de 

Março daquele mesmo ano, 1938, e ficava patente que uma guerra estava 

                                                             
1 Ibseniano: estudioso ou especialista da obra do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. 
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próxima e que a construção de um artefato terrivelmente destruidor seria 

brevemente providenciada. Majorana, então, não querendo participar deste 

empreendimento, tomou como a melhor solução o desaparecimento. Para 

alguns através do suicídio e para outros com a completa saída do meio 

acadêmico.   

 Alguns historiadores da ciência pensam não ter sido possível que 

Majorana tivesse a percepção tão apurada de, em 1938, ter percebido a 

construção da bomba que somente em 1945 foi tornada pública.   

Mas em 1931, Irène Curie e Fréderic Joliot haviam interpretado os 

resultados de alguns experimentos realizados por eles como sendo um efeito 

Compton sobre os prótons. Majorana percebendo a magnitude da descoberta e 

já esperando que isto acontecesse comentou: “bobocas, descobriram o próton 

neutro e nem se deram conta disto” (SCIASCIA, 1991, p.70). 

Em 1937 Majorana publica sua “Teoria simétrica do elétron e do 

pósitron” que, somente passou a ser devidamente divulgada vinte anos mais 

tarde, com os experimentos de Lee e Yang, ganhadores do Prêmio Nobel de 

1957 (SCIASCIA, 1991, p.71). E que até hoje continua a ser estudada 

(FAPESP, 2014). 

Estes fatos mostram que se não fosse por profundidade ou por 

segurança de método seria por rapidez de intuição que Majorana teria 

percebido que, mui breve, os cientistas chegariam à construção da bomba 

atômica. Em 1921, Rutherford analisando sobre as pesquisas atômicas 

comentou: “Estamos vivendo numa ilha de algodão-pólvora; mas, graças a 

Deus, não encontramos os fósforos para acendê-la” (SCIASCIA, 1991, p.72). 

Portanto, Ernest Rutherford, Prêmio Nobel em Química em 1908, considerado 

por muitos o pai da Energia Nuclear, 17 anos antes do desaparecimento de 

Ettore Majorana, previa que o desenvolvimento da Física Nuclear poderia 

resultar em experiências catastróficas para a humanidade. Enrico Fermi, 

também Prêmio Nobel, Física em 1938, considerava Majorana um cientista em 

nível superior a Rutherford. Em 1938 Enrico Fermi, comentando sobre Ettore 

Majorana afirmou:      
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Pois, veja bem, no mundo há várias categorias de cientistas. 
Pessoas de segunda e terceira linha, que fazem o que podem mas, 
nunca chegam muito longe. Pessoas de primeira linha, que chegam 
a descobertas de grande importância, fundamentais para o 
desenvolvimento da ciência. Além disto, porém há os gênios, como 
Galileu e Newton. Muito bem, Ettore Majorana era um deles. 
Majorana tinha aquilo que mais ninguém tem no mundo, infelizmente 
faltava-lhe aquilo que ao contrário é fácil de se encontrar nos demais: 
o mero bom senso (SCIASCIA, 1991, P.71). 

  

      Além disto, há também o fato de que em 1934, Fermi e seus 

colegas cientistas, haviam obtido, sem querer, a fissão nuclear, fato que fora 

percebido somente pela química alemã Ida Noddack, e que o próprio Fermi, 

com os físicos do Instituto Romano não perceberam; ou seja, outra cientista 

percebeu os avanços que a comunidade científica havia realizado mesmo 

antes dos próprios pesquisadores perceberem, e Majorana poderia, com Ida 

Noddack, ter percebido este rumo das pesquisas. Portanto, a nosso ver, 

entendimento, confirmado pelo autor do livro que pesquisamos, Leonardo 

Sciascia, não há dúvidas de que o calibre intelectual e a sagacidade intuitiva de 

Majorana, lhe davam condições para que ele pudesse prever os rumos que as 

pesquisas nucleares estavam tomando na época, e de maneira ética e 

altruísta, sacrificando toda a sua carreira e sua vida pessoal, resolveu não 

participar daquele empreendimento.    

Sciascia, em função de suas pesquisas, defende em seu livro, que 

Ettore Majorana se refugiou em um mosteiro na Itália onde faleceu. Esta 

conclusão é corroborada pelo filósofo da ciência Michel Serres e pode ser vista 

no documentário “Prever” da série Lendas da Ciência (SERRES, 1997).   

 

5.2.6 Energia Nuclear e Meio Ambiente e Albert Einstein 

5.2.6.1 Energia Nuclear e Meio Ambiente 

O desenvolvimento e uso da Energia Nuclear é um tema polêmico e 

surgiu em meados do século XX, quando, através das explosões das bombas 
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atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o seu uso tornou-se do conhecimento do 

público. 

 

Pesa contra o uso da Energia Nuclear, para fins pacíficos, os riscos que 

envolvem o armazenamento dos resíduos radioativos dos elementos utilizados 

durante o processo da Fissão Nuclear para a geração de energia. No item 4.1.2 

analisamos a questão dos resíduos radioativos gerados no processo de Fissão 

Nuclear. 

Além do problema com os resíduos, há também a questão dos acidentes 

nucleares que, quando acontecem, colocam sempre em discussão os perigos e 

desvantagens do uso de reatores nucleares, para a geração de energia, e o 

impacto que estes acidentes provocam no Meio Ambiente. No mundo há 

exemplos de catástrofes nucleares que marcaram a história de forma indelével. 

O maior deles aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, na madrugada do dia 26 

de abril de 1986, que devido a um erro operacional passou-se a aquecer a 

água que deveria resfriar o reator, provocando uma explosão seguida de um 

incêndio que duraram 10 dias e espalhou material radioativo por uma área de 

150.000 quilômetros quadrados. Trinta e duas pessoas morreram em poucos 

dias  e pelo  menos 5.000 nos  anos seguintes (VEJA ABRIL, 2015).   

Antes do acidente de Chernobyl, aconteceu, em 1979, nos Estados 

Unidos, primeiro país a colocar uma usina nuclear em operação, em 1957. Na 

usina de Three Mile Island, na Pensilvânia, ocorreu o superaquecimento do 

reator. Este acidente que não resultou em vítimas, mas provocou o 

congelamento do programa nuclear, para fins pacíficos, naquele país, por 

algum tempo. Também, neste acidente ocorreram falhas humanas, após uma 

falha mecânica no sistema operacional (PERUZZO, 2012, p.181). 

O último acidente nuclear que chamou a atenção da comunidade 

internacional ocorreu na cidade japonesa de Fukushima, em março de 2011, 

após um terremoto que abalou a região. Neste acidente ocorreu uma pane no 

sistema elétrico da usina que por sua vez impediu que as operações 

automáticas de resfriamento funcionassem, ocasionando assim, mais uma vez, 
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o superaquecimento e explosões dos reatores da usina, ocorrendo, também, 

neste caso, falhas humanas nas tentativas de mitigar os problemas. O acidente 

de Fukushima colocou, novamente, em cheque, o uso de energia nuclear para 

geração de energia (BBC, 2015). 

No Brasil, tivemos em 2004 um vazamento na usina de urânio em 

Resende, Estado do Rio de Janeiro, que afetou quatro trabalhadores, mas o 

fato foi abafado (VEJA ABRIL, 2015).    

Mas, o pior acidente nacional aconteceu em Goiânia, em 1987, quando 

catadores de papel acharam nas ruínas do Instituto de Radioterapia, uma 

cápsula, erradamente abandonada, contendo Césio, material altamente 

radioativo. Quatro pessoas morreram vitimas da contaminação (VEJA ABRIL, 

2015). Este acidente, embora não tivesse ocorrido numa usina nuclear gerou 

uma grande repercussão midiática, provocando, assim, mais desconfiança do 

público em geral para com o uso de energia nuclear.      

Soma-se as questões analisadas anteriormente, rejeitos nucleares e 

acidentes, o fato de que durante o processo de enriquecimento do Urânio 238, 

dependendo do tipo de fonte geradora de energia elétrica, poderemos provocar 

ainda, mais emissão de poluentes, pois, sabemos que do minério extraído in 

natura, apenas 0,7% é composto do 235U e, portanto, 99,3 % é composto de 

238U logo, que ao ser bombardeado pelo nêutron não gera o efeito de reação 

em cadeia, então, é necessário todo um processo de enriquecimento do 238U, 

realizado através da centrifugação do material coletado nas minas, para que o 

mesmo possa ser utilizado com um bom rendimento nos reatores (TIPLER, 

1995, p.359). 

Mas, com todos estes problemas ambientais que o uso das usinas 

nucleares pode, e periodicamente provocam, a discussão sobre o 

aproveitamento, ou não, da energia atômica ainda, segundo o que podemos 

observar, está longe de ser finalizada. 

Quando em sua condição de operacionalidade normal as usinas 

nucleares não agridem o Meio Ambiente, pois, o que lançam na atmosfera é 

somente vapor d’água. Razão pela qual o famoso e talvez maior ambientalista 
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do momento, James Lovelock, criador da Teoria de Gaia, (que afirma que a 

Terra é um organismo vivo e que portanto reage a todas as agressões que 

sofre), defende o uso das usinas nucleares (SZKLARZ, 2015). 

Soma-se a este fato, a grande demanda para o uso de energia, no Brasil 

e no mundo. E esta demanda é cada vez maior. Se analisarmos o consumo de 

energia do ser humano a considerar a partir da Idade das Cavernas até o 

século XX, este consumo cresce exponencialmente. Na pré-história o consumo 

era de 2.000 kcal / dia, basicamente o que se obtém da ingestão de alimentos 

crus. Após todas as etapas evolucionais que atravessamos, principalmente nos 

últimos quinhentos anos, e mais especificamente após a Revolução Industrial, 

as exigências de consumo energético, para os padrões que toda a humanidade 

almeja, cresceu em cerca de 12.500%, passando das 2.000 kcal / dia para 

250.000 kcal / dia, que era o consumo padrão de um cidadão norte americano 

na década de 1970 (GALETTI; LIMA, 2010, p.94-95).   

Um dos índices que avaliam a qualidade e o padrão de vida dos 

cidadãos é o Índice de Desenvolvimento Humano, (IDH). Nele são 

considerados vários parâmetros os quais se mede a qualidade de vida das 

pessoas. Foi idealizado pelo economista paquistanês Dr. Mahbub-ul-Haq e seu 

colega indiano Amartya Sen., e o objetivo deles era oferecer outra perspectiva 

além da análise puramente econômica que, por exemplo o PIB, (Produto 

Interno Bruto) oferece.. O IDH permite a comparação entre, não só países, 

como entre regiões e cidades e mede entre outros parâmetros, a longevidade, 

(expectativa de vida), o nível de instrução e o padrão de vida, (poder de 

compra) (SILVA; GUIMARÃES, 2015). 

Como vimos anteriormente a sociedade moderna exige cada vez mais 

uma demanda maior no consumo de energia e em função disto, existem 

estudos que relacionam o IDH com o consumo de energia. 

Através da análise do gráfico 5.1, que confronta consumo de energia 

com índice do IDH, verificamos que os países que conseguiram atingir um 

índice do IDH próximo de 0,8 (o IDH varia de 0 a 1, sendo 1 o valor máximo 

que se poderia obter para uma qualidade de vida melhor possível para os 

cidadãos analisados), que é considerado um bom índice, possuem um 



 
   

106 
 

consumo per capita da ordem de uma tonelada equivalente de petróleo, (1 

TEP). Como a curva cresce rapidamente, verificamos que pequenos 

acréscimos no consumo de energia correspondem a aumentos significativos no 

índice, e que o consumo per capita de 1 TEP aponta para o consumo mínimo 

para uma qualidade de vida aceitável. Vemos então que, conforme os padrões 

que vivemos atualmente, a melhora da qualidade de vida está diretamente 

ligada ao maior consumo de energia.  

 

Gráfico 5.1 – Relação entre o consumo de energia e o Índice de Desenvolvimento 
Humano.  

 

No cenário mundial, o Brasil se encontra numa posição bastante 

privilegiada no que tange as reservas de energia. O Balanço Energético 

Nacional de 2014, aponta, na p.12, para um percentual de participação de 

energia renovável em nossa matriz, cerca de três vezes maior que a média 

mundial, 41,0% no Brasil, contra 13,0% no mundo em 2011, vide gráfico 5.2.  
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Gráfico 5.2 – Participação das energias renováveis na matriz energética no Brasil e no 
mundo. 

Fonte: BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2014. Empresa de Pesquisa Energética. 
EPE. Disponível em 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf> Acesso em 
11 mar. 2015. p12. 

 

Quando a análise é realizada sobre a matriz elétrica esta diferença se 

torna maior, cerca de 3,9 vezes, 79,3% de participação de energia renovável 

no Brasil, em 2013, para 20,3% no mundo, em 2011, (p.30), vide gráfico 5.3, e 

mesmo assim, as possibilidades de expansão destes recursos, em nosso país, 

biomassa, hidráulica, carvão vegetal, eólica, solar e nuclear, são muito grandes 

conforme podemos observar na tabela 5.4. 

https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf
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Gráfico 5.3 – Participação das energias renováveis na matriz elétrica no Brasil e no 
mundo. 

Fonte: BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2014. Empresa de Pesquisa Energética. 
EPE. Disponível em 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf> Acesso em 
11 mar. 2015. p30. 

 

Na escolha do tipo de fonte energética a ser explorada sabemos que 

todas apresentam vantagens e desvantagens, podemos, juntamente com os 

alunos, organizar tabelas com as principais fontes de energia organizando-as 

conforme tabelas 5.5 e 5.6: 

 

            Não Renovável  

Fonte Vantagens Desvantagens 

Petróleo   

Nuclear   

Carvão Mineral   

Gás Natural   

 

Tabela 5.5 – Vantagens e desvantagens das fontes não-renováveis de energia. 

Tabela a ser preenchida com a ajuda dos alunos 

 

https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf
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                 Renovável 

 Vantagens Desvantagens 

Hidroeletricidade   

Eólica   

Solar   

Biomassa   

Tabela 5.6 – Vantagens e desvantagens das fontes renováveis de energia. 

Tabela a ser preenchida com a ajuda dos alunos 

 

Os professores Galetti e Celso Lima (GALETTI; LIMA, 2010, p.99) 

analisam estas vantagens e desvantagens, da seguinte forma: “às fontes 

primarias de energia, (madeira, hidrocarbonetos, carvão vegetal e mineral, 

etc...) poluem o ambiente com a emissão de CO2”, contribuindo com o aumento 

do efeito estufa, e com o agravante que alguma delas não são renováveis.  

 

A energia solar, até o momento não é muito eficiente, demanda 
áreas muito grandes para o seu uso. 

As hidroelétricas, devido às grandes áreas que seus reservatórios 
ocupam, trazem desequilíbrios ecológicos e impactos ambientais 
largamente estudados e comprovados. 

A energia eólica, tal como a solar, também, até o momento não é 
muito eficiente, além de ser sazonal e restrita a algumas regiões. 
(GALETTI; LIMA, 2010, p.99). 

 

Novamente analisando as condições do Brasil, que por ser um país de 

dimensões continentais, pode e deve, explorar todas estas possibilidades 

adaptando-as de acordo com as características de cada região do território 

nacional. Usinas eólicas nos Estados do Nordeste, cuja incidência de ventos é 

bastante regular; fazendas de vento em nosso imenso litoral; painéis de 

captação de energia solar na cobertura dos prédios e no telhado das 

residências; dispositivos de captação da energia das marés também em nosso 

litoral, ou seja, temos um grande potencial a ser usado. Embora conforme 

analisamos, a tecnologia de exploração ainda deve ser melhorada. 
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Na esfera mundial, na maioria dos países não existe este leque de 

possibilidades que possuímos, para termos uma idéia, se compararmos, por 

exemplo, a participação da energia nuclear na matriz elétrica, enquanto no 

Brasil o percentual é de 2,4% (BRASIL, 2014, p.29) vide gráfico 5.4, no mundo 

este percentual é de 16,0% (VEJA BRASIL; 2015) ou seja, há países que não 

podem prescindir de um tipo de energia, por mais polêmica que seja, por falta 

de opção. 

 

Gráfico 5.4 – Contribuição das principais fontes de energia para a matriz elétrica 
brasileira nos anos de 2012 e 2013. 

Fonte: BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2014. Empresa de Pesquisa Energética. 
EPE. Disponível em 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf> Acesso em 
11 mar. 2015. p.29. 

 

Embora a demanda de produção de energia seja um fato incontestável, 

devido ao crescimento populacional, e a melhora das condições de vida de 

todos; há setores na sociedade nos quais o consumo de energia é  

inadequado, por serem mal utilizados. Por exemplo: a quantidade de energia 

consumida na fabricação de refrigerantes, em todo o seu processo, deste a 

preparação dos ingredientes até o ponto de venda é muito maior do que as 

calorias que ele fornece ao consumidor (GALETTI; LIMA, 2010, p.100). 

https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf
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Também há casos em que o custo social para a obtenção de 
energia é muito elevado, a barragem de Assuan, no Egito é um 
exemplo. Ao entrar em operação reteve o húmus que antes 
fertilizava as margens do rio e com isto modificou uma tradição 
milenar, pois os agricultores passaram a ter que se utilizar de 
agentes químicos em suas plantações, e, além disso, houve uma 
diminuição de peixes a jusante da barragem (GALETTI; LIMA, 
2010, p.100). 

 

Além destas questões caracterizadas por má gestão, mau uso e projetos 

deficientes, existem as perdas em função de fenômenos físicos naturais, como 

por exemplo, as usinas termoelétricas que perdem cerca de 70,0% da energia 

produzida devido as trocas de calor com o ambiente, (GALETTI; LIMA, 2010, 

p.101). 

Vimos através desta análise que para gerarmos energia é impossível 

não interferirmos no meio-ambiente e que temos que buscar meios e formas 

para que esta intervenção seja a menor possível. Precisamos então investir 

cada vez mais nos processos de geração de energia limpa, melhoria na 

tecnologia de exploração da energia Eólica, da energia Solar e da Biomassa e 

o desenvolvimento de hidroelétricas de pequeno porte a fim de minimizar os 

danos ambientais. Além destas ações, precisamos mitigar o desperdício, 

racionalizar e otimizar o uso da energia. Mas acima de tudo precisamos refletir 

e avaliar a estrutura dos padrões de nosso desenvolvimento para assim 

equacionar a situação que enveredamos. 

Quanto a Energia Nuclear, ela não pode ser ignorada dentro do contexto 

da matriz de geração de energia. Pelo fato de não queimar combustíveis 

fósseis e portanto não lançarem poluentes no ar, os geradores nucleares 

podem ser considerados como uma opção e fonte aceitável de energia. Uma 

Usina Nuclear do porte de Angra 3, produz, por ano 40,0 m3 de resíduos + 25 

m3 de combustível usado. Uma Usina Termoelétrica movida a gás natural 

produz anualmente, 30 T (toneladas) de dióxido de enxofre (SO2) + 12,7 mil T 

de óxido de nitrogênio (NO) + 5 milhões de T de dióxido de Carbono (CO2). 

(BRASIL. ELETROBRÁS. ELETRONUCLEAR, 2015).      
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  Além disto, o retorno energético dos combustíveis nucleares são muito 

compensadores; 1 pastilha de Urânio enriquecido que possui 1 cm2, equivale a 

450 m3 de gás natural ou 1000 kg de carvão, (BRASIL. ELETROBRÁS. 

ELETRONUCLEAR, 2015). Novas tecnologias, no que diz respeito à segurança 

nos processos de operação das Usinas Nucleares têm sido desenvolvidas; 

melhora dos mecanismos de controle, maior segurança nos processos que 

ocorrem no interior do reator e até esforços para transformar os subprodutos da 

Fissão em isótopos menos nocivos de forma a garantir uma meia-vida mais 

curta, garantindo, assim, uma permanência menor nos depósitos de proteção 

(GALETTI; LIMA, 2010, p.104). 

Paralelo a estes estudos sobre a melhoria no funcionamento das Usinas 

Nucleares baseadas no processo de Fissão existem estudos para a obtenção 

de energia através da Fusão Nuclear, processo que hoje demanda dificuldades 

tecnológicas ainda muito grandes remetendo-nos aos primórdios dos estudos 

da Fissão Nuclear, época na qual até Einstein não acreditava ser possível a 

Fissão, pois a quantidade de energia que se utilizava para produzir o processo 

era maior do que a quantidade de energia obtida (BBC. SCIENCE CHANNEL 

CO-PRODUCTION, 2002).   

Como vimos anteriormente, o aumento do consumo de energia é fato 

inexorável nos padrões de vida em que vivemos e que a geração de energia, 

de uma forma ou outra agride a natureza. A escolha da fonte a ser explorada 

sempre implicará em escolhas difíceis a serem realizadas. O uso da energia 

Nuclear, devido ao fato de que teve o seu início baseado nos estudos para o 

desenvolvimento de armas de destruição em massa e também devido a sua 

importância estratégica para a obtenção de tais armamentos e ainda, devido 

aos acidentes nucleares que foram registrados ao longo do tempo, sofre o 

estigma de ser um tipo de energia perigosa. Embora se avaliarmos o número 

de acidentes fatais ocorridos nos outros tipos de indústrias: siderúrgicas, 

metalúrgicas, automobilísticas, construção civil, etc..., seja, seguramente, maior 

do que os ocorridos nas Usinas Nucleares. (GALETTI; LIMA, 2010, passim). 

Nossa civilização chegou a uma encruzilhada que devemos optar pela 

continuidade do consumo de energia cada vez maior, conforme os padrões 
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atuais ou repensar um novo modelo de consumo. Para James Lovelock, 

“Mudar os hábitos para tentar salvar o planeta é uma bobagem, porque não 

podemos fazer isto. Se for salva, a Terra vai se salvar sozinha, que é o que 

sempre fez” (BBC, 2015). 

 Para Lovelock apertamos o gatilho inadvertidamente quando optamos 

para este modelo de civilização que vivemos. 

 

5.2.6.2 Albert Einstein 

Einstein o cientista mais famoso dos últimos 350 anos, “capa de revistas, 

recebido por reis e chefes de estado e tratado pelo público e pela imprensa 

como um astro de cinema”, fama esta que não o deixava à vontade, a ponto de 

ter dito: “eu não sou um gênio, sou uma pessoa curiosa, ...” (MACDONALD, 

1993, p.9). Einstein poderia ter deixado o seu nome escrito na História com 

somente um de seus escritos, entretanto, legou para a humanidade uma série 

deles.  

Somente no chamado ano miraculoso, 1905, Einstein escreveu seis 

artigos que, qualquer um deles, imortalizaria o seu autor. O artigo sobre o efeito 

fotoelétrico, e os artigos sobre o que, mais tarde, seria denominado, Teoria da 

Relatividade, viria a revolucionar completamente a Física do século XX.    

Em abril de 1905 Einstein apresentou um trabalho que intitulou “Uma 

nova determinação das dimensões moleculares”, artigo pouco conhecido, mas 

que possibilitou a Einstein a conquista de seu doutorado pela Universidade de 

Zurique em 1906. Neste artigo, Einstein sugeriu um novo método para 

determinar os raios das moléculas e o número de Avogadro (VIEIRA, 2003, p. 

67).    

Outro artigo importante escrito por Einstein neste ano, e enviado em 

duas partes, uma em Maio e a outra em Dezembro, diz respeito ao “movimento 

browniano”, este movimento consiste de um “zigue-zague” que os grãos de 

pólen realizam na superfície da água. Este fenômeno já havia sido observado 

pelo botânico escocês Robert Brown em 1827 que, entretanto, não soube 
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interpretar o que ocorre. Einstein explicou que esta movimentação deve-se aos 

choques das partículas da água com os grãos. Este artigo foi muito importante, 

porque muitos cientistas da época ainda mantinham dúvidas a respeito da 

existência das moléculas. Mais tarde, em 1910 o cientista francês Jean Perrin, 

através de experimentos práticos comprovou este artigo de Einstein. É 

interessante observar que em 1906 o físico de origem polonesa Marian 

Smoluchowski publicou um trabalho com resultados semelhantes aos de 

Einstein. Outra observação que vale nota é que estes conhecimentos são 

utilizados em outras áreas, tais como, nas Finanças, na Ecologia, na 

Construção Civil, e na Indústria de Alimentos (VIEIRA, 2003, p. 69). 

Com o artigo “O Quantum e o Efeito Fotoelétrico”, Einstein explicou um 

fenômeno que há muito intrigava os cientistas. De acordo com a Física 

Newtoniana um feixe de luz projetado sobre uma chapa metálica ao ter 

aumentada a sua intensidade deveria aumentar, também, a energia dos 

elétrons ejetados. Entretanto, isto não acontece, verifica-se somente que o 

número de elétrons também aumenta. Os cientistas verificavam que ao mudar 

a energia da luz incidente, de vermelho para ultravioleta, por exemplo, a 

energia dos elétrons ejetados aumenta, sem haver necessidade de se 

aumentar a intensidade da luz; vejamos a explicação do próprio Einstein para 

este fenômeno:  

 

Que acontecerá se um feixe de luz homogênea de cor diferente, 
digamos, vermelha, em vez de violeta, cair sobre a superfície de 
metal? Deixemos que a experiência responda a essa pergunta. A 
energia dos elétrons extraídos deve ser medida e comparada com a 
energia dos elétrons extraídos da luz violeta. A energia dos elétrons 
extraídos pela luz vermelha resulta ser menor do que a energia dos 
elétrons extraídos pela luz violeta. Isso significa que a energia dos 
quanta de luz é diferente para as diferentes cores. Os fótons 
pertencentes à cor vermelha têm a metade da energia dos 
pertencentes à cor violeta. Ou, mais rigorosamente: a energia de um 
quantum de luz pertencente a uma cor homogênea diminui 
proporcionalmente ao aumento do comprimento de onda (EINSTEIN; 
INFELD, 2008, p.216)  

 

Einstein, que considerou a “mais revolucionaria de suas idéias” (VIEIRA, 

2003, p. 70) baseando-se nas idéias de Max Planck, que cinco anos antes, em 
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1900, havia lançado a idéia de que a energia flui através de pequenos pacotes, 

os quanta, (quanta é plural de quantum, palavra de origem latina que significa 

quantidade determinada). Ou seja, Max Planck lançou a idéia de que a energia 

é quantizada, é discreta, não é contínua. E a luz, concluiu Einstein, é formada 

por fótons, e estas partículas é que colidem com os elétrons da chapa metálica, 

portanto, quando se aumenta a intensidade da luz, aumenta-se a quantidade 

de fótons, e eles retiram os elétrons em maior quantidade sem alterar a sua 

energia, mas quando se aumenta a energia da luz incidente, no exemplo de 

vermelho para ultravioleta, estamos aumentando a energia cinética destes 

fótons, que ao colidirem com os elétrons da chapa metálica os arranca com um 

impacto maior. 

A História e Filosofia da Ciência nos ensinam que, os cientistas 

caminham conforme o desenvolvimento de sua época, e que as descobertas e 

invenções são produto de um desenvolvimento coletivo da comunidade 

científica. Mas, através dos tempos surgem cientistas que notadamente estão à 

frente dos demais. São raros, mas eles aceleram a Revolução Científica 

quando ela está por vir, Newton e Galileu são alguns deles e Einstein outro; é 

interessante, na descoberta do efeito fotoelétrico que, o próprio Planck não 

acreditava na existência dos quanta, pois ele, e a comunidade científica da 

época, pensavam que esta idéia servia apenas para solucionar algumas 

equações matemáticas que antes eram insolúveis, ou seja, os quanta eram 

apenas entidades matemáticas sem uma existência física real. Entretanto, em 

1915 o físico experimental norte-americano Robert Milikan pretendendo provar 

que Einstein estava errado realizou algumas experiências e verificou o 

contrário, ou seja, que os fótons existem (VIEIRA, 2003, p. 73). Em 1921 

Einstein foi laureado com o Prêmio Nobel pela descoberta do efeito fotoelétrico.  

A Relatividade Especial.  

Em junho e em Setembro do ano miraculoso Einstein escreveu dois 

artigos, “Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento” e “A inércia de um 

corpo depende de sua energia”. No primeiro deles, Einstein mostrou que a 

velocidade da luz, c = 300.000 km/s, é uma constante da natureza e um limite 

universal, para todos os corpos que possuem massa. No segundo artigo, 
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Einstein demonstra que a matéria é uma forma “condensada” de energia, que 

ele resumiu em sua famosa equação: E = m.c2, cujo significado já discutimos 

em 4.1.2.                  

Estes dois artigos foram nomeados, por Einstein, como “princípio da 

relatividade”, mas em Outubro daquele mesmo ano Max Planck que talvez 

tenha sido a primeira pessoa a entender e escrever sobre o tema, o intitulou de 

“teoria da relatividade”. Entre os cerca de 300 artigos escritos por Einstein, 

indubitavelmente, este é o mais conhecido (VIEIRA, 2003, p. 75).  

O “princípio da relatividade” rompe completamente com a noção de 

tempo e espaço absolutos contidos na Física Newtoniana, agora o tempo e o 

espaço sofrem variações, antes não admitidos, O tempo e o espaço se 

dilatarem ou se contraírem eram conceitos impensáveis na Física Clássica. 

Tempo e Espaço agora formam um “tecido”, o “espaço-tempo” que se molda 

para se adequar a velocidade da luz. A conseqüência deste princípio traz 

algumas bizarrices para o senso comum, tais como o “paradoxo dos gêmeos” 

que nos mostra que dois gêmeos aos quais, um viaja a grande velocidade, e o 

outro, permanece na Terra. Ao voltar o primeiro, conforme a velocidade e o 

tempo de permanência nesta viagem, encontrará o segundo cada vez mais 

velho, fato este, já provado em experiência realizada pela Agência Espacial dos 

Estados Unidos (NASA). Outra conseqüência intrigante é que ao se aproximar 

da velocidade da luz a massa inercial do corpo aumentaria em proporções 

assustadoras, motivo pelo qual nenhum corpo com massa de repouso diferente 

de zero poder atingir o valor de c. E outra conseqüência, também muito 

curiosa, é a que diz respeito à dilatação/compressão dos objetos que viajassem 

com velocidades próximas de c (EINSTEIN, 1999). 

Em relação ao princípio da relatividade não há necessidade de muitas 

considerações uma vez que os alunos já a estudaram na primeira série, 

servindo, neste trabalho, para fins de recordação. Já que o Currículo Mínimo 

implementado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro prevê 

noções de Relatividade Restrita e Geral no Terceiro Bimestre do Primeiro Ano 

do Ensino Médio. Entretanto se faz necessário que os alunos compreendam 

que embora Einstein tenha sido um cientista genial, todas as teorias que ele 
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formulou fazem parte de um processo que teve início antes de suas 

proposições. A Teoria da Relatividade Restrita, por exemplo, teve um período 

de 24 anos de incubação. Desde o ano de 1881, quando Michelson verificou, 

experimentalmente, contrariando o pensamento científico da época, que a 

velocidade da Terra não se soma a velocidade da luz. Este experimento foi 

repetido em parceria com Morley1 em 1887, obtendo-se o mesmo resultado o 

que muito intrigou a comunidade científica e que mesmo com a proposta da 

Einstein levou algum tempo para concordar com o pensamento Einsteniano 

(ROSA, 2006, p.101).     

Em 1907, Einstein lança os princípios da Teoria da Relatividade Geral, 

que seria finalizada e publicada em 1915. Esta teoria revolucionou a Teoria da 

Gravitação de Newton e explica a queda dos corpos não mais em função da 

ação da força gravitacional, e sim, pela distorção do espaço-tempo causada 

pela massa da Terra. Quanto maior a massa, maior a distorção (EINSTEIN, 

1999). 

Após a edição destes artigos, Einstein foi se tornando cada vez mais 

conhecido internacionalmente e na década de 1930 já residia nos Estados 

Unidos e era tratado, mundialmente, como uma celebridade. Em 1939 Leo 

Szilard procura Einstein para convencê-lo de assinar uma carta, ao presidente 

Roosevelt, alertando ao presidente que os alemães estavam pesquisando para 

construir a bomba atômica (BBC, 2002). 

Em 1933, Hitler havia subido ao poder na Alemanha que era um dos 

centros mundiais da Física. Leo Szilard, húngaro, havia residido na Alemanha e 

presenciou os distúrbios sociais e as perseguições as minorias, que 

aconteciam naquela nação e solicitou refugio nos Estados Unidos assim que 

Hitler assumiu o poder (BBC, 2002). 

Naquela época a Radiação já era conhecida e as pesquisas sobre 

reações nucleares estavam em andamento, uma vez que os cientistas haviam 

percebido que a quantidade de calor gerada através da Radiação Natural era 

muito pequena e a Fissão Nuclear passou a ser o objetivo de cientistas de 

                                                             
1 - Albert Michelson e Edward Morley realizaram experimentos a fim de provar a existência do éter 
luminoso. 
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várias partes do mundo, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e outros (BBC, 

2002). 

Os cientistas tentavam produzir a Fissão Nuclear a partir do 

bombardeamento nuclear com partículas alfa, (dois prótons e dois nêutrons). 

Como as partículas alfa possuem uma carga positiva, elas são repelidas pelo 

núcleo do átomo alvo. Szilard, percebeu que o nêutron, que havia sido 

descoberto a pouco tempo, (os nêutrons foram identificados pela primeira vez 

em 1932, pelo físico inglês James Chadwick  quando realizava pesquisas sobre 

a Radiação), por não possuir carga elétrica não é repelido pelo núcleo do 

átomo à ser bombardeado e com isto provoca a fissão. Szilard percebeu 

também que, o nêutron ao ser projetado no núcleo do átomo alvo, além de se 

fracionar, e liberar energia, libera, dois ou três outros nêutrons que por sua vez 

colidirão com outros núcleos produzindo, assim uma reação em cadeia. Esta 

descoberta preocupava Szilard, pois sabia que na Alemanha havia cientistas 

brilhantes que, assim como ele, perceberiam o que ele havia descoberto. Até 

que, em 1938, chegou a notícia, vinda da Alemanha, através da Dinamarca, 

que os físicos Otto Hahn e Fritz Strassman verificaram que o átomo de urânio 

bombardeado por nêutrons, divide-se em dois; isto em 1938, e para confirmar 

as suspeitas de Szilard, pouco tempo depois, tiveram a notícia de que os 

nazistas estavam estocando urânio (BBC, 2005). 

 Em Junho de 1939 Szilard e Enrico Fermi realizaram, nos Estados 

Unidos, um experimento que comprovaria a realidade da obtenção de uma 

reação em cadeia.   

 Leo Szilard então, procura Einstein, e lhe propõe a elaboração da carta, 

vide anexo 1, com o propósito de alertar o presidente Roosevelt sobre a 

iminente possibilidade dos nazistas construírem a bomba atômica. A princípio 

Einstein relutou em ajudar a elaborar a carta, pois sua convicção era a de que 

a ciência deve se manter neutra, mas devido ao temor de que os nazistas 

pudessem construir a bomba atômica Einstein cedeu e ajudou a elaborar a 

carta que mudaria o destino da guerra e modificaria a história. Dois meses 

depois esta carta chegaria às mãos do presidente Roosevelt; mas somente em 

1942, três anos após a carta, que o governo dos Estados Unidos, após o 



 
   

119 
 

ataque em Pearl Harbor, quando aquela nação efetivamente entrou na guerra, 

iniciou o Projeto Manhattan (BBC, 2005). 

 Em Maio de 1945 os nazistas se renderam e a guerra na Europa 

terminou, para Einstein e alguns outros cientistas, não havia razão para que os 

Estados Unidos usasse a bomba. Em Julho de 1945, dois meses após a 

derrocada nazista, a bomba estava pronta, mas a guerra contra o Japão 

prosseguia. Os militares e políticos americanos acreditavam que a bomba 

pouparia a vida de milhares de soldados norte-americanos. Szilard, 

percebendo a iminência do lançamento da bomba, organizou um abaixo 

assinado entre os cientistas para que os Estados Unidos avisasse e mostrasse 

aos japoneses que possuía a bomba. Seria organizada uma demonstração as 

autoridades e militares nipônicos; entretanto, por questões geopolíticas os 

Estados Unidos lança as bombas atômicas sobre o Japão (BBC, 2005).  

  A cidade de Hiroshima foi a primeira a ser escolhida e na manhã do dia 

6 de Agosto de 1945, a bomba foi lançada, caindo pelos ares por 43 segundos 

e explodindo a cerca de 570 m do solo (BBC, 2002). 

 A bomba de Hiroshima, que é pequena para os padrões atuais, causou a 

morte, instantaneamente, de cerca de 70.000 pessoas. Após a explosão, 

devido a doenças causadas pela radiação e por incêndios, cerca de mais 

70.000 pessoas também pereceram. De 80 a 90% dos prédios da cidade foram 

destruídos (BBC, 2002). Não há um consenso quanto à quantidade de vítimas, 

vide p. 89, mas de qualquer forma foi, tanto numa como em outra fonte, 

absurdamente alta.  

Einstein se sentiu culpado de ter escrito a carta e declarou que foi um 

erro que havia cometido. Sua angustia aumentou com o início da corrida 

nuclear. Einstein, na última década de sua vida, voltou a fazer campanhas para 

o desarmamento nuclear (BBC, 2005). 
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CAPÍTULO 6 

DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DO PROJETO 

6.1 Descrição da Aplicação do Projeto 

Nosso trabalho foi aplicado nas turmas do segundo e terceiros anos do 

Ensino Médio do noturno da Escola Estadual do Estado do Rio de Janeiro, 

CIEP 295 Professora Glória Roussim Guedes Pinto. 

Embora no Estado do Rio de Janeiro este conteúdo esteja inserido no 4º 

bimestre dos Segundo ano, não há nenhum prejuízo em se aplicar as turmas 

de terceiro ano, uma vez que, os livros didáticos posicionam este tema, energia 

nuclear, nos volumes a serem estudados no terceiro ano do Ensino Médio. O 

autor aplicou o trabalho em análise em suas turmas do terceiro ano, sem 

prejuízo de conteúdo, uma vez que aqueles alunos não haviam estudado o 

referido assunto quando no segundo ano. 

 A escola Estadual CIEP 295 Glória Roussin Guedes Pinto, está 

localizada na rua Jaraguá, número 800, no bairro Retiro, na cidade de Volta 

Redonda, Sul do Estado do Rio de Janeiro. Vide figura 6.1.   

 

 

 
Fig. 6.1 – Foto do Prédio Principal da Escola Estadual CIEP 295 Prof. Glória Roussin Guedes 
Pinto. 
Foto realizada pelo autor. 



 
   

121 
 

 

 

Fig. 6.2 – CIEP 295 – Prof. Glória Roussin Guedes Pinto 

À esquerda: Biblioteca. À direita: Prédio Principal   

 

 

Fig. 6.3 – CIEP 295 – Prof. Glória Roussin Guedes Pinto 

Primeiro plano: Biblioteca. Ao fundo: Quadra Coberta   

 

A classificação da Escola Estadual Glória Roussin Guedes Pinto no 

ranking do ENEM 2014, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 05 /08/2015 está descrita 

na figura 6.4. 
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Figura 6.4 – Tabela como os índices de classificação do ENEM 2014 da Escola Estadual 
CIEP 295 professora Glória Roussin Guedes Pinto. 

Extraído de http://especiais.g1.globo.com/educacao/enem/2014/enem-2014-medias-por-escola/rio-de-janeiro/ 

 

A proposta foi aplicada em sete (7) encontros, ou seja, sete aulas 

duplas; que para a atual realidade do Estado do Rio de Janeiro, por incrível que 

pareça, equivale a todo o quarto (4º) bimestre, que normalmente possui dez a 

doze aulas duplas, mas devido às várias atividades extra-classe ficam 

reduzidas a sete ou oito aulas duplas. Entretanto o que planejamos contempla 

todo o conteúdo programático determinado para ser ministrado no bimestre em 

questão. Caso o professor queira aplicar a presente proposta e não trabalhe na 

Rede do Estado do Rio de Janeiro e não disponha desta quantidade de aulas 

poderá, reduzir a quantidade de tempos. Como por exemplo, sugerindo que os 

alunos assistam os documentários em casa e ou também reduzindo a 

quantidade de equipes a serem distribuídas. 

 

6.2 Primeiro Encontro: Estrutura do Projeto e Questão Disparadora 

O primeiro encontro, que aconteceu na primeira aula do terceiro 

bimestre, com o objetivo de que os alunos tivessem todo o bimestre para 

trabalharem, tendo em vista que, a apresentação final aconteceu no quarto 

bimestre conforme já comentado. Este encontro transcorreu sem nenhuma 

questão conflitante. Entregamos a questão disparadora e explicamos a 

estrutura do projeto. Observamos que alguns alunos tiveram uma dificuldade 

considerável em entender a estrutura e algumas equipes que se formaram 

imediatamente quiseram, já neste primeiro encontro, escolher a tarefa a ser 

http://especiais.g1.globo.com/educacao/enem/2014/enem-2014-medias-por-escola/rio-de-janeiro/
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realizada, ação que não permitimos pois as escolhas foram realizadas no 

segundo encontro com todas as equipes definidas. 

 

 

Figura 6.5 – Explicando a Estrutura do Projeto. 

 

6.3 Segundo Encontro: Projeção do Documentário 

No segundo encontro, que ocorreu na segunda aula do terceiro 

bimestre, pelos motivos expostos em 6.2., além da definição das tarefas, 

comentada no parágrafo anterior, realizamos a projeção do documentário: 

“Einstein e sua equação de Vida e Morte” (BBC, 2005) que despertou um 

grande interesse nos alunos. Divulgamos o link deste documentário a fim de 

que os alunos pudessem assisti-lo, se assim o desejassem, novamente em 

suas casas. Devido à indisponibilidade na quantidade de aulas divulgamos o 

link do documentário “Oppenheimer e a bomba atômica” (BBC, 2002) e 

sugerimos aos alunos que o assistissem em suas casas. Neste segundo 

encontro trabalhamos sob a orientação do segundo eixo estruturante da 

Alfabetização Científica (SASSERON, 2010).    
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6.4 Terceiro Encontro: Aula Conceitual 

O terceiro encontro, conforme planejado, foi destinado ao trabalho sob a 

orientação do primeiro eixo da Alfabetização Científica (AC) sugerido pela 

professora Lúcia Helena Sasseron (SASSERON, 2010). Trabalhamos os 

conceitos de interações nucleares, conforme 4.1.1. Estudamos os processos 

de fissão e fusão nuclear, utilizando parte do documentário projetado no 

segundo encontro e as figuras 4.3 e 4.6. Analisamos o esquema de 

funcionamento de uma usina termonuclear utilizando a figura 4.5 e fizemos a 

conexão destes processos com a equação E = m.c2. Não foi possível trabalhar 

os gráficos propostos no capítulo 4.     

 

6.5 Quarto Encontro: Experimentos 

No quarto encontro, ainda dentro do primeiro eixo estruturante da AC, 

realizamos os dois experimentos propostos em 5.1.4.  

O primeiro deles, foi a simulação de uma reação em cadeia. No preparo 

deste experimento contamos com o auxílio dos alunos. Orientamos para que 

eles tivessem cuidado na montagem das ratoeiras a fim de evitarmos pequenos 

acidentes. Esta atitude foi muito boa pois, proporcionou um sentimento de 

realização e camaradagem importante para o bom relacionamento aluno-

professor. Vide na figura 5.14 os preparativos de montagem para a realização 

do experimento. 
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Figura 6.6 – Montagem do experimento de simulação de Reação em Cadeia. 

Neste experimento aconteceu um fato que muitas vezes deixa o 

professor constrangido. Ao realizarmos o experimento nas últimas turmas a 

quantidade de ratoeiras que disparavam não era a mesma que ocorria nos 

eventos anteriores. Então aproveitamos deste fato que aparentemente seria 

uma desvantagem e aproveitamos para discutir sobre aleatoriedade e a 

questão dos modelos, ou seja, que a Física trabalha com modelos e que muitas 

vezes os experimentos vistos como isolados não traduzem exatamente o que 

ocorre na natureza. É necessário encarar a repetição dos mesmos e o caráter 

aleatório, pois há dependência do nível de aproximação entre o verdadeiro 

fenômeno e o modelo que vigora no atual estágio de desenvolvimento teórico 

da lei física que se analisa. Quanto a este “sucesso” ou não nas aulas de 

laboratório não podemos nos esquecer o que nos ensina a professora Anna 

Maria Pessoa de Carvalho, quando afirma: 

 

Uma conseqüência importante para o ensino, principalmente para 
as aulas de laboratório, é o entendimento de que as observações 
e o experimento não são a rocha sobre a qual a Ciência está 
construída; essa rocha é a atividade racional de geração de 
argumentos com base em dados obtidos (CARVALHO, 2010, 
p.59). 
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O professor Alexandre Koyré, também ensinava sobre a riqueza 

epistemológica que se pode explorar, quando um experimento não acontece 

conforme o esperado: 

 

Deve-se estudar, com o mesmo zelo, tanto os erros e os 
fracassos como os sucessos. Os erros de um Descartes e de um 
Galileu, os fracassos de um Boyle e de um Hooke, não são 
apenas instrutivos, são reveladores das dificuldades que tiveram 
de ser vencidas, dos obstáculos que tiveram de ser transpostos 
(KOYRÉ, 1982, p.13). 

 

Guardando as devidas proporções, podemos, e devemos conversar com 

os alunos sobre estes erros e fracassos, e suas ricas interpretações que 

acontecem ao se fazer ciências.  

Vide na figura 6.7 a simulação da reação em cadeia. 

 

Figura 6.7 – Realização do experimento de simulação de Reação em Cadeia. 

Foto realizada em sala de aula. 

 

Estes experimentos normalmente atraem a atenção dos alunos muito 

mais do que as aulas expositivas. Se faz necessário tirar o maior proveito 

possível desta situação. Vide figura 6.8. 
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Figura 6.8 – Observação à realização do experimento. 

 

 

Vide abaixo, nas figuras 6.9 e 6.10 mais detalhes deste experimento. 

Fotos do experimento de Simulação da Reação em Cadeia. 

 

Figura 6.9 – Caixa de acrílico com ratoeiras e bolas de pingue-pongue. 

Para experimento de simulação de Reação em Cadeia   
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Figura 6.10 – Experimento de Simulação de Reação em Cadeia 

Detalhe da Tampa 

 

Quanto ao experimento de simulação da ação da força nuclear forte, 

encontramos algumas dificuldades ao realizá-lo pois os testes do experimento 

foram realizados em mesa de superfície de vidro e ao serem realizados em 

sala de aula, em outras superfícies, a ação do atrito influenciou no resultado. A 

simulação da força “coulombiana” foi retardada pelo atrito. Este fato serviu de 

experiência para que nos próximos experimentos levemos para a sala de aula 

uma placa de vidro. Fato que recomendamos em nosso produto. Na figura 6.11 

mostramos os detalhes das peças que compõem o experimento de simulação 

da ação da força nuclear forte. 
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Figura 6.11 – Foto do porta documentos com o ìmã. A esquerda com a face sem o velcro, que 
deverá ficar voltada para baixo. No centro o ímã e à direita com a face colada com o velcro. 

 

6.6 Quinto Encontro: Uso do Simulador Phet 

No quinto encontro utilizamos o Simulador PHET. Antes da narrativa dos 

acontecimentos ocorridos em sala de aula analisaremos abaixo as vantagens e 

desvantagens do uso destes simuladores virtuais comparados com os 

experimentos reais, não virtuais, realizados em sala de aula ou em laboratórios.   

O uso de laboratórios na maioria das escolas públicas é problemático. O 

maior percentual sequer dispõe de uma sala para este fim. Quando a possuem 

não dispõe de equipamentos necessários para a prática de experimentos. 

Outro fator a ser analisado é a falta de tempo para que o professor prepare o 

laboratório para a realização de um determinado experimento, no caso de 

existir um laboratório devidamente montado. O professor Tarciso Borges nos 

alerta sobre a eficácia das práticas laboratoriais, mesmo nos laboratórios 

devidamente montados. 

  

Há controvérsias sobre a eficácia das práticas laboratoriais, pois, 
muitas das vezes as operações de montagem dos equipamentos, 
as atividades de coleta de dados e os cálculos para obter 
respostas esperadas consomem muito ou todo o tempo disponível 
dedicando pouco tempo à análise e interpretação dos resultados e 
do próprio significado da atividade realizada, fazendo com que o 
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estudante, na maioria das vezes não perceba o vínculo da 
atividade prática com os conceitos estudados, entendendo a 
atividade prática como um evento isolado do estudado em sala de 
aula (BORGES, 2002, passim). 

 

Outro fato que ocorre com considerável frequência quando o próprio 

aluno manipula o experimento, também é analisada pelo professor Tarciso 

Borges: 

 

Outra questão importante a ser observada quanto ao uso de 
experimentos é a que diz respeito a comprovação ou verificação 
de uma lei ou teoria científica, que é um objetivo um tanto quanto 
enganoso, tendo em vista que o aluno ao não obter os resultados 
esperados manipula os dados a fim de chegar a uma resposta 
desejada. (BORGES, 2002, passim). 

 

 Evidentemente que estas dificuldades e outras aqui não apresentadas 

não invalidam a importância da atividade prática, se bem planejada e 

corretamente executada, para o desenvolvimento do entendimento da Física, e 

demais ciências. Precisamos criar oportunidades para que o ensino teórico e o 

experimental ocorram em concordância permitindo ao estudante integrar o 

conhecimento prático ao conhecimento teórico, para que o aluno possa 

perceber que as teorias físicas são construções teóricas e expressas em 

fórmulas matemáticas, mas que o conhecimento que elas carregam só faz 

sentido se nos permitem compreender como funciona o mundo; dentro 

evidentemente, de um determinado modelo que se estuda no momento. 

 Neste encontro trabalhamos com Atividades Investigativas, nas quais o 

aluno é levado, a cada etapa, analisar criticamente o experimento que realizou, 

explorando o fenômeno com total responsabilidade na investigação, que são as 

características deste tipo de atividade. Diferente do modelo de laboratório 

tradicional no qual o aluno fica totalmente preso a um roteiro pré-definido, 

tendo por objetivo comprovar leis e total compromisso com o resultado, ou seja, 

necessita verificar uma certa medição no experimento realizado.  
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Segundo a classificação de Tamir (TAMIR1, 1991 apud BORGES, 2002) 

que para as Atividades Investigativas admitem variados graus de abertura e 

planejamento das tarefas a serem realizadas, trabalharemos com o nível 1, no 

qual é fornecido ao aluno os dados do problema e os procedimentos a serem 

adotados, ficando a seu cargo as conclusões a serem tiradas do experimento. 

Neste processo o professor atuará em cada etapa como um mediador, 

intervindo nos momentos necessários à proporção que os grupos não 

conseguirem atingir as conclusões a fim de se atingir os objetivos planejados. 

Na primeira semana que aplicamos este tipo de atividade usamos 

normalmente o laboratório de informática da Escola, vide foto da figura 6.12.  

 

Figura 6.12 – Aula no laboratório de Informática usando o Simulador PHET. 

Foto realizada no Laboratório de Informática. 

 

 Este experimento foi de grande valia para a aprendizagem pois os 

alunos, normalmente, não comparecem com freqüência ao laboratório de 

informática, e ao fazê-lo despertamos nos mesmos uma sensação de 

realização de execução de trabalho que é facilmente detectada pelo professor. 

É interessante destacar que o autor ao planejar as tarefas a serem executadas 

                                                             
1 TAMIR, P. Practicalworkatschool: Na analysisofcurrentpractice. In: WOOLNOUGH, B. (ed.) Practical 
Science. Milton Keynes. Open University Press, 1991.   
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não havia percebido que se poderia “fabricar” a bomba atômica através do 

simulador, e os alunos o fizeram durante a aula e mostraram ao professor. 

 Na semana seguinte, quando fomos usar, novamente, o laboratório de 

informática, o mesmo encontrava-se interditado por razões alheias a nossa 

vontade. Então o experimento foi realizado pelo autor, sob a observação dos 

alunos. Não é a forma ideal de se apresentar o experimento, o ideal é que os 

alunos manipulem o programa, mas é o que se pode realizar na falta do 

laboratório de informática. Em nosso caso tínhamos, na época, um modem 

cedido pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro o que já não 

mais acontece. Em função deste fato sugerimos, que os usuários deste 

simulador execute o download do simulador. Vide nas figuras 6.13 e 6.14 o uso 

do simulador em sala de aula.    

 

 

Figura 6.13 – Aula na sala usando o Simulador PHET. 

Foto realizada em sala de aula. 
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Figura 6.14 – Aula na sala usando o Simulador PHET. 

Foto realizada em sala de aula. 

 

 

6.7 Sexto Encontro: Apresentação dos Trabalhos 

No sexto encontro realizamos a primeira parte das apresentações e os 

debates. Neste encontro embora já tivéssemos lido os trabalhos previamente 

entregues, nos mantivemos atentos às observações a serem realizadas pelos 

alunos, pois, os conceitos e posicionamentos nem sempre estão de acordo 

com os atuais níveis de entendimento da ciência, não obstante a necessidade 

do professor se manter o mais neutro possível intervindo apenas nos casos em 

que haja flagrante descompasso com os conceitos estudados. 

 Como a apresentação dos trabalhos foram realizadas em equipe, e 

geralmente há um ou mais alunos que possuem uma maior facilidade em falar 

publicamente, estes alunos representaram as equipes. Mas incrivelmente, às 

vezes acontece que, nenhum aluno da equipe possui desenvoltura nesta 

habilidade, neste caso o tivemos de nos comportar como um facilitador 

(MOREIRA, 2011, p.227) a fim de que a compreensão dos demais alunos, em 

relação ao contexto, de todo o trabalho, não ficasse prejudicada. 
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Este tipo de apresentação é rico também para que o professor possa 

observar as aptidões que alguns alunos apresentam para esta ou aquela 

profissão e que eles mesmos não percebem e que o professor poderá, em 

outra oportunidade conversar com o aluno e alertá-lo e incentivá-lo quanto esta 

ou aquela habilidade importante para tal ou qual profissão.        

 Em relação à qualidade das apresentações há uma considerável 

variação. Alguns grupos apresentaram em forma de jogral, em outros notamos 

uma concentração de tarefas em somente um ou dois alunos e em outros 

grupos a apresentação foi realizada através de programas de computador, tais 

como, o Power Point. Vide figuras 6.15, 6.16 e 6.17 que ilustram o que 

descrevemos. 

 

Figura 6.15 – Apresentação no formato de jogral. 

Foto realizada pelo autor. 
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Figura 6.16 – Apresentação com recursos de informática. 

Foto realizada pelo autor. 

 

 

Figura 6.17 – Apresentação com recurso de informática   

 

Embora nosso trabalho tenha sido aplicado em alunos do curso noturno, 

conforme já comentamos anteriormente, não é raro observarmos, mesmo em 

alunos mais maduros, ou seja, alunos os quais a idade esta bastante defasada 
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para o ensino médio, segundo os parâmetros do Estado do Rio. Vemos alunos 

na faixa de 40 (quarenta) anos com uma visão de mundo um tanto quanto 

maniqueísta, mesmo com os exemplos de biografias de personalidades 

escolhidas previamente, tais como expomos na Justificativa das tarefas, 5.2, 

logo, novamente, a necessidade do professor realizar as intervenções 

necessárias. Durante as exposições dos trabalhos é necessário muito cuidado, 

por parte do professor, pois verificamos que alguns alunos são muito tímidos e 

este comportamento pode mascarar e fatalmente prejudicar a desenvoltura na 

apresentação dos trabalhos. É necessário, então que o professor procure 

deixar os alunos o mais à vontade possível, incentivando-os para que possam 

externalizar suas idéias.  

  

  

6.8 Sétimo Encontro: Apresentação dos Trabalhos e Fechamento 

No sétimo encontro realizamos a complementação das apresentações 

das demais equipes. Fizemos, também, o fechamento e conexões que os 

alunos não conseguiram realizar durante suas exposições. Este fechamento 

coroado com as devidas conexões é muito importante, pois, observamos que 

os alunos, na maioria das vezes, não conseguem realizar as conexões que 

idealizamos. Por exemplo: não conseguiram perceber a relação entre o Projeto 

Manhattan e os Primórdios dos Institutos de Ciências no Brasil, entendendo 

que este segundo tema esteja totalmente desconectado do esforço 

internacional para a construção da bomba atômica. Não conseguiram, por 

exemplo, perceber que ao analisarmos a tabela 5.4 vemos que há uma pressão 

midiática sobre um consumo do cidadão que está muito longe dos maiores 

consumidores de energia.  

        Este sétimo encontro foi muito importante pois, é através dele que 

pudemos costurar os três eixos estruturantes da Alfabetização Científica. O 

primeiro eixo foi estudado nos terceiro, quarto e quinto encontros. O segundo 

eixo no segundo encontro e as conexões necessárias para o fechamento do 
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triple, com o terceiro eixo, que de uma forma ideal seria percebida pelo aluno 

foi, por nós, realizada. 

 

 

Figura 6.18 – Término dos trabalhos. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Procuraremos, neste capítulo, analisar os dados que levantamos através 

de um questionário que os alunos responderam de forma livre e espontânea, 

sem compromisso avaliativo. Optamos por levantar os percentuais sobre o 

entendimento, ou não, dos conceitos de Fusão e Fissão Nucleares, através 

deste questionário, onde os alunos responderam textualmente e não, através 

da prova. Na prova as questões também foram textuais, mas devido à 

proximidade do término dos estudos, a possibilidade das questões terem sido 

respondidas por memorização era maior, embora ainda na prova, podemos 

notar que para alguns alunos a internalização dos conceitos foi muito 

satisfatório, vide, por exemplo, o apêndice 2, que a aluna descreve o conceito 

de fissão e desenha o processo; desenho este que o professor não havia 

executado em sala de aula, e a aluna lembrou a animação que foi mostrada no 

documentário trabalhado. Como o questionário foi respondido no último 

encontro, ou seja, no último dia de aula, os alunos estavam relaxados e no 

entendimento do autor a possibilidade de se avaliar, se a aprendizagem foi, ou 

não, significativa (MOREIRA, 1999, passim) era maior. Solicitamos que eles 

não se identificassem, pois, neste questionário, foram respondidas questões 

em que eles opinam sobre o tipo de estudo que participaram, e caso tivessem 

que se identificar, certamente se sentiriam pouco confortáveis para realizarem 

as suas críticas.     

Além de avaliarmos se os conceitos de Fissão e Fusão Nuclear foram 

bem entendidos, e os locais, na natureza, nos quais encontramos o fenômeno 

da Fusão e como a sociedade usa os conhecimentos acumulados sobre 

Fissão. Solicitamos que os alunos respondessem algumas questões de caráter 

socioeconômico, que nos ajudaram a esboçar um perfil resumido da realidade 

dos mesmos. Vide questionário apêndice 3. 

Conforme já relatamos anteriormente, o trabalho em análise foi aplicado 

em duas turmas do Segundo Ano do Ensino Médio e duas turmas do Terceiro 
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Ano do Ensino Médio do Curso Noturno do Colégio Estadual Glória Roussin 

Guedes Pinto. Os dados coletados foram os seguintes:  

 

7.1 Turma 2012 

Faixa Etária: 

16 anos: 2 alunos – 10% 

17 anos: 10 alunos – 50% 

18 anos: 4 alunos – 20%  

19 anos: 2 alunos – 10% 

20 anos: 2 alunos – 10% 

Total: 20 alunos.  

 Como podemos observar, apesar de se tratar de um curso noturno, 

todos os alunos são muito jovens, inclusive, 80% da turma são menores de 18 

anos. Foi uma turma que, durante o ano letivo, lembrando que a aplicação 

deste trabalho aconteceu no último bimestre, houve uma quantidade de 

desistência acima do esperado.  

 

Gênero  

55% dos alunos (11) são do sexo masculino. 

45% dos alunos (9) são do sexo feminino. 

 

Distância da residência à escola: 

65% dos alunos (13) residem no bairro, ou próximos, onde está 

localizada a escola. 
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35% dos alunos (7) residem em bairros mais distantes que exigem duas 

conduções para o deslocamento até a escola, ou em bairros de difícil acesso. 

 

Ocupação: 

55% dos alunos (11) trabalham. 

45% dos alunos (9) não trabalham. 

 

Horário de Trabalho 

72,7% dos alunos que trabalham (8) o fazem em horário integral. 

27,3% dos alunos que trabalham (11) o fazem em horário de meio 

expediente. 

 Como 80% dos alunos são menores de 18 anos esperava-se que o 

percentual de alunos que trabalham fosse maior para o horário de meio 

expediente. 

A jornada dupla de trabalho, já que estudar, indubitavelmente, é uma 

ocupação das mais exigentes em relação ao intelecto, denota uma 

desvantagem para o aluno, pois evidentemente, o aluno que trabalha em 

tempo integral não dispõe de tempo para se dedicar aos estudos durante a 

semana. Vemos que 72,7% dos 55% dos alunos que trabalham encontram-se 

nesta situação, ou seja, 8 alunos. 

 

Área de atuação econômica na qual trabalha: 

54,5% dos alunos (6) trabalham no setor de serviços. 

36,4% dos alunos (4) trabalham no setor do comércio. 

9,1% dos alunos (1) trabalham no setor industrial  
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Pretensões: 

80% dos alunos (16) pretendem cursar uma graduação após o término 

do ensino médio. 

10% dos alunos (2) pretendem realizar um curso técnico após o término 

do ensino médio. 

5% dos alunos (1) pretendem realizar um concurso público após o 

término do ensino médio. 

5% dos alunos (1) pretendem realizar um curso de língua estrangeira 

após o término do ensino médio. 

 

Aprovação do estudo interdisciplinar: 

90% dos alunos (18) gostaram de ter realizado o estudo do conteúdo de 

uma forma interdisciplinar. 

5% dos alunos (1) não gostaram de ter realizado o estudo do conteúdo 

de uma forma interdisciplinar. 

5% dos alunos (1) não souberam opinar se gostaram, ou não, de ter 

realizado o estudo do conteúdo de uma forma interdisciplinar. 

 É animador que um percentual tão alto de alunos tenham gostado de 

estudar um conteúdo de Física de forma interdisciplinar.  

 

Aproveitamento do estudo na forma interdisciplinar: 

85% dos alunos (17) acharam que é mais produtivo estudar na forma 

interdisciplinar. 

10% dos alunos (2) acharam que não é produtivo estudar na forma 

interdisciplinar. 
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5% dos alunos (1) não souberam opinar se é mais produtivo, ou não, 

estudar na forma interdisciplinar. 

É muito importante observarmos que, a grande maioria dos alunos, são 

da opinião que o formato interdisciplinar dos estudos seja mais produtivo para o 

seu aprendizado. 

 

Resposta a questão inicial do trabalho: Você acha que a pesquisa sobre o 

desenvolvimento da Energia Nuclear ocorrida durante a 1ª metade do século 

XX, foi prejudicial para a humanidade, ou não?      

55% dos alunos (11) externaram uma posição equilibrada, 

compreendendo que as pesquisas para o desenvolvimento da energia nuclear 

trouxeram vantagens e desvantagens para a humanidade. 

30% dos alunos (6) acham que as pesquisas para o desenvolvimento da 

energia nuclear foram prejudiciais para a humanidade. 

10% dos alunos (2) acham que as pesquisas para o desenvolvimento da 

energia nuclear foram boas para a humanidade. 

5% dos alunos (1) não souberam opinar se as pesquisas para o 

desenvolvimento da energia nuclear foram prejudiciais, ou não, para a 

humanidade.  

Quando afirmamos que 55% dos alunos externaram uma posição 

equilibrada em relação ao fato de que as pesquisas sobre energia nuclear 

tiveram os seus aspectos positivos e negativos, não estamos afirmando que as 

outras opiniões sejam desequilibradas, e sim que, estes 55% mantêm uma 

posição balanceada quanto aos prós e os contras. Mantendo uma visão não 

maniqueísta dos fatos. 

 

Conceito de Fusão nuclear: 

75% dos alunos (15) compreenderam o conceito de fusão nuclear. 
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25% dos alunos (5) não aprenderam o conceito de fusão nuclear. 

Nesta turma tivemos um bom percentual, 75%, de compreensão do 

conceito de fusão nuclear. 

 

Em qual local na natureza encontramos o fenômeno da fusão nuclear. 

75% dos alunos (15) responderam que a fusão nuclear acontece no 

interior do Sol, ou nas estrelas. 

15% dos alunos (3) responderam que a fusão nuclear acontece no 

interior do Sol e nas usinas nucleares. 

10% dos alunos (2) não souberam responder em qual local da natureza 

ocorre a fusão nuclear. 

A grande maioria dos alunos, 75%, compreenderam que é no interior 

das estrelas que ocorre, naturalmente o fenômeno da fusão. 25% não 

compreenderam, inclusive, uma parte considerável dos que não 

compreenderam confundiram produção de fissão com a fusão nuclear.  

 

Conceito de Fissão nuclear: 

60% dos alunos (12) compreenderam o conceito de fissão nuclear. 

40% dos alunos (8) não aprenderam o conceito de fissão nuclear. 

Aqui tivemos, também, um bom percentual, 60%, de compreensão do 

conceito de fissão nuclear. 

 

Utilização da Fissão Nuclear: 

40% dos alunos (8) associam o uso da fissão nuclear a geração de 

energia e a fabricação de armas nucleares. 
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40% dos alunos (8) associam o uso da fissão nuclear a fabricação de 

armas nucleares e a geração de energia. 

10% dos alunos (2) associam o uso da fissão nuclear somente à 

fabricação de armas nucleares. 

5% dos alunos (1) associam o uso da fissão nuclear somente a geração 

de energia. 

5% dos alunos (1) não souberam responder qual a utilização da fissão 

nuclear.  

Nesta turma, atingimos um dos objetivos do projeto que é o de 

desmistificar que as pesquisas nucleares levaram a humanidade somente as 

pesquisas e fabricação de armas nucleares. Derrubando a associação entre 

energia nuclear e bomba atômica, pois apenas 10% dos alunos fizeram esta 

correlação.  

 

7.2 Turma 2013 

Faixa Etária: 

17 anos: 10 alunos – 40% 

18 anos: 11 alunos – 44%  

19 anos: 3 alunos – 12% 

22 anos: 1 aluno – 4% 

Total: 25 alunos  

A exemplo da turma anterior, esta turma possui um alto percentual, 88%, 

de alunos menores de 18 anos. 

 

Gênero: 

80% dos alunos (20) são do sexo masculino. 



 
   

145 
 

20% dos alunos (5) são do sexo feminino. 

 

Distância da residência à escola: 

72% dos alunos (18) residem no bairro, ou próximos, onde está 

localizada a escola. 

28% dos alunos (7) residem em bairros mais distantes que exigem duas 

conduções para o deslocamento até a escola, ou de difícil acesso. 

 

Ocupação: 

52% dos alunos (13) trabalham. 

48% dos alunos (12) não trabalham. 

Aqui os percentuais dos alunos que trabalham são praticamente os 

mesmos da turma anterior. 

 

Horário de Trabalho 

84,6% dos alunos que trabalham (11) o fazem em horário integral. 

15,4% dos alunos que trabalham (2) o fazem em horário de meio 

expediente. 

Nota-se, novamente, um perfil praticamente igual à turma 2012. 

 

Área de atuação econômica na qual trabalha: 

38,5% dos alunos (5) trabalham no setor de serviços. 

38,5% dos alunos (5) trabalham no setor do comércio. 

23,0% dos alunos (3) trabalham no setor industrial  
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Pretensões: 

64% dos alunos (16) pretendem cursar uma graduação após o término 

do ensino médio. 

24% dos alunos (6) pretendem realizar um curso técnico após o término 

do ensino médio. 

12% dos alunos (3) pretendem realizar um concurso público após o 

término do ensino médio. 

 

Aprovação do estudo interdisciplinar: 

96% dos alunos (24) gostaram de ter realizado o estudo do conteúdo de 

uma forma interdisciplinar. 

4% dos alunos (1) não gostaram de ter realizado o estudo do conteúdo 

de uma forma interdisciplinar. 

Nesta turma o percentual de alunos que gostaram do estudo no formato 

interdisciplinar foi maior ainda. 

 

Aproveitamento do estudo na forma interdisciplinar: 

76% dos alunos (19) acharam que é mais produtivo estudar na forma 

interdisciplinar. 

24% dos alunos (6) acharam que não é produtivo estudar na forma 

interdisciplinar. 

Vemos de forma curiosa que, embora o percentual de alunos que 

gostaram do estudo interdisciplinar fosse maior do que a turma anterior, o 

percentual de alunos que opinam quanto a eficiência deste tipo de abordagem 

é menor. 
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Resposta a questão inicial do trabalho: Você acha que a pesquisa sobre o 

desenvolvimento da Energia Nuclear ocorrida durante a 1ª metade do século 

XX, foi prejudicial para a humanidade, ou não?      

24% dos alunos (6) externaram uma posição equilibrada, 

compreendendo que as pesquisas para o desenvolvimento da energia nuclear 

trouxeram vantagens e desvantagens para a humanidade. 

28% dos alunos (6) acham que as pesquisas para o desenvolvimento da 

energia nuclear foram prejudiciais para a humanidade. 

48% dos alunos (12) acham que as pesquisas para o desenvolvimento 

da energia nuclear foram boas para a humanidade. 

1 aluno não opinou. 

Nesta turma, vemos uma inversão entre os posicionamentos de 

equilíbrio e de que as pesquisas para o desenvolvimento da energia nuclear 

foram boas para a humanidade. 

 

Conceito de Fusão nuclear: 

56% dos alunos (14) compreenderam o conceito de fusão nuclear. 

44% dos alunos (11) não aprenderam o conceito de fusão nuclear. 

Em relação a turma anterior o percentual de alunos que compreenderam 

o conceito de fusão nuclear caiu significantemente, de 75% para 56%, ainda 

assim, este percentual é maior do que o autor observa ao longo dos anos em 

relação a todas as turmas, quando ministra aulas puramente expositivas e sem 

se valer do recurso da abordagem CTSA, pois a quantidade de acertos nas 

questões conceituais gira em torno de 30%. 

Em qual local na natureza encontramos o fenômeno da fusão nuclear. 

44% dos alunos (11) responderam que a fusão nuclear acontece no 

interior do Sol, ou nas estrelas. 
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56% dos alunos (14) não souberam responder em qual local da natureza 

ocorre a fusão nuclear. 

 

Conceito de Fissão nuclear: 

48% dos alunos (12) compreenderam o conceito de fissão nuclear. 

52% dos alunos (13) não aprenderam o conceito de fissão nuclear. 

Novamente a queda no percentual de acertos, mas novamente um 

número consideravelmente acima da praxe. 

 

Utilização da Fissão Nuclear: 

8% dos alunos (2) associam o uso da fissão nuclear a geração de 

energia e a fabricação de armas nucleares. 

56% dos alunos (14) associam o uso da fissão nuclear somente a 

fabricação de armas nucleares. 

4% dos alunos (1) associam o uso da fissão nuclear somente a geração 

de energia. 

32% dos alunos (8) não souberam responder qual a utilização da fissão 

nuclear.  

Neste item observamos que, a maior parte dos alunos, ainda associam 

energia nuclear com bomba atômica, 56%, e outros 32% sequer responderam 

a esta questão, o que evidentemente é pior. E não há surpresas quanto a este 

resultado, pois, foi a turma que apresentou os trabalhos que denotaram um 

menor nível de pesquisa, duas equipes, inclusive, sequer apresentaram os 

seus trabalhos, mostrando assim, que mesmo com todo o esforço e incentivo 

do professor não foi possível, nesta oportunidade, para a maior parte da turma 

a desmistificação da dualidade energia nuclear e bomba atômica. 

Paradoxalmente, a maioria da turma afirmou ter gostado do estudo no formato 
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interdisciplinar 96% e também a maioria, 76%, opinar que este formato de 

estudo é mais produtivo.    

 

7.3 Turma 3008 

Faixa Etária: 

16 a 18 anos: 19 alunos – 51,4% 

19 a 20 anos: 6 alunos – 16,2% 

21 a 25 anos: 6 alunos – 16,2%  

26 a 30 anos: 3 alunos – 8,1% 

31 a 35 anos: 0 alunos – 0,0% 

36 a 40 anos: 2 alunos – 5,4% 

41 a 45 anos: 0 alunos – 0,0% 

46 a 50 anos: 1 aluno – 2,7% 

Total: 37 alunos. 

Turma de terceiro ano, na qual observamos que a maioria dos alunos 

são menores de 18 anos de idade, entretanto, a faixa etária de estende 

gradativamente, inclusive com aluno co idade aproximada a 50 anos.  

Vemos, também, nesta turma uma quantidade de alunos 

consideravelmente maior do que nas turmas anteriores   

 

Gênero: 

43,2% dos alunos (16) são do sexo masculino. 

56,8% dos alunos (21) são do sexo feminino. 
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Distância da residência à escola: 

62,2% dos alunos (23) residem no bairro, ou próximos, onde está 

localizada a escola. 

37,8% dos alunos (14) residem em bairros mais distantes que exigem 

duas conduções para o deslocamento até a escola, ou de difícil acesso. 

 

Ocupação: 

67,6% dos alunos (25) trabalham. 

32,4% dos alunos (12) não trabalham. 

Observamos um considerável acréscimo no percentual dos alunos que 

trabalham em relação as turmas anteriores. 

 

Horário de Trabalho 

96% dos alunos que trabalham (24) o fazem em horário integral. 

1% dos alunos que trabalham (1) o faz em horário de meio expediente. 

 Conforme verificamos anteriormente, embora, metade da turma seja 

menor de 18 anos é gritante o percentual de alunos que trabalham em horário 

integral.  

 

Área de atuação econômica na qual trabalha: 

40% dos alunos (10) trabalham no setor de serviços. 

36% dos alunos (9) trabalham no setor do comércio. 

24% dos alunos (6) trabalham no setor industrial  

Pretensões: 
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62,2% dos alunos (23) pretendem cursar uma graduação após o término 

do ensino médio. 

27,0% dos alunos (10) pretendem realizar um curso técnico após o 

término do ensino médio. 

8,1% dos alunos (3) pretendem realizar um concurso público após o 

término do ensino médio. 

2,7% dos alunos (1) pretendem continuar a estudar após o término do 

ensino médio, sem, entretanto, saberem o que vão cursar. 

 

Aprovação do estudo interdisciplinar: 

94,6% dos alunos (35) gostaram de ter realizado o estudo do conteúdo 

de uma forma interdisciplinar. 

5,4% dos alunos (2) não gostaram de ter realizado o estudo do conteúdo 

de uma forma interdisciplinar. 

Novamente, a exemplo das turmas anteriores é muito grande o 

percentual dos alunos que gostaram de estudar de forma interdisciplinar. 

 

Aproveitamento do estudo na forma interdisciplinar: 

84,5% dos alunos (32) acharam que é mais produtivo estudar na forma 

interdisciplinar. 

15,5% dos alunos (5) acharam que não é produtivo estudar na forma 

interdisciplinar. 

Em relação ao aproveitamento do estudo na forma interdisciplinar 

continua, como nas turmas anteriores um alto percentual.  
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Resposta a questão inicial do trabalho: Você acha que a pesquisa sobre o 

desenvolvimento da Energia Nuclear ocorrida durante a 1ª metade do século 

XX, foi prejudicial para a humanidade, ou não?      

24,3% dos alunos (9) externaram uma posição equilibrada, 

compreendendo que as pesquisas para o desenvolvimento da energia nuclear 

trouxeram vantagens e desvantagens para a humanidade. 

32,4% dos alunos (12) acham que as pesquisas para o desenvolvimento 

da energia nuclear foram prejudiciais para a humanidade. 

37,9% dos alunos (14) acham que as pesquisas para o desenvolvimento 

da energia nuclear foram boas para a humanidade. 

5,4% dos alunos (2) não souberam opinar se as pesquisas para o 

desenvolvimento da energia nuclear foram prejudiciais, ou não, para a 

humanidade.  

Aqui, novamente, um equilíbrio em relação a questão inicial do projeto. 

 

Conceito de Fusão nuclear: 

62,6% dos alunos (23) compreenderam o conceito de fusão nuclear. 

37,4% dos alunos (14) não aprenderam o conceito de fusão nuclear. 

Apesar das condições mais adversas quanto a oportunidade de tempo 

para o estudo, vemos que, nesta turma, o percentual de compreensão, quanto 

ao conceito de fusão nuclear, manteve-se intermediário em relação as turmas 

precedentes.    

 

Em qual local na natureza encontramos o fenômeno da fusão nuclear. 

24,3% dos alunos (9) responderam que a fusão nuclear acontece no 

interior do Sol, ou nas estrelas. 
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5,4% dos alunos (2) responderam que a fusão nuclear acontece nas 

usinas nucleares. 

64,9% dos alunos (24) não souberam responder em qual local da 

natureza ocorre a fusão nuclear. 

2,7% dos alunos (1) afirmaram que a fusão acontece na natureza. 

2,7% dos alunos (1) deixaram esta questão em branco. 

Paradoxalmente vemos que, praticamente, um terço dos alunos que 

compreenderam o conceito de fusão, não conseguiram associar que na 

natureza este fenômeno acontece freqüentemente nas estrelas.  

 

Conceito de Fissão Nuclear: 

35,1% dos alunos (13) compreenderam o conceito de fissão nuclear. 

62,2% dos alunos (23) não aprenderam o conceito de fissão nuclear. 

2,7% dos alunos (1) deixaram esta questão em branco. 

Apesar do trabalho com o simulador Phet, do experimento simulando 

uma reação em cadeia, que ocorre na fissão nuclear, do documentário Einstein 

e sua equação de vida e morte que entre outras coisas mostra de forma 

bastante didática a fissão nuclear e da exposição do professor sobre este 

fenômeno, o percentual de alunos que compreenderam o fenômeno não 

ultrapassou o índice quando os conceitos são expostos de forma tradicional, ou 

seja, com aulas expositivas. 

 

Utilização da Fissão Nuclear: 

10,8% dos alunos (4) associam o uso da fissão nuclear somente a 

fabricação de armas nucleares. 

16,2% dos alunos (6) associam o uso da fissão nuclear somente a 

geração de energia. 
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62,2% dos alunos (23) não souberam responder qual a utilização da 

fissão nuclear. 

  8,1% dos alunos (3) associam o uso da fissão nuclear somente ao uso 

de aparelhos equipamentos do campo medicinal. 

2,7% dos alunos (1) deixaram esta questão em branco. 

 Estes números, embora indesejáveis, estão coerentes com a 

questão anterior, pois, como vemos, 64,9% dos alunos não souberam 

responder, qual a utilização da fissão nuclear. 

   

7.4 Turma 3009 

Faixa Etária: 

16 a 18 anos: 16 alunos – 47,0% 

19 a 20 anos: 13 alunos – 38,2% 

21 a 25 anos: 2 alunos – 5,95%  

26 a 30 anos: 2 alunos – 5,95% 

49 anos: 1 aluno – 2,9% 

Total: 34 alunos  

Vemos, nesta turma, também de terceiro ano, um ligeiro decréscimo, 

mas não significativo, da quantidade de alunos menores de 18 anos, 

praticamente mantemos o mesmo perfil da outra turma de terceiro ano, a 3008. 

Embora nesta turma, o percentual de alunos menores de 20 anos seja alto, 

85,2%. 

 

Gênero:  

58,8% dos alunos (20) são do sexo masculino. 
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41,2% dos alunos (14) são do sexo feminino. 

 

Distância da residência à escola: 

61,8% dos alunos (21) residem no bairro, ou próximos, onde está 

localizada a escola. 

38,2% dos alunos (13) residem em bairros mais distantes que exigem 

duas conduções para o deslocamento até a escola, ou de difícil acesso. 

 

Ocupação: 

58,8% dos alunos (20) trabalham. 

41,2% dos alunos (14) não trabalham. 

 O percentual dos alunos que trabalham é muito parecido com o das 

turmas anteriores, ou seja, sempre, mais da metade da turma trabalham. 

 

Horário de Trabalho 

90% dos alunos que trabalham (18) o fazem em horário integral. 

10% dos alunos que trabalham (2) em horário de meio expediente. 

 Novamente, um percentual muito alto de alunos que trabalham em 

horário integral. 

 

Área de atuação econômica na qual trabalha: 

35% dos alunos (7) trabalham no setor de serviços. 

10% dos alunos (2) trabalham no setor do comércio. 

40% dos alunos (8) trabalham no setor industrial. 
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10% dos alunos (2) trabalham no setor público.  

  5% dos alunos (1) trabalham como autônomos.   

 

Pretensões: 

73,5% dos alunos (25) pretendem cursar uma graduação após o término 

do ensino médio. 

20,6% dos alunos (7) pretendem realizar um curso técnico após o 

término do ensino médio. 

5,9% dos alunos (2) pretendem realizar um concurso público após o 

término do ensino médio. 

 

Aprovação do estudo interdisciplinar: 

88,2% dos alunos (30) gostaram de ter realizado o estudo do conteúdo 

de uma forma interdisciplinar. 

11,8% dos alunos (4) não gostaram de ter realizado o estudo do 

conteúdo de uma forma interdisciplinar. 

 Embora bastante alto, esta turma apresentou o menor percentual de 

satisfação em relação ao estudo interdisciplinar. 

 

Aproveitamento do estudo na forma interdisciplinar: 

82,3% dos alunos (28) acharam que é mais produtivo estudar na forma 

interdisciplinar. 

17,7% dos alunos (6) acharam que não é produtivo estudar na forma 

interdisciplinar. 
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Embora o percentual de aprovação do estudo na forma interdisciplinar 

tenha sido o menor a opinião quanto ao aproveitamento desta forma de estudo, 

não foi o menor entre as turmas.  

 

Resposta a questão inicial do trabalho: Você acha que a pesquisa sobre o 

desenvolvimento da Energia Nuclear ocorrida durante a 1ª metade do século 

XX, foi prejudicial para a humanidade, ou não?      

67,6% dos alunos (23) externaram uma posição equilibrada, 

compreendendo que as pesquisas para o desenvolvimento da energia nuclear 

trouxeram vantagens e desvantagens para a humanidade. 

26,5% dos alunos (9) acham que as pesquisas para o desenvolvimento 

da energia nuclear foram prejudiciais para a humanidade. 

5,9% dos alunos (2) acham que as pesquisas para o desenvolvimento 

da energia nuclear foram boas para a humanidade. 

Esta turma demonstrou um grau de maturidade acima das demais, pois, 

embora apresentassem o menor grau de aceitação das aulas no formato 

interdisciplinar não foi a que apresentou o menor grau de opinião quando ao 

aproveitamento neste tipo de abordagem e ainda apresentou o maior grau de 

compreensão quando ao equilíbrio de compreender que as pesquisas 

nucleares apresentam as suas vantagens e desvantagens para a sociedade. 

 

Conceito de Fusão Nuclear: 

61,8% dos alunos (21) compreenderam o conceito de fusão nuclear. 

38,2% dos alunos (13) não aprenderam o conceito de fusão nuclear. 

 Nesta questão, também, um bom nível de aprendizagem.  

 

Em qual local na natureza encontramos o fenômeno da Fusão Nuclear. 
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85,3% dos alunos (29) responderam que a fusão nuclear acontece no 

interior do Sol, ou nas estrelas. 

14,7% dos alunos (5) não souberam responder em qual local da 

natureza ocorre a fusão nuclear. 

 Vemos aqui, um excelente percentual de alunos que compreendem que 

o processo de fusão acontece no interior das estrelas.  

 

Conceito de Fissão Nuclear: 

35,3% dos alunos (12) compreenderam o conceito de fissão nuclear. 

64,7% dos alunos (22) não aprenderam o conceito de fissão nuclear. 

 Surpreendentemente o conceito de fissão não ultrapassou os níveis do 

estudo tradicional. 

 

Utilização da Fissão Nuclear: 

32,3% dos alunos (11) associam o uso da fissão nuclear somente à 

fabricação de armas nucleares. 

35,4% dos alunos (12) associam o uso da fissão nuclear somente à 

geração de energia. 

5,9% dos alunos (2) não souberam responder qual a utilização da fissão 

nuclear. 

  2,9% dos alunos (1) associam o uso da fissão nuclear somente ao uso 

de aparelhos equipamentos do campo medicinal. 

23,5% dos alunos (8) associam o uso da fissão nuclear a geração de 

energia e a fabricação de armas nucleares. 

Neste item, novamente um paradoxo, embora somente 35,3% dos 

alunos compreenderam, de forma aceitável, o conceito de fissão nuclear, 
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94,1% dos alunos fizeram alguma associação de fissão nuclear de forma 

coerente, com armas nucleares, ou com geração de energia ou com uso que 

equipamentos médicos. 

 

7.5 Comentários Gerais 

O levantamento quanto à faixa etária das turmas visava verificar se o 

grau de maturidade estaria compatível com a idade, entretanto, verificamos na 

análise dos dados que não houve diferença nas respostas mesmo para as 

turmas onde a concentração de alunos menores de 18 anos era maior. 

Com as informações a respeito do gênero visávamos apenas traçar um 

perfil da turma, embora sabemos que na faixa etária destas turmas o sexo 

feminino possui um maior grau de responsabilidade o que ficou razoavelmente 

comprovado na turma 2012 que possui uma das menores percentagens de 

alunos do sexo masculino e obteve os melhores aproveitamento nos conceitos 

de fissão e fusão, respectivamente, 60% e 75%.   

A questão que analisa o bairro no qual reside o aluno objetivou somente 

traçar um perfil da turma, embora, conforme já comentado, o deslocamento é 

fator de favorecimento, ou não, para as condições de aprendizagem. 

Em relação à ocupação, como comentamos anteriormente, é fator 

predominante no rendimento escolar o que ficou evidenciado nas turmas 2012 

e 2013 que possuem os menores índices de alunos que trabalham, 55% e 

52%, respectivamente e apresentaram, em média, os melhores índices de 

aproveitamento no entendimento dos conceitos de fusão e fissão, 

respectivamente 75% e 60% para a 2012 e 56% e 48% para a 2013. 

Os itens área de atuação no mercado de trabalho e pretensões futuras 

tiveram somente o objetivo de traçar de forma mais completa o perfil das 

turmas.  

Na correção dos trabalhos observamos que, independente da turma, ou 

série, a maioria dos alunos apresentam uma grande dificuldade em realizar 

pesquisas. Há uma forte tendência do “copiar e colar”. Tendência esta que o 
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professor procura coibir, exigindo que os trabalhos sejam entregues com uma 

formatação pré-estabelecida. Embora o professor tenha sugerido vários livros e 

artigos científicos sobre o tema, a tendência é que os alunos pesquisem 

somente através da internet, vemos isto como uma conseqüência de pesquisas 

e estudos que apontam que o brasileiro, cada vez, lê menos. É durante a 

apresentação dos trabalhos, e esta fase é muito importante no contexto ensino 

aprendizagem, pois é nela que o aluno tem a oportunidade de externalizar as 

suas idéias. É através desta verbalização que o professor tem a oportunidade 

de contextualizar os aspectos práticos e éticos da Física no mundo 

contemporâneo (RICARDO, 2010, p.33). Evidencia-se muitas das vezes, a 

dificuldade desta externalização. O professor precisa ficar alerta e se portar de 

uma forma o mais receptível possível para que assim possa perceber estas 

dificuldades dos estudantes, que muitas das vezes fizeram boas pesquisas, 

mas quando da oportunidade de dialogar a respeito do tema, por dificuldades 

de expor o que pensam, acrescidas do fato de estarem falando em público, 

mesmo para os seus pares, agravado, ainda, pela presença do professor. 

Neste momento devemos ter em mente o que nos ensinou Paulo Freire, 

“ensinar exige saber escutar” (FREIRE, 1996, p.113). Notamos, também, que 

alguns alunos possuem uma visão de mundo bastante maniqueísta1, e neste 

aspecto, o professor deve intervir apontando para os fatos positivos e negativos 

de cada situação que foi pesquisada, que, aliás, é um dos propósitos do 

projeto, ajudar que os alunos percebam que a Ciência é uma construção 

humana, assim como as artes plásticas, a literatura, a música, a arquitetura, a 

filosofia, a religião, etc ... Outro fator importante que o professor necessita ficar 

atento é que as equipes que trabalharam o início do surgimento dos institutos 

de pesquisa no Brasil não conseguem realizar a conexão deste fato com o 

Projeto Manhattan, e mais uma vez é necessário a intervenção do professor 

para que os alunos atentem para esta realidade.      

 

 

                                                             
1 Maniqueísmo – aqui no sentido de se interpretar tudo de forma a considerar o mundo dividido entre o 
bem e o mal, ou seja, o que se analisa é totalmente bom ou totalmente mal, não há meio têrmo.   
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CONCLUSÃO  

Neste trabalho, buscamos atingir uma etapa do processo de 

Alfabetização Científica (SASSERON, 2010, p.15); (CHASSOT, 2003, 89-100); 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, passim) de nossos alunos trabalhando o 

tema Fissão e Fusão Nuclear. Consideramos que os objetivos do projeto foram 

plenamente alcançados. Observamos, das ações dos educandos e através dos 

percentuais levantados, que o conceito de Fusão Nuclear alcançou, em todas 

as turmas, valores muito acima do percentual de compreensão dos conceitos 

atingidos através da abordagem convencional, que conforme comentamos 

anteriormente gravita, em torno dos 30%1. E na maioria das turmas, 

alcançamos resultados maiores que o dobro do percentual antes atingido; 56% 

(turma 2013), 61,8% (turma 3009), 62,6% (turma 3008) e 75% (turma 2012).  

Quanto ao conceito de Fissão Nuclear em uma turma obtivemos, 

praticamente, o dobro, 60% (turma 2012), em outra turma (2013), um 

acréscimo significativo, 48%. Nas turmas de terceiro ano estes percentuais 

ficaram em 35%. Devemos também, nesta análise, levarmos em conta que, 

normalmente, em nossas provas as questões são de múltipla escolha e no 

questionário que utilizamos para os parâmetros que levantamos foi, conforme 

já comentado, textual. Outro fato relevante a ser considerado é que os alunos 

têm uma grande dificuldade de externalizar as suas idéias e pensamentos e 

isso pode prejudicar os resultados da pesquisa. Isto pode ser verificado pela 

defasagem dos percentuais das questões que relacionam o conceito de fusão 

com a questão, onde a encontramos na natureza e com o conceito de fissão, e 

de como ela é utilizada pela sociedade. Ou seja, o aluno sabe que a fusão 

acontece no interior do Sol, mas não sabe externalizar de forma correta o 

conceito de fusão. O mesmo acontece com o fenômeno da fissão sabe que a 

fissão é utilizada, por exemplo, nos reatores nucleares e nos aparelhos 

médicos, mas também não sabe definir corretamente o que é fissão nuclear.     

Outro fato positivo da aplicação deste trabalho foi à desmistificação da 

associação entre energia nuclear e bomba atômica, uma vez que, os 

                                                             
1 Este dado não é produto de um levantamento estatístico, e sim resultado das observações do autor ao 
corrigir as provas e testes dos alunos levando em conta somente os resultados destas avaliações. 
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percentuais dos alunos, por turma, que associaram a fissão nuclear somente a 

fabricação de armas nucleares foi 10% (turma 2012), 10,8% (turma 3008), 

32,3% (turma 3009), e 56% (turma 2013). Mesmo para esta última turma há um 

significativo avanço, uma vez que, é notório que antes deste estudo que os 

alunos e as pessoas de um modo geral fazem esta associação, e conforme 

comentamos em 5.2.5.1 até os equipamentos médicos que utilizam da 

tecnologia nuclear tiveram seus nomes modificados em função da rejeição 

popular a esta tecnologia.  

Como vimos além dos conceitos de Física sobre Fusão e Fissão Nuclear 

terem sido compreendidos, num percentual muito maior do que o alcançado 

através de metodologia de ensino convencional. Os alunos puderam recordar 

outros conceitos no eixo Energia, tais como, energia cinética, energia potencial, 

gráficos, reações em cadeira e outros. Evidenciou-se, também que através do 

processo de Alfabetização Científica os alunos têm a oportunidade de 

verbalizar de forma mais contundente suas idéias, possibilitando, assim que o 

professor verifique se o aluno internalizou dos conteúdos estudados 

(VYGOTSKY, 2007, p.51). Estudando os conceitos de Fusão e Fissão Nuclear 

com a metodologia CTSA associada ao estudo e análise da História da Ciência 

podemos assim, colaborar para que nossos alunos dêem mais um passo em 

busca da Alfabetização Científica, que é o grande objetivo que pretendemos 

alcançar. E finalmente, vemos que este é provavelmente, na atualidade, a 

melhor forma de se alcançar a aprendizagem significativa crítica (MOREIRA, 

2011, p.227) pois o aluno terá ao mesmo tempo a oportunidade de avaliar o 

papel da Ciência na Sociedade, com todas as implicações tecnológicas, 

sociológicas e intervenções ambientais, compreender que tudo isto faz parte de 

um processo histórico e ancorar estes novos conhecimentos aos já antes 

estudados. 

Podemos então, através desta metodologia, a Alfabetização Científica, 

vivenciar que “o ensino de Física é para todos, e não só para aqueles que 

tenham aptidão para essa disciplina” (CARVALHO, 2010, p.57). 
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ANEXO 1 

Carta de Einstein ao Presidente Roosevelt 

 

Página 1 da carta de Einstein ao Presidente Roosevelt 
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Página 2 da carta de Einstein ao Presidente Roosevelt 
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APÊNDICE 1   

Questão Disparadora 

 

QUESTÃO  

Você acha que a pesquisa sobre o desenvolvimento da Energia Nuclear 

ocorrida durante a 1ª metade do século XX, foi prejudicial para a humanidade, 

ou não? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Questão Inicial Disparadora 
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APÊNDICE 2 

Reprodução de prova 

 

Prova com esquema da Fissão na qual a aluna ilustra as etapas da fissão nuclear 
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APÊNDICE 3 

Questionário Avaliativo 

 

   

 

QUESTIONÁRIO 

- Não é necessário que você se identifique, (Não escreva seu nome).  

- Responda as questões de forma sucinta, em poucas palavras, sem ser 

lacônico, (respostas somente com sim ou não). Justifique, sempre suas 

respostas. 

- Use somente letra de forma. 

 

INFORMAÇÕES SOCIAIS 

Idade: ______ anos. 

Sexo: ___________________ 

Bairro onde reside: ________________________________________________ 

Trabalha:     Sim   

  Não    

Horário: _________________________ 

Profissão: _______________________ 
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QUESTÕES 

1 - O que pretende fazer quando terminar o Ensino Médio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2 - O que você acha de ter realizado um trabalho no qual foram misturadas as 

disciplinas de Física, História, Sociologia, Biologia, etc...? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3 - Você acha que aprende melhor os conteúdos da disciplina de Física 

fazendo um trabalho como este que, no qual você pesquisou temas de Física 

juntamente com os de outras disciplinas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4 - Você acha que a pesquisa sobre o desenvolvimento da Energia Nuclear 

ocorrida durante a 1ª metade do século XX, foi prejudicial para a humanidade, 

ou não? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5 - O que é Fusão Nuclear? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

6 - Em que local na natureza que você conhece, ocorre a Fusão Nuclear? 

Disserte. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7 - Disserte o processo da Fissão Nuclear: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8 - Em quais situações o ser humano se utiliza do fenômeno da Fissão 

Nuclear? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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RESUMO 

 

Este documento descreve uma sequência de ações didáticas visando o 

ensino do tema Fusão e Fissão Nuclear no Ensino Médio. Ele pode ser usado 

no quarto bimestre do segundo ano do Ensino Médio, de acordo com o atual 

currículo da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A 

importância deste tema é marcante, haja vista as pesquisas para o 

desenvolvimento da Fissão Nuclear terem sido um marco na história da 

humanidade, pois culminaram com o lançamento das bombas atômicas em 

Hiroshima e Nagasaki, inaugurando, assim uma nova Era, a Era Nuclear. A 

Fusão Nuclear, por sua vez, é tema de pesquisas atuais devido, 

especialmente, ao seu potencial de produção de energia e também, em última 

análise, o grande responsável pela a existência e manutenção da vida em 

nosso planeta. Para o estudo deste importante tema da Física propomos a 

abordagem que preconiza o uso da Alfabetização Científica (AC). Dentro dessa 

proposta mesclamos aulas mais tradicionais, quase transmissivas, com 

explicações na lousa e aulas com experimentos em sala de aula e também o 

uso de programa de computador que usam simulações. Incluímos nessa 

proposta discussões acerca dos aspectos éticos e políticos relativos a estas 

pesquisas, que tiveram seu ápice durante a Segunda Guerra Mundial, e 

propomos um debate cujo tema provocava a discussão entre as relações entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Com o uso da abordagem 

proposta pela AC, queremos colaborar para que os estudantes, além de 

consolidarem os conceitos de Fissão e Fusão Nuclear, tenham mais uma 

oportunidade de, através de seus estudos, se tornarem, cidadãos mais críticos, 

conscientes e participativos na sociedade na qual vivemos. 
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1. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS A SEREM PROPOSTAS AOS 

ALUNOS.  

1.1 OBJETIVOS 

Uma das estratégias do uso da abordagem Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA)1, que é um dos eixos (SASSERON, 2011)  da 

Alfabetização Científica, é usar um tema polêmico, capaz de fomentar uma 

discussão como elemento disparador. Desta forma, após analisarmos uma 

questão que pudesse estar relacionada com um fato histórico de grande 

relevância e que envolva juntamente conceitos físicos a serem estudados e 

questões éticas, sociais, históricas, filosóficas e ambientais que podem e 

devem ser amplamente discutidas para que possamos contribuir para a 

formação do cidadão crítico e consciente, conforme orientação contida nos, 

Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN). Escolhemos a seguinte questão 

que, em nosso entendimento, é bastante provocadora: 

- Você acha que a pesquisa sobre o desenvolvimento da Energia 

Nuclear ocorrida durante a 1ª metade do século XX, foi prejudicial para a 

humanidade, ou não?       

Evidentemente sabemos que o professor não ignora o fato de que as 

pesquisas sobre energia nuclear realizadas na metade do século XX, foram  

relacionadas com o intuito da construção da bomba atômica, entretanto, 

evitamos mencionar diretamente o termo “bomba atômica” uma vez que é do 

conhecimento de todos que ele por si já traz consigo a idéia de algo 

extremamente prejudicial, e este fato, certamente traria, antecipadamente, um 

julgamento negativo a respeito das pesquisas.  

Com o objetivo da realização das tarefas, os alunos foram divididos em 

seis equipes as quais pesquisaram temas previamente selecionados a fim de 

responder a questão proposta. Na divisão das equipes procuramos manter um 

equilíbrio entre as concepções a favor e contra os estudos de desenvolvimento 

                                                             
1 Os outros eixos são: 1 – O conceito Física juntamente com o formalismo matemático, com equações e 
gráficos pertinentes ao conteúdo. 2 – As conseqüências e razões histórico-filosóficas decorrentes do 
desenvolvimento destes conceitos.  
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da Fissão e Fusão nuclear para que os alunos obtivessem subsídios para a 

discussão desses assuntos e para que possam analisar a questão proposta. 

Os alunos buscaram conhecer, também, personalidades, que muito 

contribuíram para o desenvolvimento das pesquisas nucleares ou que tiveram 

uma postura ética exemplar perante o momento crítico no qual se 

desenvolveram as pesquisas estudadas ou que mesmo, sem ter uma conduta 

irrepreensível, tiveram uma atuação no campo da Física, ou da Política ou nas 

decisões militares que envolveram o momento histórico ou ainda que foram 

grandes colaboradores para a humanidade no aproveitamento e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos e acumulados nesta área de estudo. 

Os alunos puderam fazer um contra ponto entre personalidades tais 

como Robert Oppenheimer, que, sem realizarmos juízo de valor, foi o chefe 

dos cientistas nas pesquisas do Projeto Manhattan, o responsável geral foi o 

general Leslie Richard Groves. (BODANIS, 2001 p.154) Projeto este, destinado 

à construção da bomba atômica. Cientista de vasta cultura e que mesmo 

suspeitando do risco de incendiar a atmosfera terrestre com a detonação da 

bomba, pois, os cientistas da época ventilavam esta possibilidade em função 

das incertezas dos estudos que possuíam, optou pela continuidade como chefe 

do projeto, e realização de posterior teste nuclear. (BBC, 2002).   

Por outro lado puderam analisar a vida de Ettore Majorana, cientista 

igualmente brilhante, para alguns, um gênio do quilate de poucos que viveram 

em nosso planeta, e que, ao que tudo indica, ao perceber que as pesquisas, 

sobre Energia Nuclear, caminhavam para a construção de um artefato 

tremendamente destruidor, a bomba atômica, preferiu desaparecer, abrindo 

mão de uma carreira brilhante, e não participar de tais pesquisas.  

Puderam comparar, também, Werner Heisenberg e César Lattes, 

cientistas brilhantes e cidadãos imensamente patriotas vivendo situações em 

contextos diferentes, mas que demonstraram a sua total entrega para o que 

acreditavam ser o melhor para o país em que cada um viveu. Heisenberg 

defendendo uma nação que havia descambado para um posicionamento que a 

historia mostrou lamentável, e Lattes cientista de um país periférico sofrendo 

todas as discriminações que um cidadão do então chamado Terceiro Mundo 
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sofre quando vive em países do chamado Primeiro Mundo. Por duas vezes, 

injustamente, preterido a ser laureado com o Prêmio Nobel, e em certas 

ocasiões perseguido pela política de seu próprio país, mesmo assim, 

participando e sendo pioneiro na fundação dos principais institutos de 

pesquisas até hoje existentes.    

Puderam, também, realizar um contraponto entre Henry Truman e Albert 

Einstein. Truman, vice-presidente do popularíssimo Franklin Delano Roosevelt, 

o primeiro e único presidente dos Estados Unidos da América a exercer mais 

de dois mandatos.  Truman, que ignorava o Projeto Manhattan até a sua posse, 

teve que tomar a dificílima decisão de lançar as bombas atômicas sobre as 

cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, registrando, assim, o seu nome 

na história de uma forma, no mínimo, muito controversa. E Einstein, o cientista 

mais famoso na época, pacifista assumido e que também se viu numa situação 

de ter que tomar um posicionamento drástico e assinar uma carta, proposta por 

seu amigo Leo Szilard, carta esta que disparou a execução do Projeto 

Manhattan. (BBC, 2002).             

No fim do processo os alunos apresentaram em grupo os resultados de 

suas pesquisas e, num segundo momento, participaram de um debate, a fim de 

discutir a pergunta provocadora. A cada encontro o professor-pesquisador 

anotava suas impressões a cerca do desenvolvimento dos grupos e demais 

questões que achava pertinentes e relevantes para a discussão. 

Sugeriremos também, que os alunos pesquisem outras personalidades, 

à livre escolha, relacionadas com o tema. Os temas e personalidades 

propostos são os seguintes:  

 1. Projeto Manhattan e Robert Oppenheimer. 

 2. Matriz Energética Brasileira e Werner Heisenberg. 

 3. Primórdios dos Institutos de Ciências no Brasil  e César Lattes.  

 4. A Corrida para o Domínio da Tecnologia da Energia Nuclear no 

Brasil e no Mundo e Henry Truman. 
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5. Equipamentos Médicos que Dependem de Reações Nucleares 

e Ettore Majorana. 

 6. Energia Nuclear e Meio-Ambiente e Albert Einstein. 

Os alunos realizaram pesquisas, orientados pelo professor- pesquisador 

sobre cada tema descrito acima, apresentaram estas pesquisas por escrito e 

em exposição oral quando foi realizado um debate em sala de aula 

apresentando e expondo suas pesquisas.   

O motivo das escolhas dos temas foram os descritos abaixo e foram 

organizados de uma forma que esperamos que os alunos do Ensino Médio 

tivessem perfeitas condições de incorporar em suas bagagens culturais, uma 

vez que os construtos necessários para a ancoragem de tais conceitos, que, 

acreditamos, já fazerem parte de seus patrimônios culturais.   

Nos itens 5.2 e seguintes de nossa Dissertação (RAMOS, 2015) 

fazemos algumas sugestões de discussões e conteúdos que o professor 

poderá trabalhar com cada um dos temas propostos.     

Caso o professor queira, no capítulo dois (2) de nossa Dissertação 

(RAMOS, 2015) apresentamos o embasamento pedagógico do projeto em tela. 
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2. DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS. 

  

Esta proposta foi idealizada para ser realizada em sete (7) encontros, ou 

seja, sete aulas duplas. Ela contempla todo o conteúdo programático 

determinado para ser ministrado no quarto bimestre, levando em conta o 

Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro. Caso o professor queira aplicar 

a presente proposta não trabalhe na Rede do Estado do Rio de Janeiro e não 

disponha desta quantidade de aulas, poderá, reduzir a quantidade de tempos, 

como por exemplo, sugerindo que os alunos assistam os documentários em 

casa e ou também reduzindo a quantidade de equipes a serem distribuídas. 

Segue agora a descrição dos encontros: 

 

2.1. PRIMEIRO ENCONTRO.  

 Neste primeiro encontro, solicitamos que os alunos respondam, de forma 

espontânea, a questão provocadora do trabalho, que é:  

Você acha que a pesquisa sobre o desenvolvimento da Energia 

Nuclear ocorrida durante a 1ª metade do século XX, foi prejudicial para a 

humanidade, ou não? 

 Estas questões objetivaram verificar o quanto seria significativo para 

eles os conceitos a serem estudados nas aulas seguintes. 

Após esta primeira etapa apresentamos aos alunos a estrutura do 

trabalho e como o mesmo deverá ser entregue e apresentado ao professor e 

aos colegas. 

Visando uma preparação para futuros trabalhos, inclusive em nível de 

graduação, determinamos que eles sejam apresentados seguindo um 

determinado critério. Não tão rígido como exigem as normas técnicas 

brasileiras, mas dentro de uma lógica de bom censo e boa visualização. Estas 

exigências são importantes também porque o professor poderá facilmente 

verificar se o aluno ao invés de pesquisar, simplesmente copiou e colou. As  

sugestões são: 
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- Fonte arial 12. 

- parágrafo Justificado. 

- Folha A4. 

Recomendamos, também, que os alunos realizassem as suas pesquisas 

somente em endereços eletrônicos oficiais, ou de universidades ou ainda de 

instituições reconhecidamente idôneas. 

Neste primeiro encontro, determinamos, também, quais serão as tarefas 

de cada equipe, deixando, entretanto, que os alunos nos apresentem, no 

próximo encontro, a listagem com os componentes de cada equipe. Os alunos 

escolhem, também, livremente os temas que querem pesquisar, caso haja 

coincidência de escolha, fazemos um sorteio no segundo encontro. 

Sugerimos, também, a leitura de alguns livros: “E = m c2 uma biografia 

da equação mais famosa do mundo e o que ela significa” de David Bodanis e  

“Oppenheimer e a Bomba Atômica em 90 minutos”, de Paul Strathern. Pois são 

livros que oferecem as primeiras noções do inicio das pesquisas nucleares e o 

nascimento do Projeto Manhattan. O primeiro deles é sugerido por questões de 

aprofundamento, mas o segundo, que é um livro de bolso, no momento atual é 

mais condizente com o perfil de nossos alunos.  

 

2.2. SEGUNDO ENCONTRO.  

Neste 2º encontro apresentamos o documentário: Einstein e sua 

equação de Vida e Morte, (BBC, 2005).  

É um documentário muito rico que mostra como os cientistas que 

vivenciaram as perseguições nazistas ocorridas na Alemanha da década de 

trinta do século XX, perceberam o risco dos cientistas nazistas, comandados 

por Werner Heinsenberg, construir a bomba atômica, o que seria 

evidentemente catastrófico para os aliados e convenceram Einstein, um 

pacifista, a assinar uma carta, elaborada por Leo Slard a fim de convencer ao 

presidente dos Estados Unidos da America, Delano Rosselvet, a iniciar as 
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pesquisas para a construção da bomba atômica, o que foi realizado através do 

Projeto Manhattan.  

Além desta interessante e já polemica situação histórica o documentário 

descreve, de forma bastante didática, os processos de fissão e fusão nucleares 

através de animações e simulações muito claras.  

Então, através deste documentário, já podemos iniciar as primeiras 

reflexões a respeito dos fatos que provocaram a aceleração dos estudos 

mundiais sobre os processos de fissão nuclear e podemos, também mostrar os 

primeiros exemplos e animações sobre os processos de fissão e fusão 

nucleares.   

O professor poderá, também sugerir que os alunos vejam em casa o 

documentário, Oppenheimer e a bomba atômica. (BBC, 2002).    

 

2.3 TERCEIRO ENCONTRO. 

Aula conceitual sobre os conceitos de Fissão e Fusão Nucleares. 

Utilizando as orientações contidas nos parâmetros curriculares da 

Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, (RIO DE JANEIRO, 2012) e apoiados 

em textos de livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura, 

(MEC) trabalhamos os conceitos de Fissão e Fusão Nuclear. A fim de 

ilustrarmos a aula projetamos as cenas dos processos de Fissão e Fusão 

vistas no documentário analisado no segundo encontro. No capítulo 3 
apresentamos uma sugestão de conteúdo que pode ser trabalhada de acordo 

com o nível cognitivo de cada turma. O conteúdo apresentado extrapola o nível 

de todos os livros aprovados pelo MEC, para o uso no Ensino Médio, mas sem 

o formalismo matemático encontrado em alguns livros de graduação. Fica a 

cargo do professor até que grau de profundidade trabalhará com seus alunos.  
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2.4. QUARTO ENCONTRO.  

Realização dos experimentos da simulação de reação em cadeia, 

(experimento da “Ratoeira”) e de ação da força nuclear forte, (dos Imãs). 

 

2.4.1 Simulação de Reação em Cadeia (experimento das ratoeiras). 

No experimento das Ratoeiras, que adaptamos de um vídeo que pode 

ser encontrado no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=F1u3YFNe5ls, 

simulamos uma reação em cadeia muito útil para a visualização. Estaremos, 

então, concretizando de forma representativa as reações em cadeia que os 

alunos já haviam observado no documentário analisado no Segundo Encontro 

e comentado pelo professor na exposição dos conceitos no Terceiro Encontro e 

minutos antes, neste Quarto Encontro, quando, recomendamos que se faça 

uma revisão rápida dos conceitos. 

O experimento da Ratoeira consiste na confecção de uma caixa de 

acrílico com as dimensões de 40 cm de largura por 80cm de comprimento e 25 

cm de profundidade, vide figuras 2.1 e 2.2. Nesta caixa são colocadas várias 

ratoeiras de menores dimensões encontradas no mercado, em nosso caso 

adquirimos ratoeiras de 9,0 cm x 5,0 cm, nelas prendemos bolas de pingue-

pongue (tênis de mesa). Esta caixa possui uma tampa através da qual 

lançamos outra bola com diâmetro aproximadamente igual ao das bolas de 

pingue-pongue, mas, preferencialmente, de massa maior. Nesta simulação a 

bola a ser lançada representa o nêutron e as ratoeiras com as bolas de pingue-

pongue representam os núcleos de Urânio a serem fissurados, quando a bola 

lançada atinge a primeira ratoeira e desprende a primeira bola de pingue-

pongue, que representa o nêutron liberado provoca a reação em cadeia, vide 

endereço eletrônico sugerido acima. 
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Figura 2.1 – Caixa de acrílico com ratoeiras e bolas de pingue-pongue. 

Para experimento de simulação de Reação em Cadeia.   

 

 

Figura 2.2 – Experimento de Simulação de Reação em Cadeia 

Detalhe da Tampa 
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Antes do lançamento da bola representativa do nêutron que inicia a 

reação em cadeia o professor poderá explorar os conceitos de Energia 

Potencial Gravitacional e Energia Cinética estudados nos bimestres anteriores. 

Poderá questionar os alunos se haverá alguma conseqüência caso o professor 

lance à bola que representa o nêutron a uma altura maior. Se a bola/nêutron 

possuir uma massa maior e se ela for lançada ou largada a partir de uma 

determinada altura; explorando, assim os conceitos energia potencial 

gravitacional e de transformação de energia potencial gravitacional em energia 

cinética.   

 No preparo deste experimento o professor poderá ser auxiliado pelos 

alunos, desde que oriente para que o cuidado para a montagem das ratoeiras 

seja realizado com a máxima cautela, o que proporciona um sentimento de 

realização e camaradagem importante para o bom relacionamento aluno-

professor. Vide figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Montagem do experimento de simulação de Reação em Cadeia. 

 

O experimento da Ratoeira é bastante rico, tanto para simular uma 

reação em cadeia, como para promover a discussão sobre outros tipos de 

transformação de energia, conforme sugerimos acima. O professor poderá se 

aproveitar de um fato que aparentemente seria uma desvantagem, que ocorreu 
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conosco, pois, ao realizar o experimento nas últimas turmas a quantidade de 

ratoeiras que disparavam não era a mesma ao repetirmos os experimentos. 

Assim aproveitamos para discutir sobre aleatoriedade e a questão dos 

modelos, ou seja, que a Física trabalha com modelos e que muitas das vezes 

os experimentos vistos como isolados não traduzem exatamente o que ocorre 

na natureza. É necessário encarar a repetição dos mesmos e o caráter 

aleatório, pois há dependência do nível de aproximação entre o verdadeiro 

fenômeno e o modelo que vigora no atual estágio de desenvolvimento teórico 

da lei física que se analisa.  

Estes experimentos normalmente atraem a atenção dos alunos muito 

mais do que as aulas expositivas. Se faz necessário tirar o maior proveito 

possível desta situação. Vide figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Observação à realização do experimento. 

 

 

2.4.2 Experimento de simulação a ação da força nuclear forte (experimento dos 

Imãs). 

 Neste experimento, conforme descrito acima, simulamos a ação da força 

nuclear forte. É realizado da seguinte maneira: 
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 Preparação: 

 1 – Colamos sobre uma capa de guardar documentos um lado de um 

feixe velcro.    

 2 – Deixamos a outra face sem o velcro. 

 3 – Colocamos em cada um destes “saquinhos” um imã razoavelmente 

forte. Vide figuras 2.5, 2.6 e 2.7.  

 Realização do experimento: 

 Ao aproximarmos os “saquinhos” com os lados contrários dos imãs 

diretamente direcionados, verificamos que eles se repelem. Nesta situação, a 

força magnética está representando a força elétrica, repulsão coulombiana. Os 

“saquinhos”, evidentemente, representam os prótons. Ao realizar esta etapa 

coloque o lado do porta documentos para baixo a fim de minimizar o efeito do 

atrito. É conveniente também que o professor providencie uma placa de vidro 

para servir de base para os “saquinhos” pelo mesmo motivo descrito acima.  

 Prendemos os “saquinhos” através do velcro, que se manterão unidos. 

Neste caso a força de união entre as partes do velcro representa a força 

nuclear forte, que só age a pequenas distâncias. 

 Neste experimento, que poderá ser realizada em grupos de alunos, o 

professor naturalmente fará as comparações de ordem de grandeza entre as 

distâncias envolvidas.   
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Figura 2.5 – Foto do porta documentos 

 

 

Figura 2.6 – Foto do porta documento revestido com velcro 
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Figura 2.7 – Foto do porta documentos com o imã 

 

2.5. QUINTO ENCONTRO.  

Neste Encontro utilizamos o Simulador PHET. Que é encontrado no 

endereço: (HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br). 

 Simuladores educacionais são programas de computador que 

reproduzem virtualmente experimentos reais. O Phet é um deles. As vantagens 

e desvantagens do uso de simuladores podem ser visto no item 5.1.5 da 

dissertação do autor. (RAMOS, 2015). 

O uso do Simulador Phet: 

A proposta que apresentaremos, e que utilizamos em nossa prática, é 

planejada para ser trabalhada com os alunos divididos em grupos de no 

mínimo três e máximo de cinco, mas compreendendo que este número pode se 

estender, de acordo com a realidade de cada escola. Sugerimos o uso desta 

prática após ter sido estudado, em sala de aula, o conceito de fissão nuclear. 

É muito importante que o professor realize, se possível, o download do 

Simulador Phet que ele usará, pois este simulador opera “on line”, e como 

sabemos, não é raro o sinal da rede estar indisponível no momento que vamos 

utilizá-lo. Ou na situação de não haver sinal de internet na escola na qual o 

professor trabalha. Com o autor ocorreu fato semelhante. No dia da 
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apresentação de uma das turmas houve um impedimento quanto ao uso do 

laboratório de informática. Então o experimento foi realizado pelo professor, 

sob a observação dos alunos. Não é a forma ideal de se apresentar o 

experimento, o ideal é que os alunos manipulem o programa, mas é o que se 

pode realizar na falta do laboratório de informática. 

A seguir apresentamos uma proposta das muitas que o professor poderá 

adotar para trabalhar com este simulador. 

Os passos à serem propostos aos alunos são os seguintes: 

1 – Entrar no módulo Reação em Cadeia:  

1.1 Selecionar apenas um núcleo. 

 Acionar o botão disparador. 

 Verificar o resultado. 

 Nesta primeira questão o objetivo é que o aluno veja, sem nenhuma 

obstrução, o fenômeno, virtualizado, como em todo o experimento, da fissão 

nuclear. 

 

Figura 2.8 – Lançamento do “nêutron” com um núcleo. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

1.2 Atirar com somente 10 núcleos. 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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 A intenção nesta questão é que o aluno perceba a dificuldade 

tecnológica necessária para que se consiga adequar o equipamento para que o 

nêutron atinja o primeiro núcleo para que provoque, assim, a reação em 

cadeia. Esta dificuldade será mais perceptível se o aluno errar o primeiro ou os 

primeiros tiros para tal o professor deverá instruir os alunos que 

propositalmente errem o alvo para que assim possa realizar os comentários 

pertinentes.  

 

Figura 2.9 – Lançamento do “nêutron” com dez (10) núcleos. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

1.3 Aumentar o número de núcleos para, por exemplo, 50. 

 Com esta grande quantidade de núcleos o aluno facilmente perceberá a 

reação em cadeia. 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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Figura 2.10 – Lançamento do “nêutron” com cinquenta (50) núcleos. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

1.4 Trocar do Urânio 235 para o 238. 

 1.5 Atirar com somente 1 núcleo. 

 Procura-se neste item que o aluno perceba que com o Urânio 238 não 

acontece à fissão, ilustrando, assim que, a reação depende do tipo de isótopo 

que se esta trabalhando, conforme já havia sido comentado na sala de aula. 

 A partir da etapa seguinte é interessante que os alunos repitam algumas 

vezes cada tarefa, uma vez que, cada vez que se reinicia os núcleos eles são 

colocados na tela com uma disposição diferente, o que possibilita observações 

diferentes, enriquecendo, assim, a aula. O professor deverá orientar para que 

os alunos disparem ora nos núcleos mais à frente, ora nos núcleos mais 

afastados.  

 1.6 Solicitar que se coloquem 10 núcleos de U-238.  

 Aqui esperamos que o aluno perceba o óbvio, que mesmo com uma 

quantidade maior de núcleos não haverá reação em cadeia, já que não 

acontece a fissão nuclear com o urânio 238. 

 Reiniciar tudo 

 1.7 Colocar, novamente, 10 núcleos de U-235 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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 Disparar aleatoriamente. 

 Nesta etapa esperamos que o aluno perceba que só acontece a fissão 

quando o nêutron colide com os núcleos do urânio 235 e que nada acontece 

quando os núcleos de kriptônio ou bário se aproximam dos núcleos de urânio 

235. 

 1.8 Solicitar que coloquem 50 núcleos. 

 1.9 Disparar no núcleo logo à frente. 

 1.10 Novamente com 50 núcleos Disparar no núcleo do meio. 

 Nesta etapa o aluno deverá perceber a diferença do direcionamento do 

disparo do núcleo à ser atingido em primeiro lugar a fim de que se obtenha 

uma melhor eficiência na reação em cadeia.    

 2 – Solicitar ativação da câmara de contenção. 

 2.1 Solicitar que coloquem 20 núcleos e disparem. 

 Nesta etapa o aluno perceberá que os núcleos quando contidos na 

câmara de contenção proporcionam uma eficiência muito maior, na reação em 

cadeia, do que quando soltos. 

 

Figura 2.11 – Lançamento do “nêutron” com vinte (20) núcleos contidos na câmera 

de contenção. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

https://phet.colorado.edu/pt_br
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2.2 Solicitar que os alunos retornem ao módulo sem Câmara de 

contenção e novamente colocarem 20 núcleos e compararem os resultados 

com e sem Câmara. 

 2.3 Permitir que os alunos “brinquem” com valores diferentes de núcleos 

para que percebam a eficiência da Câmara de contenção. 

 3 – Solicitar que os alunos entrem no módulo Reator Nuclear. 

 3.1 Orientar para que os alunos, após disparar os nêutrons movimentem 

o controlador aleatoriamente e observem a temperatura e os gráficos de 

energia, simulando, então as operações que são realizadas nas usinas 

nucleares, onde existe um constante controle de temperatura e fluxo de 

energia, entre outras variáveis necessárias de monitoramento, visualizando, 

assim, de modo virtual, o que também já havia sido comentado em sala de 

aula.  

 

Figura 2.12 – Simulação das barras de controle. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

  

3.2 Permitir que os alunos “brinquem” com o posicionamento dos 

controladores. 

https://phet.colorado.edu/pt_br


 
   

23 
 

 

Figura 2.13 – Simulação das barras de controle mostrando uma quantidade 

significativa de colisões nucleares. Em destaque a direita os gráficos de energia. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

 4 – Solicitar que os alunos cliquem “na foto de um reator”, para que 

assim possam verificar a foto real do interior do núcleo de um reator. 

 

Figura 2.14 – Foto do interior do Reator. 

Figura capturada pelo autor no endereço <HTTPS://phet.colorado.edu/pt_br >. Acesso em 27 ag. 2015. 

 

 Finaliza-se, assim o trabalho laboratorial deixando para a próxima aula 

um reforço conceitual do fenômeno da fissão nuclear.   

https://phet.colorado.edu/pt_br
https://phet.colorado.edu/pt_br
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 Este experimento é de grande valia para a aprendizagem pois os alunos, 

normalmente, não comparecem com freqüência ao laboratório de informática, e 

ao fazê-lo desperta nos mesmos uma sensação de realização de execução de 

trabalho que é facilmente detectada pelo professor. É interessante destacar 

que o autor ao planejar as tarefas a serem executadas não havia percebido 

que se poderia “fabricar” a bomba atômica através do simulador, e os alunos o 

fizeram durante a aula e mostraram ao professor. 

   

2.6 SEXTO ENCONTRO.  

 Apresentação e discussão dos trabalhos por parte dos alunos: 

 Neste encontro os alunos apresentaram os trabalhos que realizaram.  

 A seqüência ideal para a apresentação dos trabalhos é que se inicie com 

o Projeto Manhattan, por ter sido o fato disparador dos estudos de Fissão 

Nuclear; depois, não vemos necessidade de hierarquização na seqüência das 

apresentações uma vez que todos os outros sub-temas são conseqüências do 

Projeto Manhattan. 

 Neste encontro é necessário que o professor, que embora já tenha lido 

os trabalhos previamente entregues, se mantenha atento às observações a 

serem realizadas pelos alunos, pois, os conceitos e posicionamentos nem 

sempre estão de acordo com os atuais níveis de entendimento da ciência, não 

obstante a necessidade do professor se manter o mais neutro possível 

intervindo apenas nos casos em que haja flagrante descompasso com os 

conceitos estudados. 

 Como a apresentação dos trabalhos é realizada em equipe, geralmente 

há um ou mais alunos que possuem uma maior facilidade em falar 

publicamente, mas incrivelmente, às vezes acontece que, nenhum aluno da 

equipe possui desenvoltura nesta habilidade, neste caso o professor deverá se 

comportar como um facilitador, a fim de que a compreensão dos demais alunos 

em relação ao contexto, ao todo do trabalho não fique prejudicada. 
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 Este tipo de apresentação é rico também para que o professor possa 

observar as aptidões que alguns alunos apresentam para esta ou aquela 

profissão e que eles mesmos não percebem e que o professor poderá, em 

outra oportunidade conversar com o aluno e alertá-lo e incentivá-lo quanto esta 

ou aquela habilidade importante para tal ou qual profissão. 

 Nosso trabalho foi aplicado em turmas do curso noturno. Em outros 

trabalhos realizados com esta mesma metodologia aplicados em turmas de 

primeiro ano fazíamos debates entre as equipes, mas observamos que os 

alunos faziam “jogo de compadre”, ou seja, as equipes combinavam as 

perguntas que seriam realizadas. Por este motivo optamos pelo formato de 

exposição na apresentação. Entretanto em experiências com turmas do 

matutino, em anos anteriores havia debates calorosos. Então sugiro ao leitor 

que dependendo de sua clientela possa realizar a apresentação no formato de 

debate.     

 

2.7 SÉTIMO ENCONTRO  

 Continuação das apresentações, fechamento dos trabalhos e avaliação.  

 Dificilmente as seis equipes terão tempo de apresentar seus trabalhos 

no sexto encontro, por este fato reservamos o sétimo encontro para finalização 

das apresentações e avaliação. Neste encontro o professor fará também o 

fechamento do projeto. 

No fechamento dos trabalhos o professor terá a oportunidade de 

conectar os assuntos que os alunos não perceberam durante as pesquisas e 

também no decorrer das apresentações.  

 Na avaliação propomos que, seja realizada em duas etapas: na primeira 

avaliamos os trabalhos, que conforme relatamos anteriormente foram 

entregues digitados. Avaliamos a formatação, se foram respeitados os critérios 

estabelecidos, fonte, parágrafo e tamanho do papel. Avaliamos também a 

pesquisa, quanto à objetividade e a clareza. A segunda etapa da avaliação é a 

apresentação dos trabalhos. Nesta fase é necessário muito cuidado, por parte 
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do professor, pois sabemos que alguns alunos são muito tímidos e este 

comportamento pode mascarar e fatalmente prejudicar a desenvoltura na 

apresentação dos trabalhos. É necessário, então que o professor procure 

deixar os alunos mais à vontade possível, incentivando-os para que possam 

externalizar suas idéias.  

 No capitulo seguinte (3), apresentamos uma proposta de conteúdo que 

pode ser adaptada ao nível de cada turma na qual será aplicado este projeto, 

caso o professor não queira ficar restrito somente ao livro texto adotado pela 

sua escola. O conteúdo que expomos vai além dos conteúdos contidos em 

todos os livros aprovados pelo MEC na escolha do livro didático do ano de 

2014 (última escolha até o presente momento). Para esta proposta nos 

baseamos em livros de graduação sem, entretanto, entrar no formalismo 

matemático contido nos mesmos. O conteúdo que propomos é cabível para o 

Ensino Médio. 
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CAPÍTULO 3  

FISSÃO E FUSÃO NUCLEAR NO ENSINO MÉDIO. 

 

3.1 FISSÃO NUCLEAR 

3.1.1 Interações Nucleares: 

Para melhor compreendermos o processo de fissão nuclear e o 

funcionamento dos reatores nucleares, quanto a sua física, analisaremos, 

primeiramente, as interações que ocorrem entre os nêutrons e os núcleos. 

Neste capítulo nos restringirmos a conhecimentos possíveis de serem 

compreendidos por alunos do Ensino Médio.   

Os nêutrons, pelo fato de não terem carga elétrica, não sofrem 

interações coulombianas. Entretanto, os nêutrons livres, ao movimentarem no 

interior da matéria provocam reações nucleares. Experimentalmente foi 

verificado que quanto menor a energia do nêutron maior é a probabilidade de 

ocorrência de interações com o núcleo. Um nêutron rápido (energia maior que 

1 MeV1), no interior da matéria sofre muitas colisões com o núcleo. Em cada 

colisão ele cede energia cinética para o núcleo, até se tornar um nêutron 

térmico, ou seja, sua energia atinge a ordem da energia térmica kT, onde k é o 

constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta. Neste nível de energia é 

grande a probabilidade de o nêutron ser capturado por um núcleo, e quando 

isto ocorre, o núcleo emite um raio gama. O processo de captura do nêutron é 

expresso da seguinte forma: 

1
0n + AZX = A+1

ZX + ɣ         (1) 

Onde: 

1
0n – Representa o nêutron que é lançado e capturado por um núcleo X. 

A
ZX – O núcleo que capturou o nêutron.  

                                                             
1 MeV, Significa Milhões de Elétron-volt.  Elétron-volt  (eV) é uma unidade de energia utilizada para 
medições em nível nuclear, e é definida como a energia cinética adquirida por um elétron ao ser 
submetido a uma tensão de 1 volt.   
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ɣ - O raio gama emitido pelo núcleo. 

Z – Representa o número de prótons existentes num núcleo qualquer.  

N – Representa o número de nêutrons existentes num núcleo qualquer. 

A – Representa o número de Massa (A = Z + N) existentes num núcleo 

qualquer. 

Embora na equação (1) não esteja representado, o núcleo X em questão 

fica num estado excitado por um intervalo de tempo muito curto antes de emitir 

o raio gama. E em geral o núcleo resultante torna-se radioativo e decai por 

emissão de beta. 

A taxa de captura de nêutrons depende do material que ele interage. Em 

alguns materiais predominam as colisões elásticas, e são denominados 

moderadores, pois “moderam” com muita eficiência os nêutrons de alta 

energia. O Boro, a grafita e a água são materiais moderadores. Os materiais 

que possuem muitos átomos de hidrogênio são bons moderadores, pois, o 

nêutron colide frontalmente com o próton do hidrogênio, produzindo uma 

colisão elástica, ao passo que a colisão com outros tipos de átomos ocorre de 

forma oblíqua, não sendo, portanto, perfeitamente elástica (SERWAY, 1992, 

p.223-224) e (TIPLER, 1995, p.356). 

    

3.1.2 Fissão Nuclear  

A equação básica da Fissão Nuclear é:  

1
0n  +  235

92U                 141
56Ba + 92

36Kr + 3 (1
0n)       (2) 

Onde: 

1
0n – Representa o nêutron que é lançado sobre o núcleo do urânio. 

235
92U – Representa o átomo de Urânio. 

141
56Ba – Representa o átomo de um isótopo de bário que é um dos 

subprodutos da Fissão, ou fragmentos de fissão. 
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 92
36Kr – Representa o átomo de um isótopo de criptônio que é o outro 

subproduto da Fissão, ou fragmento de fissão. 

3 (1
0n) – Representa os três nêutrons que são liberados e que irão atingir 

outros núcleos de outros 235
92U, provocando, assim, uma reação em cadeia. 

(SERWAY, 1992, p.225) 

Em 1938 Otto Hahn e Friz Strassman observaram pela primeira vez o 

fenômeno da fissão nuclear; entretanto a interpretação do que ocorre no 

interior do átomo foi dada por Lisa Meitner e Otto Frisch através de um artigo 

em 1939 (BODANIS, 2001, p.116-123).  

A Fissão acontece da seguinte forma: um nêutron é lançado sobre o 

núcleo do Urânio 235 que, naturalmente já é um elemento instável. Com a 

penetração deste núcleo o processo de instabilidade se acelera e o Urânio 235 

transforma-se no Urânio 236, num intervalo de tempo da ordem de 10–12 s que 

para a percepção do ser humano é instantânea, e após este lapso de tempo se 

fragmenta em dois núcleos, (a média é de 2,5 nêutrons em cada fissão), que 

são os subprodutos da Fissão, e dois ou três neutros, (há possibilidade de 

formação de cerca de noventa núcleos subprodutos diferentes no resultado da 

fissão do Urânio), este produto final, possui uma quantidade de massa menor 

que a massa de repouso original, pois há uma liberação de energia da ordem 

de 200 Mega Elétrons-volts, (200 MeV), confirmando, assim, a famosa equação 

de Einstein:  

                          E = m. c2                            (3) 

Que expressa a transformação de matéria em energia (SERWAY, 1992, 

p.224). 

Onde: E           é a energia. 

 m                é a massa. 

 c                 é a velocidade da luz no vácuo 

(NUSSENZVEIG, 1998, p.218) 
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Na equação básica da Fissão Nuclear (2), podemos observar que, tanto 

o bário como o criptônio que têm número de massa, respectivamente, igual a 

141 e 92, e, portanto, maiores do que os números de massa dos isótopos mais 

estáveis, descritos na Tabela Periódica, e portanto são instáveis, ou seja, 

Radioativos, e em função desta instabilidade decairão, tanto com emissões α, 

que correspondem ao núcleo de Hélio, ou seja, uma partícula constituída de 

dois prótons e dois nêutrons, e decaem, também, como emissões β, que são, 

em última análise, elétrons ou pósitrons em altas velocidades, e isto acontece 

por longo período, por que a meia-vida de ambos é muito alta, levando séculos 

para que a emissão de radiação atinja níveis inofensivos para o ser humano, 

por isto, a necessidade de se armazenar em tambores e colocá-los nas 

profundezas de cavernas ou do mar, que pode causar sérios problemas no 

futuro, além deste exemplo há várias outras formas, no interior dos reatores 

nucleares, que geram resíduos radioativos (TIPLER, 1995, p.349). 

O gráfico da figura 3.1, representa a probabilidade de ocorrência dos 

produtos da Fissão, expresso no eixo vertical, em função do número de massa 

“A”. A possibilidade de ocorrência de uma fissão simétrica, quando os produtos 

da fissão possuem massas iguais, é muito baixa, da ordem de 0,01%, isto 

acontece quando A = 118. As maiores probabilidades de ocorrência da fissão 

ocorrem nas situações, A ≈1 95 e A ≈ 140. Nestes casos os produtos da fissão 

são assimétricos e são muito instáveis e por este motivo emitem, quase que 

instantaneamente, dois ou três nêutrons. 

                                                             
1 O símbolo ≈ representa: aproximadamente igual a. 
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Figura 3.1 – Probabilidade de ocorrência da Fissão em função do número de massa  

Adaptado de: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física 4. Tradução Alexandre Carlos Tort [et. 
all]. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 1996. p.263.     

 

   O gráfico da figura 4.2 mostra a variação da energia de ligação por 

núcleon de acordo com o número de massa. Podemos observar neste gráfico 

que, para os núcleos mais pesados, da ordem de A = 240, a energia de ligação 

por núcleon é da ordem de 7,6 MeV. Para os núcleos menos instáveis, com 

número de massa em torno de A = 90, a energia por núcleon gira em torno de 

8,5 MeV.  
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Figura 3.2 – Variação da energia de ligação por núcleon em função do número de   

massa. 

Adaptado de: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física 4. Tradução Alexandre Carlos Tort [et. 
all]. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 1996. p.241.     

 

O que significa que estes últimos estão mais fortemente ligados e são 

mais leves. Esta diferença de massa pode ser medida, também, em termos de 

diferença de energia. Que por núcleon temos: 

q = 8,5 – 7,6 = 0,9 MeV 

Para o caso do Urânio 235, podemos fazer um cálculo aproximado da 

quantidade de energia (Q), liberada por núcleon, da seguinte forma: 

Q = 235 (8,5 – 7,5) 

Q = 211,5 MeV 

Esta quantidade, 211,5 MeV, em termos de energia química liberada 

num processo é muito grande. Uma molécula de octano, por exemplo, liberara, 

na combustão de um motor a gasolina, cerca de um milionésimo desta energia 

(SERWAY, 1992, p.225). 
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3.1.3 Reatores Nucleares de Fissão: 

Como vimos anteriormente (3.1.2), a média de liberação de nêutrons por 

fissão é de 2,5 unidades. Estes nêutrons liberados atingem outros núcleos e de 

maneira sucessiva formam uma reação em cadeia. Se esta reação não for 

controlada, acontece uma grande explosão, com a liberação de uma 

quantidade de energia absurdamente alta. 1g de 235U se liberada de uma só 

vez, equivaleria a uma explosão de 20.000.000 (2 x 107) kg de TNT1 

(SERWAY, 1992, p.226). E isto é o que ocorre nas bombas atômicas. 

Na figura 4.3 vemos a representação da fissão de um átomo do 235U e a 

reação em cadeia que segue. 

 

Figura 3.3 – Reação em Cadeia. Um nêutron liberado na fissão de um núcleo é 

capturado por outro, ocasionando sua fissão também, e assim sucessivamente. 

Adaptado de: Ciência e Diversão extraído de: <http://parquedaciencia.blogspot.com.br/2013/09/fissao-ou-fusao-

nuclear-qual-diferenca.html>, acesso em 30/08/2015. 

 

 

                                                             
1
 TNT é a sigla de um composto químico, de grande poder de explosão, denominado 

trinitrotolueno. 

http://parquedaciencia.blogspot.com.br/2013/09/fissao-ou-fusao-nuclear-qual-diferenca.html
http://parquedaciencia.blogspot.com.br/2013/09/fissao-ou-fusao-nuclear-qual-diferenca.html
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Na figura abaixo, 3.4, vemos a fotografia de réplicas das bombas 

atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, Japão, em 1945. 

 

 

Figura 3.4 – Réplicas das bombas atômicas lançadas em Hiroshima, de Urânio, a Litle 

Boy e a Fat Man (amarela), combustível Plutônio, lançada em Nagasaki.  

Adaptado de: Los Alamos National Laboratory, extraído de < https://www.lanl.gov/about/history-innovation/history-

images/index.php>, acesso em 30/08/2015 

 

No interior dos reatores de fissão é necessário que haja o controle 

destas reações para que não ocorram estas explosões.  

O primeiro cientista que conseguiu controlar uma reação em cadeia, que 

também é chamada de reação em cadeia auto-sustentada foi o italiano Henrico 

Fermi, em 1942 (GALETTI; LIMA, 2010, p.47).  

O urânio natural possui somente cerca de 0,7% do isótopo 235U, os 

outros 99,3% que formam a sua composição é o 238U, que raramente sofre a 

fissão. Para que haja maior possibilidade de ocorrência da fissão é necessário 

que se proceda o enriquecimento do urânio. O professor Jucimar Peruzzo, em 

https://www.lanl.gov/about/history-innovation/history-images/index.php
https://www.lanl.gov/about/history-innovation/history-images/index.php
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seu livro “Física e Energia Nuclear” discorre sobre os vários percentuais de 

enriquecimento do urânio de acordo com a necessidade de uso. 

 

O U é considerado fracamente enriquecido quando possui 

teor de 235U entre 0,7% e 20%. O U com teor de 235U entre 3% e 

5% é geralmente utilizado em reatores de água leve, o tipo mais 

usado no mundo. Reatores de pesquisa requerem taxas de 

enriquecimento mais elevadas, geralmente de 12% a 20%. O U 

com teor de 235U entre 1% e 2% pode ser destinado a substituir o 

U natural como combustível, em certos tipos de reatores que 

utilizam água pesada.  

Quando possui uma concentração de 235U superior a 20% 

é considerado altamente enriquecido. Essa classe de U é usada 

em certos tipos de reatores de nêutrons rápidos, como reatores de 

motorização de porta-aviões (propulsão nuclear), os quais 

requerem taxas de enriquecimento de 50% a 90%. Reatores com 

nêutrons rápidos para a produção de energia elétrica podem 

operar com U enriquecido à cerca de 25%. O U altamente 

enriquecido com um teor superior a 90% é dito de qualidade 

militar e é usado para a fabricação de armas nucleares. 

(PERUZZO, 2012, p.120-121).    

   

Há vários processos utilizados para o enriquecimento do urânio. O que 

utiliza o Espectrógrafo de Massa, o processo de Jato Centrífugo, o processo 

por Difusão Gasosa, o processo por Ultracentrifugação, que é o mais utilizado 

e o processo de Separação por Laser (PERUZZO, 2012, p.122-127).     

Outro fator importante para se manter uma reação em cadeia auto-

sustentada é a quantidade de emissões de nêutrons por fissão. Para isto foi 

criado um parâmetro, que é a constante de reprodução k. Como vimos em 

3.1.2 e em 3.1.3, o valor médio de k é 2,5. Para que a reação em cadeia se 

mantenha auto-sustentada é necessário que tenhamos k = 1. Nesta situação é 

dito que o reator esta crítico. Quando k for maior que a unidade, (k>1) o reator 
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estará supercrítico e poderá ocorrer uma reação descontrolada; 

superaquecendo o reator. Na situação em tivermos k menor do que a unidade, 

(k<1) o reator estará subcrítico e a reação se extinguirá. Para manter o valor de 

k próximo de 1 são usadas barras de controle no núcleo do reator. Estas barras 

de controle geralmente são de cádmio, porque este elemento possui uma 

grande capacidade de absorção de nêutrons. 

Vimos anteriormente, em 3.1.1, quando analisamos as interações 

nucleares que os nêutrons rápidos, com energia cinética maior que 1MeV, têm 

pouca possibilidade de provocar o fenômeno da fissão nuclear. A fim de 

desacelerar estes nêutrons são usados moderadores, Fermi em suas primeiras 

experiências utilizava tijolos de grafita (forma alotrópica1 do carbono), hoje os 

modernos reatores usam a água pesada2 para alentecer estes nêutrons. 

(SERWAY, 1992, p.226) e (TIPLER, 1995, p.359-360). 

 Observe na figura 3.5 um esquema de funcionamento de uma usina 

termonuclear. No núcleo do reator acontece o processo de fissão através de 

reações em cadeia. O calor gerado aquece a água do circuito primário, que é 

mantida em alta pressão, evitando, assim que esta água entre em ebulição. 

Esta água do circuito primário funciona como elemento moderador no reator. O 

calor é transferido do circuito primário para a água do circuito secundário.  O 

vapor formado no circuito secundário é submetido a altas pressões para 

acionar as turbinas que estão acopladas aos geradores que farão a 

transformação da energia cinética em energia elétrica. Após passar pelas 

turbinas este vapor é condensado para novamente retornar ao circuito 

secundário. Note que não há contato da água nos circuitos, a fim de que, a 

água do circuito secundário não fique contaminada com a radiação gerada no 

circuito primário. Este tipo de reator é conhecido como PWR. Há outros tipos, o 

BWR, o CANDU, o HTGR, o LMFBR e o do tipo RMBK. (PERUZZO, 2012, 

p.147-153).    

 

                                                             
1
 Alótropos são diferentes modificações estruturais de um elemento. 

2
 Na água pesada os dois átomos de hidrogênio, que possui somente um próton no núcleo, são 

substituídos por dois átomos de deutério, que diferente do hidrogênio possui no núcleo um 
próton e um nêutron, sendo assim, um elemento mais pesado.   
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Figura 3.5 – Esquema de funcionamento de uma Usina Termonuclear. 

Extraído de <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/outras_fontes/10_2.htm> 

 

Nos exemplos apresentados analisamos a fissão do urânio-235. 

Evidentemente existem outros elementos fissuráveis. Ainda no lançamento das 

bombas atômicas que inauguraram a Era Atômica, a lançada sobre a cidade de 

Hiroshima teve como combustível o urânio, já a lançada sobre Nagasaki era de 

plutônio.   

 

3.2 FUSÃO NUCLEAR: 

Diferente da Fissão, na qual tínhamos um núcleo “pesado” sendo 

dividido, na Fusão temos núcleos “leves” que se fundem. 

Na natureza, o processo de Fusão Nuclear acontece no interior das 

estrelas. Quanto mais massiva a estrela, mais complexo é o fenômeno da 

Fusão, gerando elementos mais pesados. Há estelas que fundem o Hélio 

produzindo Carbono, Oxigênio e Neônio. Estrelas mais massiva produzem 

elementos ainda mais pesados, nesta sequência até a produção do Ferro. Para 

a formação de elementos mais pesados, somente através de explosões de 

supernovas. No interior do nosso Sol acontece o processo de Fusão, sem o 
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qual não haveria vida na Terra, onde ocorre a transformação do Hidrogênio em 

Hélio. Esta transformação não é direta, o processo envolve, basicamente, cinco 

etapas. Na figura 3.6 vemos uma representação desta sequência.  

 

Figura 3.6 – Esquema representativo das etapas do processo de Fusão Termo-
Nuclear. 

Fonte: Fusão termo-nuclear, extraído de <http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node10.htm>, acesso em 30/08/2015 

 

A equação correspondente a esta sequência é: 

1
1H + 11H                 21H  + 01e + ⱱ           (4) 

1
1H + 21H                  32He + ɣ                  (5) 

3
2He + 32He                 4

2He + 11H + 11H    (6) 

(SERWAY, 1992, p.229) 

Através da figura 3.6, que é bastante esclarecedora, vemos que, dois 

prótons, (núcleo do átomo de Hidrogênio, 1
1H) se fundem e desta fusão resulta 

um pósitron1 (0
1e) e um deutério (2

1H). Há também, neste processo, a emissão 

de neutrino2 (ⱱ). Após esta primeira fusão o deutério resultante se funde com 

outro próton produzindo, nesta segunda fusão, o Hélio-3 (3
2He). Há também a 

                                                             
1 O pósitron é a antipartícula do elétron, ou seja, possui as mesmas características do elétron, mas sua 
carga, ao contrário do elétron é positiva.  
2 Neutrinos são partículas subatômicas neutras, isto é, sem carga elétrica.  

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node10.htm
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emissão de radiação gama ɣ1. E finalmente o Hélio-3 se funde a outro Hélio-3, 

resultante de outro processo que ocorreu paralelamente a este, e formam o 

núcleo do Hélio (4
2He), liberando, ainda dois prótons. Essa reação é chamada 

de ciclo pp (próton-próton) que é responsável por 85% da energia produzida 

pelo Sol. Este processo de fusão termonuclear acontece em função de valores 

de temperatura e pressão extremas, da ordem de quinze milhões de graus 

Celsius (15.000.000 ºC) e trezentos e quarenta milhões de atmosferas 

(340.000.000 atm) (PIETROCOLA, 2010, p.423). Neste processo o núcleo do 

átomo de Hélio possui uma massa menor do que a massa dos quatro prótons 

que iniciaram o processo, caracterizando assim, que houve transformação de 

matéria em energia, confirmando, mais uma vez, a equação de Einstein.  

E = m.c2 

A diferença de massa entre o início e o término deste processo de fusão 

termonuclear é de 0,0277 u.m.a.2. 

Em kg, unidade do Sistema Internacional de Unidades (SI), temos: 

m = 4,5982 x 10 -29 kg 

Aplicando este valor na equação de Einstein onde c é a velocidade da 

luz no vácuo, que equivale a 3 x 108 m/s, calculamos a energia gerada em 

cada fusão, que é: 

E = 4,14 x 10 -12 Joules3 (J) 

É um valor pequeno, mas se pensarmos que este fenômeno ocorre 

milhares de vezes por segundo o resultado final é muito significativo. Medidas 

realizadas mostram que a Terra recebe 1367,5 W / m2; com uma variação de 

0,3% durante o ciclo solar de 11 anos. Em termos de comparação, é a 

quantidade de energia equivalente a queima de duzentos quintilhões (2 x 1020 

ou 200.000.000.000.000.000.000) de galões de gasolina por minuto, ou ainda, 

10 milhões de vezes a produção anual de petróleo da Terra no início dos anos 

2000 (OLIVEIRA FILHO, 2004, p.127). 

                                                             
1 Radiação gama são emissões de fótons extremamente energéticos, da ordem de 1 MeV a 1 GeV. 
2 u.m.a.  significa unidade de massa atômica e equivale a 1,6 x 10 -27 kg. 
3 Joule, cujo símbolo é J, representa a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades 
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Outro fato que vale uma observação é que os raios gama, emitidos nas 

fusões descritas anteriormente, sofrem, no interior do Sol, uma quantidade tão 

grande de colisões que gasta, em média, cem mil (100.000) anos para atingir a 

superfície. Podendo levar até um milhão (1.000.000) de anos para realizar uma 

trajetória que se fosse uma linha reta levaria em torno de dois (2) segundos, 

conforme ensina o professor Alex filippenko. (DISCOVERY, 2014) 

  Como vimos acima, as quantidades de energia geradas nos processos 

de fusão são imensamente grandes, e isto tem incentivado os cientistas a 

descobrirem métodos e processos de controlar este fenômeno. Além das 

quantidades imensas de energia os subprodutos da fusão, ao contrario da 

fissão, são inofensivos.   

Ao longo de décadas os cientistas têm desenvolvido reatores de fusão, 

na tentativa de se obter energia através deste processo. 

Como as reações de fusão que acontecem no interior do Sol, na 

interação próton-próton acontecem em função da existência de valores de 

temperatura e pressão imensamente grandes. Impossíveis, no momento, de 

serem obtidas em laboratório o que se tem procurado realizar são reações de 

fusão por outros caminhos. No presente momento, os elementos que parecem 

ser mais possível de se obter mais sucesso são o deutério (2
1H) e o trítio (3

1H), 

que são isótopos do hidrogênio. Estas reações são: 

2
1H + 21H                  32He + 10n  (7) Q = 3,24 MeV  

2
1H + 21H                   3

1H + 11H      (8)  Q = 4,03 MeV 

2
1H + 31H                   42He + 10n        (9)    Q = 17,59 MeV            

(SERWAY, 1992, p.229) 

Os valores de Q representam a energia liberada em cada uma das 

reações.  

O deutério é relativamente fácil de ser extraído a baixo custo. Como é 

uma partícula extraída da água é abundante. Com aproximadamente quatro (4) 

litros de água é possível extrair 0,12 g de deutério. Quanto ao trítio, é um 
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material radioativo, de meia vida 12,3 anos (T1/2 = 12,3 anos) e também deve 

ser produzido artificialmente. (SERWAY, 1992. p.229). 

A grande dificuldade de se obter êxito ao se realizar, em laboratório, o 

fenômeno da fusão é se conseguir vencer a repulsão coulombiana existente 

entre os prótons posicionados no núcleo dos átomos. O gráfico da figura 4.7 

mostra a relação entre a energia existente entre dois dêuterons1, (U(r)) e a 

distância entre eles (r). R, que é da ordem de um Fermi 2(1 fm), é a distância 

limite de ação entre as forças coulombianas e a força nuclear forte. Para os 

valores de r > R, prevalece a repulsão coulombiana. Para r < R. prevalece a 

força nuclear forte. Logo, para que ocorra a fusão é necessário que se imprima, 

aos dois núcleos, uma energia cinética o suficiente para vencer a força de 

repulsão entre eles. Ocorre que, para se atingir este nível de energia cinética é 

necessário que as temperaturas atinjam valores de ordem de cem milhões de 

graus Celsius (100.000.000 oC), maiores do que as temperaturas estimadas no 

núcleo do Sol (SERWAY, 1992, p.229). 

 

Figura 3.7 – Gráfico Distância x Energia entre os dêuterons. 

Adaptado de: SERWAY, Raymond A.. Física 4 para cientistas e engenheiros com Física Moderna. Tradução de 

Horácio Macedo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 1992. p.229.     

                                                             
1 Dêuteron é o núcleo do deutério.   
2 Femtômetro ou Fermi é uma unidade de comprimento usada na Física Nuclear 1 fm = 10 -15 m. 
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Apesar dos esforços de se desenvolver um Reator de Fusão Nuclear, 

através de pesquisas com Reatores de Fusão a Laser e Reatores de Fusão por 

Eletroímãs. Pois sabemos que quando esta tecnologia for dominada será uma 

gigantesca conquista na geração de energia, pois através da Fusão Nuclear 

teremos energia limpa e ilimitada. Infelizmente à humanidade, até o presente 

momento, não conseguiu produzir, de forma economicamente viável, a Fusão 

Nuclear, para fins de geração de energia. O que se produziu até agora é a 

bomba de nêutrons, que usa a bomba atômica como gatilho para produzir 

temperaturas o suficiente para provocar a fusão dos materiais combustíveis.     
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