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RESUMO 

 

Neste trabalho relatamos uma experiência de ensino de Radioatividade para uma turma 

de terceira série do Ensino Médio de uma escola particular localizada no centro do 

município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Os eixos balizadores desta dissertação foram 

o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), aliados ao referencial teórico do 

educador Paulo Freire, no qual buscou-se como objetivo principal a elaboração, 

aplicação e avaliação de uma sequência didática (SD) para abordar o conteúdo, 

buscando construir junto aos alunos habilidades e competências necessárias para a 

tomada de decisão e o desenvolvimento de uma visão crítica de mundo, onde os alunos 

são cidadãos. A “crise hídrica” foi utilizada como tema gerador, que sustentou todo 

desenvolvimento da sequência didática. Para coleta de dados, questionários mistos com 

perguntas abertas e fechadas foram desenvolvidos e aplicados como pré e pós-testes. A 

avaliação de aprendizagem foi realizada através de uma prova discursiva englobando 

questões relacionadas aos aspectos históricos, teóricos e sociais. Além disso, um teatro 

na forma de júri simulado foi utilizado a fim de criar um momento de debate e 

discussão acerca do tema. Resultados mostram que a sequência utilizada gerou 

modificação no pensamento dos alunos, que despertou o interesse por novos 

conhecimentos, e estes tornaram-se mais críticos e capazes de tomar decisões sobre os 

problemas que enfrentam, avaliando seus riscos e benefícios.    

Palavras-chave: Radioatividade, CTS, Sequência Didática, Alfabetização Científica. 
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ABSTRACT 

 

This paper reports a radioactivity of teaching experience to a group of third high school 

grade of a private school located in the center of the city of Nova Iguaçu, Rio de 

Janeiro. The benchmarks axes of this work were the movement Science-Technology-

Society (STS), together with the theoretical framework of the educator Paulo Freire, 

which was sought as main objective the development, implementation and evaluation of 

a didactic sequence (DS) to address content, seeking to build with the students skills and 

competencies required for decision making and the development of a critical vision of 

the world, where students are citizens. The "water crisis" was used as the theme 

generator, which sustained development of all instructional sequence. For data 

collection, mixed questionnaires with open and closed questions were developed and 

applied as pre- and post-tests. The content evaluation was conducted through a 

discursive proof covering issues related to the historical, theoretical and social aspect 

CTS. In addition, a theater in the form of simulated jury was used to create a moment of 

debate and discussion on the subject. Results show that the generated sequence used 

change in thinking simplistic and naive student, and these have become more critical 

and able to make decisions about the problems they face, evaluating their risks and 

benefits. 

Keywords: Radioactivity, STS, Didactic Sequence, Scientific Literacy.   
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INTRODUÇÃO 

 O Ensino Médio compreende a etapa final da Educação Básica e seu principal 

objetivo é formar cidadãos que sejam capazes de interagir e interpretar o mundo em 

seus aspectos políticos, científicos e sociais, além de ser considerada uma etapa de 

preparação para o trabalho. A Química, assim como todas as disciplinas abordadas neste 

nível de ensino, deve corroborar com esta proposta, mas na prática, observa-se que o 

fracasso escolar, principalmente nas disciplinas das Ciências Naturais, é ainda muito 

grande. A hegemonia do processo tradicional de ensino – considerando a abordagem 

tradicional apresentada em Freire (2014), como aquela onde a narrativa se torna 

componente principal da prática pedagógica e a relação professor-aluno é de 

transmissão-recepção – contribui para este fracasso. Cada vez mais o desinteresse pelas 

Ciências da natureza aumenta, alimentando ainda mais este ciclo vicioso. 

 Alguns alunos já me relataram que o mais difícil no ensino da Química é 

“decorar” todas aquelas fórmulas e estudar algo que nunca vão usar para nada. De fato, 

os alunos que possuem esta visão não estão errados, pois temos um ensino de Ciências 

pautado em um currículo ultrapassado e inicialmente proposto para formação de 

cientistas, ficando a Química Escolar como uma disciplina de nível superior, porém, 

com algumas simplificações e omissões, tornando-se algo inútil para os alunos, como 

nos aponta Chassot (2014). 

 A quase totalidade dos conteúdos abordados no Ensino Médio (e também no 

Ensino Superior) está baseado em fenômenos da eletrosfera: por exemplo, a distribuição 

eletrônica, as ligações químicas, a tabela periódica, dentre outros. Como professor de 

Ensino Médio, ministrei aulas para uma turma de terceira série no ano de 2014 e como 

refém deste currículo, acabei por ministrar o conteúdo de Radioatividade de maneira 

tradicional. O resultado foi mais uma vez uma prática baseada na transmissão-recepção, 

onde os alunos “decoraram” aquelas equações de estabilização do núcleo e aprenderam 

a resolver de forma mecânica os cálculos de períodos de meia vida. Esta experiência me 

marcou e gerou uma preocupação com a maneira de abordar este assunto para a turma 

de 2015. 

 No mês de agosto de 2014, iniciei meu curso de mestrado no Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências da Natureza, oferecido pelo Instituto de Química, em 

parceria com o Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense (UFF). Várias 
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disciplinas de cunho pedagógico foram cursadas, mas, no entanto, uma disciplina em 

específico despertou muito meu interesse: CTSA e Articulação de Conteúdo. Tratava-se 

de uma disciplina obrigatória, onde foram abordadas novas metodologias para o ensino 

de Ciências, sob uma visão articulada entre Ciência, Tecnologia, Sociedade (CTS).  

 Surgiu, então, uma proposta muito tímida de articular o conteúdo de 

Radioatividade com o enfoque de Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), visando uma 

prática pedagógica pautada na construção conjunta (professor-aluno) do conhecimento, 

mas valorizando principalmente o aspecto social e as implicações da Ciência e 

Tecnologia para a vida dos estudantes e da sociedade como um todo.  

 O estudo da Radioatividade é muito importante para formação cidadã do 

estudante, pois: 

 Trata-se de um conteúdo polêmico, o que possibilita a articulação com questões 

sociais; 

 Vivemos no único estado brasileiro que possui uma usina nuclear; 

 É um conteúdo impregnado de preconceitos e visão deturpada, estando quase 

sempre relacionado a males, provavelmente devido aos famosos acidentes como 

em Chernobyl e Goiânia. 

 É um conteúdo que se relaciona com a vida do homem moderno, como na 

realização de procedimentos médicos que utilizam a radioatividade ou na 

radiação de alimentos. 

Assim, definiu-se que o tema desta dissertação seria, em linhas gerais, a 

abordagem do conteúdo Radioatividade sob um enfoque CTS.  

Nosso objetivo geral é propor uma Sequência Didática que aborde a 

Radioatividade em uma visão CTS.  

Como objetivos específicos, podemos destacar: 

 Elaborar um material de apoio para ser utilizado na Sequência Didática; 

 Desenvolver uma sequência de aulas para abordar e debater o conteúdo, 

valorizando aspectos históricos, teóricos e sociais; 

 Desenvolver, junto aos alunos, um teatro, na forma de um júri simulado para 

debatermos os benefícios e malefícios da Radioatividade. 
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Assim, esta dissertação foi organizada em cinco capítulos: 

No capítulo 1, encontra-se uma revisão bibliográfica realizada, abordando 

práticas pedagógica que utilizam o enfoque CTS.  

Já o capítulo 2 descreve a fundamentação teórica utilizada para elaboração deste 

trabalho. O enfoque CTS é abordado de maneira teórica. O referencial de Paulo Freire é 

também utilizado, pois, acredita-se que há uma linha tênue que aproxima a teoria 

freiriana dos pressupostos CTS, além de Freire dar suporte na questão da formação 

cidadã, ao tratar o processo educacional como uma prática para vida.  

A metodologia utilizada está descrita no capítulo 3, onde os próprios 

pressupostos do movimento CTS são referenciais metodológicos para o 

desenvolvimento desta dissertação. 

Os resultados obtidos, bem como as discussões pertinentes estão apresentadas no 

capítulo 4. 

Considerações finais, constam no capítulo 5. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

O pontapé inicial para desenvolver este trabalho foi a revisão da literatura, 

buscando encontrar eixos balizadores para o desenvolvimento teórico-metodológico do 

conteúdo a ser abordado. Como já citado anteriormente, o conteúdo específico a ser 

trabalhado foi o da Radioatividade, em uma turma de terceira série do Ensino Médio de 

uma escola particular, situada no centro do município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e 

o enfoque escolhido foi a abordagem CTS. Diversos autores, como Auler (2007), Bazzo 

(2003), Mortimer (2001), Santos e Schnetzler (2010), dentre outros, defendem a 

aplicação deste campo teórico-metodológico voltado ao ensino de Ciências.  

Considerando que a Ciência e a Tecnologia geram diversas mudanças na 

sociedade, Bazzo e colaboradores (2007), admitem que questões relacionadas à 

problemas ligados a estas, como lixo urbano, produção de alimentos transgênicos e 

possibilidades de problemas nas construções de usinas nucleares, notícias muito 

disseminadas nos meios de comunicação, não fazem sentido para uma parcela 

significativa da população, já que muitos cidadãos não têm a menor ideia do porquê da 

mídia comentar isto e quais suas implicações a curto e a longo prazo para a sociedade. 

Na verdade, esta é uma crítica ao ensino de Ciências tradicional que muitas vezes não 

cumpre seu papel, como descrito nos documentos oficiais, como a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) ou os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM), que é o de formar um cidadão cientificamente alfabetizado e que 

possua uma postura crítica frente aos problemas de cunho sociocientíficos. Por isso,  

Bazzo e colaboradores (2007) defendem a importância do enfoque CTS e sua relevância 

no Ensino Médio. 

Tomando como base que a interdisciplinaridade deve ser abordada no processo 

educativo, segundo os chamados temas transversais, como nos orienta os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), e também que o maior objetivo do Ensino Médio é a 

formação do cidadão crítico e com habilidades para tomada de decisão, a questão 

temática deve estar presente nas metodologias de ensino baseadas no movimento CTS. 

 A abordagem de temas controversos é defendida por Zuin e Freitas (2007), em 

um trabalho onde a transposição do Rio São Francisco foi utilizado como o tema de 

partida para discussão a respeito dos pontos positivos e negativos de tal operação. Foi 

uma pesquisa realizada com estudantes de cursos de licenciatura no âmbito de uma 
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disciplina eletiva voltada à Educação Ambiental, porém, seus aspectos metodológicos 

se aplicam a salas de aula de nível médio, considerando suas devidas peculiaridades. 

Neste trabalho, a defesa dos temas controversos é feita em função do discurso de Sadler 

e colaboradores (2006)1, que afirmam que: 

[...] ao introduzir situações do mundo real às aulas de ciências, a abordagem de 

questões controversas dirige especial atenção às considerações éticas, morais e 

valorativas de temas sociais com os aspectos conceituais, metodológicos e 

tecnológicos ligados à ciência. (Sadler, 2006, p. 355). 

Convergindo com esta ideia e ao contrário da abordagem tradicional, Reis 

(2006)2, citado por Zuin e Freitas (2007), nos aponta: 

[...] os problemas sóciocientíficos são pouco delimitados, multidisciplinares, 

heurísticos, carregados de valores (invocando, por exemplo, valores estéticos, 

ecológicos, morais, educacionais, culturais e religiosos) e afetados pela 

insuficiência de conhecimento. Geralmente, o envolvimento neste tipo de 

problemas conduz a diversas “soluções” alternativas, cada uma das quais com 

aspectos positivos e negativos. A partir destas diferentes propostas, toma-se 

uma decisão informada que envolve a consideração e o desafio de opiniões, 

dada a impossibilidade de recurso a qualquer algoritmo para a avaliação das 

potencialidades e limitações (REIS, 2006, p. 66-67). 

 Segundo os autores, tais temas controversos podem ser de grande potencial na 

construção de uma visão mais real do desenvolvimento da Ciência e podem contribuir 

para o crescimento cognitivo dos alunos, pois as discussões que envolvam a temática 

CTS permitem uma melhor compreensão da natureza da Ciência e da Tecnologia e suas 

relações com a Sociedade (Zuin e Freitas, 2007). 

 Apesar de ser um campo de estudo que surgiu aproximadamente na década de 

1970 nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil, suas influências ainda não estão muito 

perpetuadas, não obstante alguns pesquisadores já trabalharem no tema há bastante 

tempo. A implementação no Ensino Médio de um currículo voltado aos aspectos de 

Ciência-Tecnologia-Sociedade passa por diversos obstáculos, como nos aponta Ricardo 

(2007), indicando que práticas CTS não ocorrem no contexto educacional autêntico, 

mas em momentos de exceção. O autor nos aponta também que a adoção de uma 

Educação CTS implica uma nova ênfase curricular e se refere a uma outra formação, 

diferente da atual. Certamente, podemos destacar que a implementação de uma 

Educação CTS se iniciaria na formação inicial e continuada de professores de Ciências 

                                                           
1 SADLER, T.D.; AMIRSHOKOOHI, A.; KAZEMPOUR, M.; ALLSPAW, K.M. Socioscience and 

Ethics in Science Classrooms: Teacher Perspectives and Strategies. Journal of Research in Science 

Teaching, v. 43, p. 353-376, 2006. 
2 REIS, P. Uma iniciativa de desenvolvimento profissional para a discussão de controvérsias 

sóciocientíficas em sala de aula discussão. Interacções, n.4, p.64-104, 2006. 
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(Física, Química e Biologia), perpassando por reformas curriculares e elaboração de 

novos materiais e metodologias. Logo, não se trata de uma tarefa simples e nem rápida 

de ser realizada. 

 O movimento CTS surge como uma alternativa ao ensino tradicional pautado na 

transmissão-recepção de conteúdo, o qual Freire (2014) denomina de “educação 

bancária”, fazendo referência a operações bancárias de depósito – neste caso, de 

conteúdos – e de retiradas – por meio de provas, onde os professores “sacariam” aquilo 

que foi depositado. A aproximação entre esse movimento e a teoria freiriana é defendida 

por alguns autores, como Auler e Delizoicov ( Auler, 2007; Auler e Delizoicov, 2006). 

A principal filosofia de Freire é a da educação problematizadora, que tem o objetivo de 

libertar os homens (oprimidos) da “opressão”, realizada quando a prática hegemônica é 

a da educação bancária. Assim como o movimento CTS, Freire almeja a formação de 

um ser pensante, crítico e que possa tomar decisões e fazer escolhas. 

 A implementação de um curso CTS deve levar em conta também a maneira 

como avaliar a construção do conhecimento. De nada adianta um profissional 

preparado, dispondo de materiais e metodologias condizentes, se a avaliação a ser 

realizada for tradicional, focada em aspectos memorísticos e não em discussões críticas 

acerca do tema trabalhado. Assim, o aspecto lúdico também pode e deve ser trabalhado 

em uma prática que se baseia no enfoque CTS. Atividades ligadas à produção de peças 

teatrais ou de jogos didáticos se encaixam neste contexto, tomando como base as 

discussões sobre um tema controverso, a fim de tomar uma postura crítica, podemos 

destacar a construção de um júri simulado. 

Vieira, Melo e Bernardo (2014), afirmam que o uso de júri simulado é uma 

estratégia com potencial para estabelecimento de argumentações e promoção de 

conhecimento dos estudantes, desenvolvendo habilidades argumentativas. No trabalho 

em questão, os autores utilizam um tema controverso – o caso do problema dos “gatos” 

em instalações elétricas – para promover um júri entre os estudantes de licenciatura em 

Física. Citando McSharry e Jones (2000)3, os autores afirmam que o envolvimento dos 

alunos em atividades de dramatização exige que eles exerçam uma função ou um papel, 

se colocando no lugar de um personagem, e as contribuições ao trabalho devem ser 

                                                           
3 MCSHARRY, G.; JONES, S. Role-play in Science Teaching and Learning. School Science Review, 

v.82 (298), p. 73-82. 2000. 
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feitas nas perspectivas desses personagens. Assim, na visão de Vieira et al. (2014, p. 

204): 

[...] a atividade de júri simulado como um tipo particular de role-play 

(dramatização) cuja especificidade é que as pessoas engajadas devem ser 

separadas em grupos a favor, contra e juízes, em uma discussão sobre um 

determinado tópico ou questão; ou seja, em júris simulados, há atacantes, 

defensores e juízes de uma questão em discussão.   

Além disso, em um júri simulado, a permutação entre os papéis favorece a 

inserção do aluno em contextos diversos, mesmo que este não seja aquele que o aluno 

apoia na vida real. Deste modo, os júris simulados podem contribuir para o 

desenvolvimento de ações argumentativas, sendo elas, normalmente, pautadas em 

tomadas de decisões, e o júri ser um aliado ao movimento CTS, contribuindo como 

forma de avaliação das discussões. Vale ressaltar, também, que ao dar vida ao 

personagem, o estudante assume uma posição que não é a sua – mesmo que sua opinião 

seja convergente com a do personagem – e se permite errar, contribuindo para um 

melhor desenvolvimento cognitivo. 

Diversos trabalhos publicados que tratam do ensino da Radioatividade levam em 

conta as orientações CTS como referência e metodologia de trabalho. Oliveira et al 

(2013), por exemplo, propõem uma confecção de uma sequência didática para o ensino 

da radioatividade. Neste trabalho, uma análise preliminar foi realizada a partir de um 

questionário diagnóstico. Em seguida, uma série de aulas com enfoque CTS foram 

ministradas, utilizando-se vídeos, documentários, pesquisas informatizadas e debates. 

Finalizando o trabalho, o mesmo questionário diagnóstico foi reaplicado aos alunos. Os 

resultados mostram que o enfoque CTS pode ser um aliado no processo de aquisição do 

conhecimento, bem como uma ferramenta para se chegar a alfabetização científica e 

tecnológica. 

Silva et al. (2012), desenvolveram uma pesquisa em uma escola pública 

localizada no município do Rio de Janeiro, com o objetivo de ensinar Radioatividade 

para turmas de primeira série do ensino médio a partir de uma orientação baseada nos 

pressupostos CTS. A forma de avaliação utilizada foi de redações e debates, onde os 

alunos foram divididos em dois grupos: um grupo contra e outro a favor da 

radioatividade. O tema controverso em questão nesta pesquisa foi o das diversas formas 

de usinas produtoras de energia e seus impactos. Os resultados obtidos permitem as 

autoras concluírem que estas atividades podem contribuir para o desenvolvimento 
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cognitivo dos estudantes, além de gerar motivação nos mesmos para participarem de 

atividades diversificadas, nas quais as suas opiniões são livres, além de manter um 

diálogo com o professor e com seus pares. 

Mesmo aqueles trabalhos que não relatam diretamente o movimento CTS como 

base para a pesquisa, trazem aspectos que podem ser considerados típicos do 

movimento. Broietti et al. (2009), por exemplo, propõem a contextualização como 

proposta alternativa para o ensino da Radioatividade. Considerando inicialmente a 

concepção prévia dos alunos, obtidas através de questionários aplicados a priori. A 

pesquisa se desenvolve a partir da utilização de vídeos, da história e de poemas sobre o 

conteúdo. Todos os aspectos referentes ao conteúdo são abordados de forma global, 

terminando por uma avaliação a posteriori para verificar a mudança de postura dos 

alunos frente às novas metodologias. A principal conclusão que os autores chegam 

através da pesquisa realizada é que a formação crítica do cidadão depende muito da 

metodologia utilizada pelo professor. 

Atividades lúdicas são sempre vistas como um diferencial para apropriação do 

conhecimento. Soares et al. (2013) desenvolveram uma estratégia de ensino da 

radioatividade baseado em histórias em quadrinhos. Neste trabalho, os autores 

concluíram que tais atividades são de grande valia para o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que tais histórias são produzidas também pelos alunos, que não 

são meros coadjuvantes, mas agentes da construção de seus próprios recursos 

educacionais. Tais recursos possuem grande potencial educativo devido a seu caráter 

lúdico, que pode motivar os alunos na construção do conhecimento. 

 Deste modo, a revisão da literatura contribuiu para o esboço do eixo norteador 

deste trabalho, o qual foi desenvolvido no âmbito do referencial do movimento CTS, 

aliado a contribuições de atividades lúdicas como os júris simulados, e a aproximação 

com o referencial teórico de Paulo Freire, uma vez que se objetiva uma educação 

problematizadora, partindo de um tema controverso, reconhecido por Freire (2014) 

como um “tema gerador”, e almejando como resultado final a contribuição desta 

metodologia para formação de um cidadão mais crítico e que seja alfabetizado 

cientificamente, tendo o poder de tomada de decisão acerca do mundo e da sociedade 

onde vive. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. O Ensino de Química: uma visão geral 

Durante as aulas de Química que ministro no Ensino Médio, já ouvi mais de uma 

vez algum aluno insatisfeito por algum motivo, perguntar qual a razão de ter de estudar 

esta disciplina. Alguns argumentam que já ouviram falar que aquilo não leva a nada, 

outros simplesmente não possuem interesse em aprender algo de Química. De acordo 

com os documentos oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais Complementares aos PCN (PCN+), a 

Química como disciplina escolar, obrigatória no currículo do Ensino Médio, deve 

fornecer ao educando uma compreensão dos fenômenos que o rodeia, permitindo que o 

aprendiz entenda o mundo e interaja com ele, a partir de uma análise crítica e da tomada 

de decisão acerca de uma situação.  

Segundo os PCN (BRASIL, 2000, p. 6): 

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, 

de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, 

contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o 

desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que 

correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo. Para a área das 

Ciências da Natureza, Matemática e Tecnologias, isto é particularmente 

verdadeiro, pois a crescente valorização do conhecimento e da capacidade de 

inovar demanda cidadãos capazes de aprender continuamente, para o que é 

essencial uma formação geral e não apenas um treinamento específico. 

Baseado na minha vivência, esse objetivo não tem sido alcançado. A Química 

escolar utiliza-se de linguagem peculiar com símbolos e fórmulas específicas que 

muitas vezes são memorizadas pelos alunos, sem, no entanto, representar nada de 

significativo. 

 O Ensino Médio compreende a etapa final da Educação Básica, sendo 

responsável, segundo a LDB (Lei 9.394/96) pela preparação do aluno para o mercado de 

trabalho e para o exercício da cidadania, dentre outros objetivos. Ainda segundo os PCN 

(2000, p. 7), “o ensino médio precisa desenvolver o saber matemático, científico e 

tecnológico, como condição de cidadania e não como prerrogativa de especialistas”. 

Assim, podemos inferir que o modelo atual não cumpre seu papel, pois se apropria de 

um ensino disciplinar, focado na resolução de problemas técnicos, e ao mesmo tempo 

não forma um cidadão crítico e nem um técnico que vá atuar na área. O aluno enxerga o 
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conhecimento científico como algo inalcançável, dogmático e longe da sua realidade. 

Isso pode explicar, em partes, o motivo do grande desinteresse no estudo da Química e 

das ditas Ciências da Natureza.  

 As orientações curriculares nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 

101) corroboram com essa análise, quando afirmam que: 

[...] a prática curricular corrente, apesar de já passados sete anos desde a 

divulgação dos PCNEM, continua sendo predominantemente disciplinar, com 

visão linear e fragmentada dos conhecimentos na estrutura das próprias 

disciplinas, a despeito de inúmeras experiências levadas a cabo no âmbito de 

projetos pedagógicos influenciados pelos Parâmetros. Isso pode ser confirmado 

pelas propostas pedagógicas configuradas nos diferentes materiais didáticos 

mais utilizados nas escolas – apostilas, livros didáticos etc. 

Mortimer et al. (2000) possuem uma visão semelhante, quando afirmam que: 

Os currículos tradicionais têm enfatizado, na maioria das vezes, apenas 

aspectos conceituais da química, apoiados numa tendência que vem 

transformando a cultura química escolar em algo completamente descolado de 

suas origens científicas e de qualquer contexto social ou tecnológico. Além 

disso, esses currículos apresentam um número excessivo de conceitos, cuja 

interrelação é dificilmente percebida pelos alunos. A quantidade de conceitos - 

ou definições? - e procedimentos que são introduzidos a cada aula, a cada 

página da maioria dos livros didáticos, é muito grande para que seja possível ao 

aluno, em tão pouco tempo, compreendê-los e ligá-los logicamente numa 

estrutura mais ampla que dê significado à aprendizagem da química. Aos 

alunos fica a impressão de se tratar de uma ciência totalmente desvinculada da 

realidade, que requer mais memória do que o estabelecimento de relações (p. 

274). 

A solução do problema paira sobre várias vertentes, que incluem a modernização 

do currículo, a melhor formação inicial e continuada do professor e dos materiais 

didáticos. Muitos professores foram formados em cursos com currículos tradicionais, 

nos quais encontraram muitas disciplinas de formação geral, normalmente com duração 

média de três anos, e mais algumas disciplinas de cunho pedagógico, completando os 

quatro anos de graduação, sem que houvesse nenhuma relação entre elas, no modelo 

conhecido como “três mais um”. Essa formação inicial extremamente disciplinar se 

reflete na prática do professor, que se torna um mero reprodutor e o processo de ensino-

aprendizagem é baseado na transmissão-recepção. A principal ferramenta que o 

professor dispõe normalmente é o livro didático. Se este material segue a mesma lógica, 

abordando o conteúdo de forma disciplinar e linear, esta ferramenta só faz aumentar 

esse círculo vicioso.  

Além disso, as fórmulas e os símbolos utilizados no contexto da sala de aula são 

tomadas pelos alunos como algo concreto, mas que muitas vezes, não fazem sentido. 
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Mesmo se tratando de uma informação concedida aos candidatos em diversos exames 

nacionais, o processo mecânico de decorar a distribuição eletrônica segundo o diagrama 

de Linus Pauling pode ser um exemplo que ocorre em algumas escolas. Muitos alunos 

me relatam que “aprenderam” tal diagrama, mas na verdade, o que foi aprendido (ou 

memorizado), foi a forma como deve-se proceder para distribuir os “elétrons” de uma 

determinada espécie representada, numa atividade mecânica e vazia de significados. 

Para que os conceitos químicos façam sentido e gerem significados para os 

alunos, é necessário entender a dinâmica desta disciplina, que se preocupa em observar 

e analisar os fenômenos, criar representações para descrever tais fenômenos, e 

desenvolver as teorias que possam ser capazes de explicar os fenômenos observados e 

estender aos demais. Essa dinâmica é observada na Figura 1, proposta por Mortimer et 

al. (2000):  

 

FIGURA 1: Aspectos do conhecimento químico 
Fonte: Mortimer, Machado, Romanelli, 2000. p. 277. 

 Mortimer et al. (2000), apresentam este triângulo que representa os aspectos do 

conhecimento químico, e explicam que os currículos e livros didáticos tradicionais 

enfatizam excessivamente o aspecto representacional, aquele que corresponde às 

informações inerentes da linguagem química, como modelos, fórmulas e símbolos, 

equações químicas, gráficos e representações matemáticas. Assumem ainda a ideia de 

que os outros dois aspectos, fenomenológico e teórico, são de fundamental importância 

e os três, de acordo com o abordado no triângulo, devem caminhar juntos. Segundo os 

autores, o aspecto fenomenológico é aquele que: 

[...] diz respeito aos fenômenos de interesse da química, sejam aqueles 

concretos e visíveis, como a mudança de estado físico de uma substância, 

sejam aqueles a que temos acesso apenas indiretamente, como as interações 

radiação-matéria que não provocam um efeito visível mas que podem ser 

detectadas na espectroscopia. Os fenômenos da química também não se 

limitam àqueles que podem ser reproduzidos em laboratório. Falar sobre o 

supermercado, sobre o posto de gasolina é também uma recorrência 

fenomenológica. Neste caso, o fenômeno está materializado na atividade 

social. E é isso que vai dar significação para a Química do ponto de vista do 

aluno. São as relações sociais que ele estabelece através dessa ciência que 
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mostram que a Química está na sociedade, no ambiente. (MORTIMER et al., 

2000, p. 276). 

 Neste trecho, podemos ver que os autores assumem uma abordagem 

fenomenológica não apenas sobre o estudo do fenômeno (entendido como um fenômeno 

químico ou físico), mas como fenômenos cotidianos, incluindo uma abordagem que 

facilitaria a visão do aluno, apresentando a Química como uma Ciência presente em 

vários aspectos da sociedade.  

 Como já citado e discutido anteriormente, o ensino de Química tradicional, 

baseado principalmente nos aspectos representacionais, não tem gerado bons frutos. O 

interesse pelas disciplinas científicas é baixo e a quantidade de conteúdo é 

demasiadamente alta. Mortimer et al. (2000), afirmam que o próprio aluno não tem 

tempo de assimilar todo conteúdo e de fazer relações entre eles. Diante destas 

circunstâncias, uma reforma se faz necessária a fim de propiciar uma melhora no ensino 

de Química, tornando-a mais agradável, inteligível, próxima da realidade do aprendiz e 

significativa para este. 

 

2.2. A Alfabetização Científica 

 Encontramos em Chassot (2014) uma reflexão a respeito dos objetivos que 

temos para com a formação de nossos alunos: 

A nossa responsabilidade maior no ensinar Ciências é procurar que nossos 

alunos e alunas se transformem, com o ensino que fazemos, em homens e 

mulheres mais críticos. Sonhamos que, com o nosso fazer educação, os 

estudantes possam torna-se agentes de transformações – para melhor – do 

mundo em que vivemos (Chassot, 2014, p.55). 

Um termo muito utilizado quando se trata de ensino de Ciências é o da 

alfabetização científica. Esse termo, a princípio, atual, remete-nos ao final dos anos 50, 

período pós Segunda Guerra Mundial, segundo DeBoer4 (DeBOER, 2000 apud 

CACHAPUZ et al., 2011). Porém, só na última década que ganhou o estatuto de slogan, 

ampla e repetidamente utilizado pelos pesquisadores e currículos de Ciências (BYBEE, 

1997 apud CACHAPUZ et al., 2011). 

 Analisar o termo em questão a partir do aspecto metafórico, ou seja, comparar a 

alfabetização científica com a alfabetização em língua materna, garante uma visão 

                                                           
4 DEBOER, G. B. (2000). Scientific literacy: another look at its historical and contemporany meanings 

and its relationship to Science education reform. Jornal of Research in Science Teaching, 37 (6), 582-601.  



 26 

simplista e reduzida de seu significado real. Ainda que a alfabetização científica tenha o 

papel de promover ao educando habilidades acerca do vocabulário utilizado e seus 

códigos, essa comparação com a alfabetização clássica não incorpora seu aspecto social. 

Logo, definir a alfabetização científica de uma maneira única é algo complicado. 

Segundo a visão de vários autores (MARCO, 2000; REID e HODSON, 1993; BYBEE, 

1997) existem diversos aspectos a serem considerados na tentativa de definir a 

alfabetização científica. Marco5 (MARCO, 2000 apud CACHAPUZ et al., 2011), por 

exemplo, a subdivide em três aspectos: (i) alfabetização científica prática – referente ao 

dia a dia; (ii) alfabetização científica cívica – referente a decisões políticas e (iii) 

alfabetização científica cultural – referente a natureza da Ciência e o significado da 

Ciência e da tecnologia na configuração social. Já Bybee6 (BYBEE, 1997 apud 

CACHAPUZ et al., 2011), assume cinco diferentes aspectos, que se relacionam com o 

nível de conhecimento científico do indivíduo. Nos interessa, neste trabalho, o aspecto 

multidimensional, que seria o último a ser descrito por Bybbe. Segundo este aspecto: 

A alfabetização científico-tecnológico multidimensional estende-se mais além 

do vocabulário, dos esquemas conceituais e dos métodos procedimentais, para 

incluir outras dimensões da ciência: devemos ajudar os estudantes a 

desenvolver perspectivas da ciência e da tecnologia que incluam a história das 

ideias científicas, a natureza da ciência e da tecnologia e o papel de ambas na 

vida pessoal e social (BYBEE, 1997 apud CACHAPUZ et al., 2011, p. 21).  

Assim, podemos introduzir uma ideia geral de alfabetização científica na visão 

de Chassot (2014, p.62), que corrobora com o exposto supracitado: 

Poderíamos considerar a alfabetização científica como o conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazerem uma leitura do 

mundo onde vivem. [...] Assim como exige-se que os alfabetizados em língua 

materna sejam cidadãos e cidadãs críticas, seria desejável que os alfabetizados 

cientificamente não apenas tivessem facilitada sua leitura do mundo, mas 

entendessem a necessidade de transformá-lo, e transformá-lo para melhor. 

 Grandes obstáculos são enfrentados para chegar à alfabetização científica. 

Podemos citar a questão curricular, que envolve uma quantidade muito grande de 

conteúdos que nem sempre são assimilados pelos estudantes, além destes conteúdos não 

fazerem sentido para os alunos, ou seja, não serem interessantes ou aplicáveis segundo a 

visão deles, somado com a falta de preparo do professor, certamente influenciado por 

sua formação inicial.  

                                                           
5 MARCO, B. (2000). La alfabetización científica, F. y Cañal, P. (Eds.). Didáctica de las Ciencias 

Experimentales, 141-164, Alcoy: Marfil  
6 BYBEE, R. (1997). Towards na Understanding of Scientific Literacy. Em Gräber, W. e Bolte, C. (Eds.). 

Scientific Literacy. Kiel: IPN. 
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No campo da formação inicial do professor, Chassot (2014) assume que estes 

necessitam migrar do esoterismo para o exoterismo. O esoterismo seria algo 

considerado fechado ou hermético, algo até pessoal. O exoterismo significa justamente 

o contrário. Essa visão fica clara quando se assume que o papel do professor é transmitir 

conhecimento, ao passo que o papel do aluno é receber e absorver ao máximo aquilo 

que lhe foi passado. Certamente o professor que se coloca neste papel tende a “passar” o 

conteúdo para os alunos da mesma maneira como ele aprendeu, sendo um mero 

reprodutor das informações contidas nos livros. Porém, a forma como o professor 

aprendeu funcionou bem para ele, e isso não significa diretamente que irá funcionar 

para os seus alunos. Assim, não há a migração do esotérico para o exotérico, e a 

construção do conhecimento não se concretiza. 

Já no campo dos currículos de Ciências, Chassot diz:  

Estes, cada vez mais, em diversos países, tem buscado uma abordagem 

interdisciplinar, na qual a Ciência é estudada de maneira inter-relacionada com 

a Tecnologia e a Sociedade. Tais currículos tem sido denominado de CTS – 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CHASSOT, 2014, p. 72). 

 Mais adiante, a questão CTS como campo de estudos será abordada de maneira 

mais completa.  

 Na contramão do movimento da alfabetização científica, ou da dita “ciência para 

todos”, encontram-se alguns pensamentos, como em Shamos (1995) e Fensham (2002). 

Vale a pena entender e discutir um pouco seus argumentos a fim de definir qual o 

verdadeiro objetivo de alfabetização científica proposta nesta dissertação. Segundo a 

opinião de Fensham (2002 apud CACHAPUZ et al., 2011), a ideia de alfabetização 

científica e o movimento Ciência para todos possui duas correntes pré-concebidas: uma 

denominada tese pragmática e outra, conhecida como tese democrática. 

 A tese pragmática diz respeito ao fato de que a sociedade está cada dia mais 

influenciada pelos produtos da Ciência e da tecnologia e, para um melhor 

desenvolvimento social, os futuros cidadãos deveriam desenvolver habilidades 

científicas. Já a tese democrática, supõe que a partir da alfabetização científica os 

cidadãos possam tomar decisões criticamente. Porém, a tese pragmática não leva em 

consideração o fato de que a maior parte dos produtos da Ciência e da tecnologia são 

desenvolvidos justamente para que o usuário não precise “entender” seu funcionamento 

de forma científica. Chassot (2014, p.64) dá um exemplo simples que nos faz refletir: 

“uma pessoa que não fala japonês, por exemplo, pode visitar o Japão. A falta de 
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conhecimento dos ideogramas japoneses não impossibilita um brasileiro que não os 

conheça de visitar este país”. 

 Pensar que a alfabetização científica possibilita um entendimento da Ciência 

para tomada de decisão é uma postura ingênua, segundo Fensham7, pois ignora a 

complexidade dos conhecimentos científicos implicados. (FENSHAM, 2002 apud 

CACHAPUZ et al., 2011). Um tema como aquecimento global, por exemplo, exige uma 

enorme diversidade de conhecimento científico para que se tome uma postura crítica e, 

esses conhecimentos não podem ser adquiridos nem na melhor das escolas de Ensino 

Médio. Esse pensamento confronta com a tese democrática. 

 Ainda assim, defendemos neste trabalho, a ideia da alfabetização científica, não 

para formar futuros cientistas, mas futuros cidadãos que possuam um mínimo de 

conhecimento científico e entenda a natureza da ciência e da tecnologia. Entender a 

Ciência como criação do homem a coloca em um patamar de cultura, ou seja, o 

interesse de se insistir na alfabetização científica possui apelo cultural, num processo de 

enculturação, defendido por Chassot (2014). 

 Além disso, a alfabetização científica tem por objetivo formar no educando um 

espírito crítico que entenda, mesmo que de forma superficial, o impacto de determinada 

aplicação científica ou tecnológica na sociedade em que vive, a curto, médio e longo 

prazos. Cachapuz et al. (2011) exemplifica essa situação citando a cientista Rachel 

Carson, que escreveu um livro denominado Primavera Silenciosa, fazendo referência 

aos pássaros que desapareceram, devido principalmente ao uso indiscriminado do 

diclorodifeniltricloroetano (DDT) na agricultura européia. Suas ideias foram 

inicialmente repudiadas e acusaram-na de ir contra o progresso. Dez anos depois de seu 

apelo, foi reconhecido que o DDT era realmente um veneno nocivo e seu uso foi 

proibido nos países ricos, embora continuasse a ser utilizado nos países em 

desenvolvimento. O interessante neste episódio é que Rachel conseguiu o apoio de um 

grupo de pessoas sensíveis a sua causa e que entenderam o problema em questão. Sem 

esse apoio popular, certamente, o processo de proibição do DDT demoraria ainda mais 

tempo. Podemos dizer que o grupo de cidadãos que participou em apoio à Rachel, o fez 

por diversos motivos, dentre eles, ser cientificamente alfabetizado, pois entendeu o 

problema e soube tomar uma decisão em prol da sociedade. 

                                                           
7 FENSHAM, P. J. (2002). Times to changes drivers for Scientific Literacy. Canadian Journal of Science, 

Mathematics and Technology Education, 2 (1), 9-24. 
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 Assim, Cachapuz et al. (2011, p.26) assume: 

Em definitivo a participação dos cidadãos na tomada de decisão é hoje um fato 

positivo, uma garantia de aplicação do princípio da precaução, que se apoia 

numa crescente sensibilidade social face às implicações do desenvolvimento 

tecno-científico que pode comportar risco para as pessoas ou para o meio 

ambiente.  

 E complementa: 

Tal participação, temos que insistir, reclamam um mínimo de formação 

científica que torne possível a compreensão dos problemas e das opções – que 

se pode e devem expressar com uma linguagem acessível – e não há de ver-se 

afastada com o argumento de que problemas como a mudança climática ou a 

manipulação genética sejam de uma grande complexidade. Naturalmente, são 

precisos estudos científicos rigorosos, mas tão pouco eles, por si só, chegam 

para adotar decisões adequadas, posto que, frequentemente, a dificuldade 

fundamenta-se não na falta de conhecimentos, mas sim na ausência de uma 

abordagem global que avalie os riscos e contemplem as possíveis 

consequências a médio e longo prazo (CACHAPUZ et al., 2011, p. 27). 

 

2.3. Enfoque : Ciência, Tecnologia e Sociedade 

Antes de iniciar um debate acerca do enfoque CTS, gostaria de proceder com 

breves discussões sobre o que vem a ser a Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e o 

Ambiente.  

A Ciência 

Definir exatamente o que é Ciência é tarefa um tanto quanto difícil, mas, pode-se 

destacar as concepções populares de Ciência. Bazzo (2003), nos afirma que significativa 

parcela da sociedade atual não é capaz de mensurar a importância da Ciência, pode, no 

máximo, relacioná-la a grandes descobertas científicas ou a nomes importantes ao longo 

do seu desenvolvimento. Um ensino de Ciências tradicional – considerando que o 

ensino tradicional seja aquele pautado na relação transmissão-recepção, como nos 

aponta Freire (2014) – contribui para perpetuação desta visão deformada de Ciência. 

Além de deformada, esta visão apresenta um caráter dogmático, colocando a Ciência 

como algo inalcançável, além de otimista ou catastrófica, dependendo da situação. 

 A palavra Ciência tem origem no latim e equivale a “saber” ou “conhecimento”. 

Porém, a pergunta que cabe agora é o que possui a Ciência que a diferencia das demais 

formas de conhecimento? Uma resposta de acordo com a concepção herdada 

(positivismo lógico) de Ciência é vista em Bazzo (2003): 
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Esta é vista como um empreendimento autônomo, objetivo, neutro e baseado 

na aplicação de um código de racionalidade distante de qualquer tipo de 

interferência externa. Segundo esta concepção, a ferramenta intelectual 

responsável por produtos científicos, como a cinética das populações ou a 

teoria geral dos gases, é o chamado “método científico”. Este consistiria de um 

algoritmo ou procedimento regulamentado para avaliar a aceitabilidade de 

enunciados gerais baseados no seu apoio empírico e, adicionalmente, na sua 

consistência com a sua teoria da qual devem formar partes. (BAZZO, 2003, 

p.14). 

 O desenvolvimento científico seria um fenômeno pautado em um rígido código 

de racionalidade autônomo, alheio a fatores externos como social, político ou 

psicológico. Assim, o método científico era entendido como um método indutivo para o 

descobrimento de leis e fenômenos (BAZZO, 2003). 

 Porém, na contramão desta ideia, Francis Bacon nos aponta que o verdadeiro 

valor e justificação da Ciência é sua aplicação e utilidade prática. Além disso, a própria 

história da Ciência nos mostra que inúmeras descobertas foram feitas ao acaso. Então, o 

método científico traduz-se em uma forma comprobatória da experiência observada, e 

não seu ponto de partida (BAZZO, 2003). 

 Inferimos, assim, que a visão herdada de Ciência levando em conta este novo 

método científico, passa por critérios de aceitabilidade, desenvolvidos ao longo do 

século vinte, de acordo com a verificabilidade de enunciados e com a falseabilidade, 

propostas por positivistas como Karl Popper (BAZZO, 2003). 

 A visão herdada (ou positivista) da Ciência encontra alguns opositores, que 

acreditam que os métodos racionalistas tradicionais apresentam vários problemas. A 

começar pela observação, que está sempre impregnada das concepções de quem observa 

(o observador). Outro problema citado é a infradeterminação, que garante ao fenômeno 

observado inúmeras possibilidades de explicações alternativas que sejam empiricamente 

correspondentes a primeira (BAZZO, 2003). 

 Um dos principais nomes a influenciar o movimento antipositivista foi Thomas 

Kuhn, que estabelece que a Ciência passa por períodos estáveis – ou sem mudanças 

bruscas – e outros em que o paradigma dominante entra em rechaço e ocorre o que ele 

denomina “Revolução Científica”. A partir destas revoluções, um novo paradigma entra 

em ação no contexto científico e este permanece estável até que outro o substitua. A este 

período estável, Kuhn chama de “Ciência Normal”. A maior contribuição de Thomas 

Kuhn à Ciência foi que, após ele, quem decide sobre a aceitabilidade das teorias é a 
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comunidade científica, e não mais a realidade empírica, colocando em xeque o 

positivismo lógico (BAZZO, 2003). 

 Na realidade, a partir do exposto anteriormente, podemos observar que a 

Ciência, diferente do que a maioria da população acredita, não é algo neutro, sempre 

correta e inalcançável. Por ser um processo realizado pelo homem, está sujeito a erros, a 

influências de suas concepções prévias, seus conhecimentos, crenças e manias. Está 

longe de ser algo imparcial. Corroborando com esta ideia, Bazzo (2003), no que ele 

chama “orientação construtivista”, afirma: 

A Ciência é apresentada como um processo social, e uma grande variedade de 

valores não epistêmicos (políticos, econômicos, ideológicos – em resumo, o 

“contexto social”) se acentua na explicação da origem, da mudança e da 

legitimidade das teorias científicas (BAZZO, 2003, p.23). 

 

A Tecnologia 

Assim como definir Ciência, definir Tecnologia também é algo bastante 

complicado, até porque sua definição se confunde muito com a definição de “técnica”. 

Segundo alguns dicionários, citados por Bazzo (2003), o significado da Tecnologia 

converge quase sempre à produção, principalmente a industrial. Esta imagem 

convencional da tecnologia se reflete nos artefatos tecnológicos que nos rodeiam, como 

as máquinas, que seguiram necessariamente as leis da físico-química para serem 

elaboradas (BAZZO, 2003). 

Em Bazzo (2003), encontramos uma definição de tecnologia que também a 

diferencia da técnica, que diz: 

A tecnologia pode ser considerada um conjunto de procedimentos que 

permitem a aplicação dos conhecimentos próprios das ciências naturais na 

produção industrial, ficando a técnica limitada aos tempos anteriores ao uso 

dos conhecimentos científicos como base do desenvolvimento tecnológico 

industrial. (BAZZO, 2003, p. 39). 

 A relação que a tecnologia mantém com a Ciência é o que podemos utilizar para 

diferenciá-la da técnica. Esta fica restrita ao desenvolvimento de habilidades, como 

artefatos ou manufaturas, que independem do conhecimento científico, enquanto a outra 

estabelece uma relação tão complexa com a Ciência, que alguns autores, como 
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Niniluoto (1997)8, citado por Bazzo (2003), chegam a afirmar que podem ser sinônimos 

entre si. 

 Por outro lado, essa visão de tecnologia como um produto da Ciência, ou como 

sinônimo de Ciência aplicada, possui grande influência do positivismo lógico. Ao 

contrário desta visão minimizada, podemos estender o significado da tecnologia, como 

nos orienta Bazzo (2003), definindo a tecnologia como uma coleção de sistemas 

projetados para realizar alguma função. A substituição do termo “artefato” por 

“sistema”, coloca a tecnologia com uma responsabilidade não somente material, mas 

também organizacional. O autor ainda conclui exemplificando a Educação como uma 

tecnologia de organização social. Tecnológico não é somente aquilo que constrói a 

realidade física, mas também que constrói e transforma a realidade social (BAZZO, 

2003. 

 As décadas de sessenta e setenta são marcadas por grandes catástrofes 

tecnológicas, o que desencadeia o surgimento de diversos movimentos contra culturais 

que fazem críticas à tecnologia. Surge então a “Avaliação de Tecnologia”. O modelo 

clássico da Avaliação de Tecnologia (AT), visa analisar os diversos impactos sobre os 

grupos sociais afetados e estudar possíveis soluções tecnológicas alternativas. Seus 

passos são: (i) identificação dos impactos, (ii) análise dos impactos, (iii) valoração dos 

impactos e (iv) análise de gestão.  

 Na contramão desta visão clássica, Gotthard Bechman (1993)9, referenciado por 

Bazzo (2003), nos aponta três projetos básicos para avaliação de tecnologia, de onde 

destacamos “Avaliação Participativa”: 

Propõe que, tomando como pano de fundo os conflitos sociais gerados pela 

inovação, seja analisada a informação fática sobre a tecnologia em questão, 

assim como a concernentes aos interesses e aos grupos sociais implicados em 

seu desenvolvimento. Sobre esta base pode-se introduzir o modelo chamado de 

“avaliação construtiva de tecnologia” (ACT) em contraste com o modelo 

clássico de AT. (BAZZO, 2003, p. 67). 

 Assim, a ACT pretende antecipar e prevenir os impactos negativos, ao passo que 

a AT utiliza o conhecimento científico para identificar os impactos e proceder com 

ajustes legais e sociais necessários. 

 

                                                           
8 Niniluoto, I. (1997): “Ciencia frente a tecnología: diferencia o identidade?” em Arbor, 620, pp. 285-299.  
9 BECHMANN, G. (1993): “Democratic funtion of technology assessment in technology policy decision-

making” em Science and Public Policy, 20, pp. 11-16. 
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A Sociedade 

Qualquer definição mais completa de sociedade exigiria uma pesquisa muito 

detalhada e profunda acerca do tema, assim como foi com a Ciência e a Tecnologia. 

Mais uma vez, tentaremos nortear o significado desta terceira (mas não menos 

importante) vertente do movimento CTS, a sociedade, à luz do que ela nos embasa 

teoricamente para discutirmos os pressupostos de tal movimento. 

À luz da sociologia, Luhman10, citado por Bazzo (2003), nos oferece uma 

aproximação entre o significado de sociedade e a teoria de sistemas, considerando a 

sociedade como um sistema social, e afirma que nestes sistemas há inter-relações 

pessoais mediadas através da comunicação. 

Diversos são os critérios considerados ao definir ou tentar classificar a 

sociedade. Nos interessa neste momento, uma linha de raciocínio que considere a 

sociedade uma organização mutável, influenciada por fatores externos como a Ciência e 

a Tecnologia e seus impactos sobre a sociedade. Considerando a sociedade atual onde 

vivemos, podemos inferir que esta é formada por um conjunto de cidadãos. E ser 

cidadão neste contexto está diretamente relacionado a participação em decisões e 

posicionamento crítico frente as influências da tecnologia no bem-estar da sociedade. 

 

O movimento CTS 

 Podemos concluir que a tríade Ciência-Tecnologia-Sociedade apresenta caráter 

indissociável e assim, o movimento CTS pode ser descrito, como em Bazzo (2003): 

Um campo de trabalho acadêmico cujo objetivo de estudo está constituído 

pelos aspectos sociais da ciência e da tecnologia, tanto no que concerne aos 

fatores sociais que influenciam as mudanças científico-tecnológica, como no 

que diz respeito às consequências ambientais e sociais (BAZZO, 2003, p. 119).   

 No campo do ensino, particularmente o ensino de Ciências, o movimento CTS 

influencia bastante nas práticas pedagógicas, contrapondo o modelo tradicional de 

ensino, baseado na transmissão-recepção de conteúdos: 

Este campo de ensino vem sendo caracterizado pela organização conceitual 

centrada em temas sociais, pelo desenvolvimento de atitudes de julgamento e 

por uma concepção de ciência voltada para o interesse social, visando a 

compreender as implicações sociais do conhecimento científico. (SANTOS e 

SCHNETZLER, 2014, p. 67). 

                                                           
10 LUHMAN, N. (1991): La Ciencia de la Sociedad. Barcelona, Anthropos, 1996. 
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 O ensino clássico de Ciência estaria baseado na organização disciplinar da 

matéria a ser estudada, incorporando a observação e a experimentação, considerando 

um método científico, além de buscar uma verdade científica. O ensino assim descrito 

apresenta forte influência do positivismo lógico. Ao contrário deste ensino clássico, o 

ensino de CTS estaria organizado em temas tecnológicos e sociais, focado na prevenção 

de consequências em longo prazo e estudado a partir problemas verdadeiros em seu 

contexto real. 

O chamado “modelo linear de desenvolvimento”, definido como nos sugere 

Auler e Delizoicov (2001), onde desenvolvimento científico (DC) gera 

desenvolvimento tecnológico (DT), que em decorrência produz desenvolvimento 

econômico (DE) e consequentemente, desenvolvimento social (DS), que seria sinônimo 

de bem-estar social, nos remete a visão clássica da relação entre Ciência e Tecnologia. 

Essa visão é herdada do positivismo lógico e se consolida a partir da “aplicação de um 

método científico, somado a um severo código de honestidade profissional”, resultando 

em uma acumulação de conhecimento científico acerca do mundo. Tal concepção gera 

os chamados “mitos da C&T” (BAZZO, 2003). Dentre esses mitos, podemos destacar o 

“mito do benefício infinito”, segundo o qual o desenvolvimento científico e tecnológico 

sempre culminaria em bem-estar social, o “mito da autoridade”, onde entende-se que 

aquele que possui conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico é superior, 

influenciando assim, questões políticas e, o “mito salvacionista”, que considera que a 

Ciência tem a resposta e a solução para todos os problemas enfrentados pela sociedade 

(BAZZO, 2003) 

Imediatamente após a segunda guerra mundial, época de muito otimismo acerca 

das possibilidades da ciência e da tecnologia, a visão tradicional da relação Ciência e 

Tecnologia ganha força, influenciado principalmente pelos Estados Unidos. Durante a 

Guerra Fria, o mundo ocidental se espelha nos Estados Unidos e começa então a investir 

em Ciência, corroborando com o mito da autoridade. Esse momento histórico influencia 

de forma contundente os currículos de ensino de Ciência, os quais são elaborados a fim 

de formar cientistas. Até os dias de hoje esse modelo pode ser encontrado no Brasil e 

ser considerado um dos fatores responsáveis pela falta de interesse dos alunos pelas 

Ciências. 

A partir dos anos 50, diversas catástrofes colocam em xeque a hegemonia do 

modelo linear de desenvolvimento, apesar de sua propaganda positiva. Acidentes em 
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reatores nucleares, envenenamento farmacêutico, derramamento de petróleo, dentre 

outros, contribuem com a necessidade de revisão desta política em questão. Em 1968, 

movimentos contra a Guerra do Vietnã crescem pelos Estados Unidos, reivindicando 

também uma nova política de Ciência e Tecnologia, uma vez que esta havia se tornado 

sinônimo de armamento, cobiça, mal-estar social e degradação ambiental (BAZZO, 

2003). Os anos 60 e 70 do século vinte demarcam um momento de revisão da antiga 

política científico-tecnológica. Em seu lugar, começa a surgir uma nova política mais 

intervencionista e com abertura à participação pública, que tendem encaminhar a ciência 

e a tecnologia e a supervisionar seus efeitos sobre as sociedades e sobre a natureza 

(BAZZO, 2003). 

Assim surge o movimento CTS, que atualmente pode ser definido, segundo 

Bazzo (2003, p.125): 

Um campo de trabalho recente e heterogêneo, ainda que bem consolidado, de 

caráter crítico a respeito à tradicional imagem de Ciência e Tecnologia, e de 

caráter interdisciplinar por concorrer em disciplinas como a filosofia e a 

história da ciência e da tecnologia, a sociologia do conhecimento científico, a 

teoria da educação e a economia da mudança técnica.  

 

 E seu principal objetivo é, segundo o mesmo autor: 

Compreender a dimensão social da ciência e da tecnologia, tanto desde o ponto 

de vista de seus antecedentes sociais como de suas consequências sociais e 

ambientais, ou seja, tanto no que diz respeito aos fatores de natureza social, 

política ou econômica que modulam a mudança científico-tecnológica, como 

pelo que concerne a repercussões éticas, ambientais ou culturais dessa 

mudança. (BAZZO, 2003, p. 125). 

 A implementação de uma proposta de ensino baseado no movimento CTS pode 

ocorrer nos diferentes níveis de ensino, incluindo o Ensino Médio. Para tal, Santos e 

Schnetzler (2014), nos apontam possíveis estratégias metodológicas. Quanto aos 

objetivos, a preocupação principal está na formação da cidadania, o que estaria 

diretamente vinculado ao desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão. 

 A abordagem dos temas sociocientíficos segue uma estruturação, como nos 

aponta Santos e Schnetzler (2014), que está representada a seguir: 

1) Uma questão social é introduzida; 

2) Uma tecnologia relacionada ao tema social é analisada; 

3) O conteúdo científico é definido em função do tema social e da tecnologia 

introduzida; 
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4) A tecnologia correlata é estudada em função do conteúdo apresentado; 

5) A questão social original é novamente discutida. 

Quanto as estratégias de ensino, Santos e Schnetzler (2014), citando Knamiller 

(1984)11, nos auxilia mostrando o esquema a seguir: 

 

FIGURA 2: Estratégias de Ensino de Temas CTS.  

Fonte: Extraído de Knamiller, 1984, p. 73, traduzido por Santos e Schnetzler, 2014. 

A avaliação nos cursos CTS é outro ponto contundente, onde Thomas (1985)12, 

citado por Santos e Schnetzler (2014), que aponta três dificuldades no processo de 

avaliação escolar no ensino CTS: (i) natureza do comportamento a ser avaliado; (ii) 

problemas de mensuração e (iii) transferência de situações reais para o contexto 

acadêmico.  

Já Yager e McCormack (1989)13, referenciados por Santos e Schnetzler (2014), 

propõem áreas de domínio e aspectos relevantes que devem ser levados em conta no 

processo avaliativo. Encontra-se abaixo esta relação: 

1) Conhecimento e compreensão (domínio da informação) 

2) Exploração e descoberta (domínio do processo da ciência) 

3) Imaginação e criação (domínio da criatividade) 

4) Sensibilização e valorização (domínio de opiniões) 

                                                           
11 KNAMILLER, G. W. The struggle for relevande in Science education in developing countries. Studies 

in Science Education, n.11, p.60-78, 1984. 
12 THOMAS, Ian D. Assessing student understanding os Science-technology-society interactions. The 

Australian Science Teachers Journal, v. 31, n.1, p. 33-37, 1985. 
13 YAGER, Robert E., McCORMACK, Alan J. Assessing teachers/learning successes in multiple domais 

os Science and Science education. Science Education, v. 73, n. 1, p. 45-58, 1989. 
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5) Uso e aplicação (domínio de aplicações e conexões). 

Uma das maneiras para promover situações onde o aluno tenha contato com 

“problemas reais” e “aplicações da Ciência e da Tecnologia”, é a utilização de 

simulações educacionais, como um teatro ou um júri simulado. A partir do 

desenvolvimento dessas atividades, os alunos constroem significado acerca dos 

processos da Ciência e da Tecnologia ao mesmo tempo que se mobilizam para tentar 

resolver um problema mediante a aplicação destas. Bazzo (2003) nos sugere a utilização 

dessas simulações, quando afirma: 

As simulações educacionais das situações onde a inovação tecnológica leva a 

aplicações sociais controversas são solidárias com uma ideia de educação (e da 

educação tecno-científica) que não se limite a aquisição de rotinas ou esquemas 

rígidos de caráter predominantemente conceitual. Tais simulações poderiam 

consistir no estabelecimento de controvérsias públicas, [...] que teriam sua 

origem na implantação ou desenvolvimento de algum processo tecnológico que 

gere incertezas acerca de suas aplicações sociais (p. 70). 

E complementa, exemplificando: 

Os alunos poderiam simular por equipes a posição dos atores e estabelecer a 

“avaliação tecnológica” desde o ponto de vista dos interesses de cada 

protagonista da controvérsia. Assim, poder-se-iam configurar posições que 

previsivelmente existiriam se a polêmica fosse real [...]. (p. 70). 

 

2.4. A educação em Paulo Freire 

 Em Freire (2014) deparamos com uma dicotomia educacional: a concepção 

bancária e a concepção libertadora ou problematizadora. 

 Analisando as relações educador-educando nas escolas, em diferentes níveis (ou 

até mesmo fora delas), Freire se depara com uma situação onde a narração ou a 

dissertação são predominantes no processo de “construção do conhecimento”, que 

implica um sujeito narrador – o educador – e objetos pacientes, ouvintes – os 

educandos. Afirma ainda, que a narração de conteúdos tende a petrificar-se ou a fazer 

algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade (FREIRE, 2014).  

 Nesta visão de educação, os educandos são comparáveis à recipientes onde os 

educadores tendem a depositar suas narrações. “Quanto mais se deposita, melhores são 

os educadores. Quanto mais docilmente se deixam encher, melhores educandos são” 

(FREIRE, 2014, p. 80). 



 38 

 A concepção bancária da educação, segundo Freire, se dá quando os educadores, 

na condição de depositantes de conteúdos sobre os educandos, repudiam a comunicação 

entre eles e os educandos recebem esses depósitos pacientemente, passivamente, 

memorizam e repetem. Só possuem o direito de receber e arquivar as informações. 

Porém, tanto educador quando educando inseridos nesta concepção bancária vão sofrer 

da inércia, pois, o educador é aquele que sempre sabe e o educando, aquele que sempre 

recebe. Neste tipo de visão não há construção de conhecimento, pois: 

Educador e educando se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão de 

educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe 

saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente e permanente, 

que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros (FREIRE, 

2014, p. 81).  

 Na visão bancária da Educação, 

Os homens são considerados seres da adaptação, do ajustamento. Quanto mais 

os educandos se exercitam para arquivar aquilo que lhes foi depositado, menos 

desenvolverão suas consciências críticas que resultaria sua inserção no mundo, 

como transformadores (FREIRE, 2014, p.83). 

 Na verdade, essa concepção bancária é alvo de nossa crítica e vai contra os 

propósitos da alfabetização científica e da formação do cidadão. 

 Contrapondo esta visão bancária da Educação, Freire (2014) nos aponta a 

educação problematizadora ou educação dialógica. A base para este tipo de prática é o 

diálogo. E, considerando o educando como um ser em busca de sua consciência e de sua 

libertação, o autor nos aponta que a ação dos educadores, identificando-se com os 

educandos, deve ser orientar – se na busca da humanização de ambos. Corroborando 

com esta ideia, uma frase famosa do autor diz: “Ninguém educa ninguém, ninguém se 

educa sozinho. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 

2014, p. 95). Assim, o mundo – ou o meio social – influencia a construção do 

conhecimento e na educação do indivíduo.  

 Outra vertente da teoria freiriana é descartar os papéis de educador e educando, 

como vistos na educação bancária. Segundo este autor, não existe um que educa e outro 

que é educado na educação problematizadora. Os atores envolvidos nesta prática são 

ambos “educadores-educandos”, pois, ao serem educados, os educandos educam o 

educador, que por sua vez assume o papel de educando. Logo, nesta concepção, as 

relações possíveis são entre educador-educando com educando-educador. Assim, o 

papel do professor, na educação problematizadora é, segundo Freire (2014, p.97): 
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O educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato cognoscente, na 

cognoscitividade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis 

de depósito, são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador, 

investigador crítico, também.  

 Para a realização da prática libertadora, Freire (2014) nos orienta acerca dos 

temas geradores, dizendo:  

[...] Estes surgem do fato do ser humano ser considerado por ele, um ser 

inconcluso, isto quer dizer, o homem é um ser histórico. Logo, a educação 

problematizadora parte do caráter histórico e da historicidade dos homens, 

reconhecendo-os como seres que estão sendo, seres inacabados, inconclusos 

em e com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada” 

(FREIRE, 2014, p. 101).  

Reconhecendo o homem como um ser inconcluso, o papel da educação 

problematizadora deve ser auxiliar os educandos na busca do “ser mais”, de tornar-se 

um cidadão crítico. Por outro lado, um cidadão só apresenta uma postura crítica se posto 

frente a uma realidade social. Assim, os temas geradores surgem como ferramentas 

didáticas para o desenvolvimento da práxis dialógica.  

 Cabe ressaltar que a educação dialógica possui como principal pilar o diálogo, 

mas este não se inicia somente na prática docente em sala de aula, mas no momento em 

que o professor inicia a preparação de suas aulas, ou seja, quando o professor prepara e 

busca o que dialogar com seus alunos. O conteúdo a ser ensinado deve estar de acordo 

com a realidade social da qual o aluno está inserido. Assim, Freire nos diz: 

A educação autêntica, repitamos, não é feita e “A” para “B” ou de “A” sobre 

“B”, mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona 

e desafia a uns e a outros, originando visões e pontos de vistas sobre ele. 

Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças 

que implicitam temas significativos, a base dos quais se construirá o conteúdo 

programático da educação (FREIRE, 2014, p. 116). 

 Definir o currículo e a metodologia a serem seguidos em determinado curso de 

maneira disciplinar é uma herança que nosso país possui. Freire (2014) nos aponta uma 

maneira de abordagem que parta de um tema de interesse social – os chamados temas 

geradores – para iniciar o diálogo acerca dos conceitos envolvidos em determinados 

fenômenos e principalmente as implicações sociais geradas a partir de tal tema. Esses 

temas devem seguir alguns pressupostos, como nos fala Freire (2014, p.120): 

O que temos que fazer na verdade, é propor ao povo, através de certas 

contradições básicas, sua situação existencial, presente, como problema que, 

por sua vez, o desafia e assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, 

mas no nível da ação.  
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Assim, além da postura crítica, Freire nos aponta que o diálogo sobre um tema 

gerador pode possibilitar ao educando alcançar uma percepção de aplicação de tais 

conceitos em situações reais que ocorram em seu meio social, levando-o a uma 

mudança (para melhor) do mundo em que vive. Isso nos leva a acreditar que a educação 

dialógica, pautada nos temas geradores podem servir como base para formação de um 

indivíduo consciente do mundo. 

 

2.5. Sequência Didática (SD) 

Uma sequência didática pode ser definida de forma simples, segundo Pais14 

(PAIS, 2002 apud GIORDAN, 2012) como “formada por um certo número de aulas 

planejadas e analisadas previamente, com a finalidade de observar situações de 

aprendizagem”. Apesar desta definição ser recente, Giordan (2011), nos mostra que o 

tema pode ser encontrado em artigos datados do início dos anos setenta, como Matos15 

(1971), que considera a sequência didática como uma unidade, comparada a um 

minicurso, assumindo que “aprendizagem por unidades atende às necessidades do 

estudante de maneira mais efetiva. Opõe-se a que ele seja uma sucessão de aulas, tarefas 

e provas, referentes a informações esparsas, isoladas ou estanques”. (MATOS, 1971 

apud GIORDAN, 2011). Outra definição encontrada para a SD está em Zabala16 (1998, 

apud MORELATI et al, 2014), que diz: 

[...] as sequências de atividades de ensino/aprendizagem, ou sequências 

didáticas, são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao 

longo de uma unidade didática. Assim, pois, poderemos analisar as diferentes 

formas de intervenção segundo as atividades que se realizam e, principalmente, 

pelo sentido que adquirem quanto a uma sequência orientada para a realização 

de determinados objetivos educativos. As sequências podem indicar a função 

que tem cada uma das atividades na construção do conhecimento ou da 

aprendizagem de diferentes conteúdos e, portanto, avaliar a pertinência ou não 

de cada uma delas, a falta de outras ou a ênfase que devemos lhe atribuir 

(ZABALA, 1998, p. 20).  

 Além disso, uma SD pode ser comparada a um plano de aula, porém, com 

maiores extensões. Enquanto o plano de aula se preocupa com aspectos teórico-

metodológicos para apenas uma aula, a SD se preocupa com a integração de várias 

                                                           
14 PAIS, L. C.. Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. Belo Horizonte: Autêntica, 

2002. 
15 MATOS, L. A. D. Sumário de Didática Geral. 10. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora, 1971. 
16 ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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aulas, normalmente acompanhada de um tema geral que é discutido segundo os aspectos 

disciplinares abordados na sequência.  

 Normalmente, uma sequência didática segue um passo a passo, porém, não 

existe uma maneira única ou correta para se desenvolver uma SD. Giordan (2012), nos 

aponta um caminho, enfatizando o que fora supracitado acerca de ser correto ou não. 

Este caminho consiste em etapas como: (a) Título: o autor assume que esta é uma parte 

relativamente simples, mas, por si só, pode atrair atenção ou criar resistência nos alunos; 

(b) Público alvo, pois o bom andamento da SD está condicionado às adaptações 

necessárias para atender o público específico. Uma SD não é universal. (c) 

Problematização, que é o eixo que baliza toda a SD. (d) Objetivos Gerais e Específicos; 

(e) Conteúdo; (f) Dinâmica; (g) Avaliação, condizente com os objetivos propostos; (h) 

Referências Bibliográficas e; (i) Bibliografia Utilizada, como apoio ao professor que irá 

desenvolver a SD. 
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3. METODOLOGIA 

 Este é um trabalho de natureza aplicada e abordagem qualitativa, onde uma 

turma participou de uma Sequência Didática (SD), com objetivo de construir conceitos 

acerca da Radioatividade, utilizando-se um enfoque CTS. A abordagem qualitativa, 

segundo Moresi (2003), deve ser usada quando se deseja entender detalhadamente o 

comportamento de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Segundo o autor, a pesquisa 

qualitativa revela áreas de consenso tanto positivo quanto negativo, nos padrões de 

resposta, além de ser útil em situações que envolvam o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de novas ideias. 

 O caráter metodológico é a finalidade desta pesquisa, que busca procedimentos 

para atingir um determinado fim. Quanto à investigação, podemos destacar que esta 

compreende aspectos de pesquisa bibliográfica e observação-participante. 

 Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a observação participante: 

É a inserção prolongada do pesquisador em um meio de vida, de trabalho. 

Defrontamos-nos em carne e osso com a realidade que queremos estudar. 

Devemos observar  mais de perto os que a vivem e interagir com eles. Nessa 

expressão temos observação e participação. Temos então dois tipos de 

situações que se combinam: o pesquisador é testemunha (estamos na 

observação) e o pesquisador é co-ator (estamos na interação, na participação). 

(p. 101). 

 Podemos assim classificar esta pesquisa, quanto a forma de investigação, uma 

vez que o desenvolvimento e a aplicação de uma Sequência Didática envolvem a 

participação do pesquisador (professor) e dos alunos, inseridos no contexto educacional 

a ser pesquisado.  

A metodologia deste trabalho teve os seguintes momentos: 

 Elaboração de uma situação-problema para servir de estímulo para o 

desenvolvimento das ações que norteariam este trabalho; 

 Planejamento e elaboração de um material didático para servir de apoio ao 

desenvolvimento do conteúdo. Para dar suporte ao desenvolvimento do 

conteúdo, foi elaborado e utilizado um manual de apoio didático, desenvolvido 

a partir de uma pesquisa bibliográfica;  

 Elaboração, aplicação e avaliação de um questionário diagnóstico para o 

levantamento das concepções prévias dos educandos a respeito do assunto; 
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 Elaboração de uma Sequência Didática para ministrar o conteúdo; 

 Busca de recursos didáticos alternativos para dar suporte a Sequência Didática 

elaborada, como vídeos e documentários disponíveis na internet; 

 Avaliação do aprendizado a partir da aplicação de prova dissertativa, simulado 

objetivo e de uma atividade lúdica como um júri simulado. 

 Avaliação do material didático de apoio e da sequência didática, utilizando-se 

pré e pós-testes na forma de questionários mistos, com perguntas abertas e 

fechadas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Perfil da escola, da disciplina, dos alunos e a problematização 

Este trabalho foi aplicado em uma turma de terceira série de Ensino Médio de 

um colégio particular localizado no centro do município de Nova Iguaçu, no turno da 

manhã. A escola é relativamente pequena, contando com apenas oito salas de aula e sete 

turmas, e recebe alunos de diferentes classes, sendo a classe média predominante. 

Possui o perfil de curso preparatório, principalmente para concursos militares. As aulas 

são voltadas para este fim, e focadas na resolução de questões de concursos passados. 

Porém, há uma certa liberdade do professor, que pode variar suas aulas, contando com 

recursos tecnológicos como computadores ou projetores, além de televisão, desde que 

cumprindo o conteúdo programático. Os alunos possuem faixa etária regular, sendo esta 

turma de terceira série com idades entre 17 e 18 anos. São alunos bem informados e 

sempre atentos às questões veiculadas na mídia. 

O primeiro resultado positivo para a execução da proposta desta dissertação 

ocorreu quando, no final do segundo bimestre letivo de 2015, iniciou-se a conversa com 

a turma sobre a aplicação deste projeto de mestrado, que englobaria a discussão de 

Radioatividade – conteúdo curricular do terceiro bimestre – sob uma orientação CTS. 

Foi explicado como seria a abordagem e isso gerou na turma uma expectativa muito 

positiva, principalmente quando souberam que questões referentes a contextos de 

guerras, construção de armas e acidentes nucleares seriam abordados. Estes assuntos 

sempre chamam a atenção devido à grande curiosidade que os alunos possuem acerca 

de catástrofes ou acontecimentos marcantes, sejam eles naturais ou provocados pelo 

homem.  

O conteúdo programático a ser trabalhado no terceiro bimestre de 2015 seria o 

da Radioatividade. Buscando um tema sustentador para a SD e considerando que os 

alunos são bem informados, o tema central escolhido foi a crise hídrica vivida no país 

no início do ano. A escolha deste tema se deve ao fato de ser necessária uma questão 

social para desenvolvimento de uma metodologia pautada no movimento CTS, 

articulando este tema a uma tecnologia correlata – no caso, a usina nuclear para 

produção de energia elétrica. Com esta escolha, estaria englobando aspectos científicos, 

tecnológicos, sociais e ambientais, além de focar na formação de um cidadão crítico e 

cientificamente alfabetizado. Cabe ressaltar que a energia nuclear é um fato e não uma 
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possibilidade frente a crise hídrica, mas, a energia elétrica produzida a partir da usina 

nuclear é de cerca de 3% de toda energia elétrica gerada no Brasil, de acordo com dados 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear -CNEN. (CARDOSO, 2014) 

 

4.2. Elaboração do Material Didático de Apoio 

Como a escola não adota livro didático, a primeira parte do trabalho foi 

desenvolver um material didático na forma de uma apostila (APÊNDICE 2), que foi 

utilizado na sequência didática. O material foi confeccionado segundo a visão CTS – 

Ciência, Tecnologia e Sociedade – iniciando com um tema gerador, que neste caso 

versava sobre a crise hídrica que atingiu o Brasil no início do ano de 2015, 

principalmente na região sudeste do país. A questão problema a ser resolvida 

perpassava por uma tomada de decisão: no caso da escassez da água, as usinas 

hidroelétricas têm seus potenciais energéticos reduzidos e, faz-se necessário uma fonte 

alternativa de produção de energia elétrica. A alternativa indicada para combater a crise 

foi a utilização das usinas nucleares para produção de energia elétrica. Para uma postura 

crítica, os estudantes tiveram que desenvolver uma visão não simplista e ingênua do 

tema, mas um conhecimento que o possibilitasse a tomada de decisão de forma 

consciente, avaliando seus risco e benefícios. O material preparado segue a lógica 

apontada por Santos e Schnetzler (2014), como mostrado na Figura 3: 

 

FIGURA 3: Sequência para abordagem CTS. 

Este material está organizado de maneira a relatar inicialmente a questão 

problema (crise hídrica), seguido da abordagem histórica acerca do conteúdo 

Radioatividade. O texto histórico tem por objetivo situar os alunos temporalmente sobre 

o desenvolvimento desta área da Ciência e relacioná-los com aspectos sociais 

dominantes naquela época. A seguir, o conteúdo é desenvolvido, perpassando pelos 

pontos principais a serem debatidos sobre o conteúdo: fenômenos de estabilização do 
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núcleo a partir de emissão de partículas e energia, tempo de meia-vida e radioisótopos, 

aplicações práticas da Radioatividade, benefícios e malefícios da mesma. Por fim, os 

aspectos sociais relacionados ao conteúdo, como os contextos de guerras mundiais e 

acidentes nucleares foram abordados. Este material conta também com exercícios de 

fixação para que os alunos pudessem praticar e desenvolver habilidades na resolução de 

questões que englobem este conteúdo.  A Figura 4 mostra o material preparado: 

 

FIGURA 4: Material de Apoio didático elaborado. 

Este material hoje conta com 30 páginas e será transformado em uma cartilha, 

como forma de produto educacional, um dos pré-requisitos para conclusão do curso de 

mestrado profissional em Ensino de Ciências da Natureza. 

 

4.3. Elaboração, aplicação e avaliação da Diagnose 

Uma diagnose foi realizada a fim de fazer um levantamento das concepções 

prévias que os alunos tinham sobre o assunto, para então, introduzir o conteúdo. O 

questionário utilizado na diagnose constava de cinco perguntas, organizadas de forma 

aberta e fechada (Apêndice 1). Nesta etapa, estavam presentes e responderam ao 

questionário diagnóstico apenas 15 alunos, mas a turma completa conta com 21.  

A primeira pergunta do questionário diagnóstico foi “Você já ouviu falar em 

energia nuclear? Onde?”. Todos os questionários analisados obtiveram respostas 

positivas para a primeira questão, ou seja, de uma forma ou de outra, todos os alunos 

participantes já tinham ouvido falar em energia nuclear. Quando analisado onde os 

alunos ouviram este termo, as respostas mais obtidas foram “na escola” ou “na 

televisão”. A Figura 5 mostra o gráfico que ilustra a questão abordada. O interessante 
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nesta análise foi a interpretação de um aluno, que relacionou a palavra “Onde” da 

pergunta, com “local”, citando assim, Angra dos Reis, provavelmente por saber da 

existência de uma usina nuclear nesta região. 

O eixo das ordenadas em cada gráfico é lido como “frequência”, ou seja, quantas 

vezes tal resposta foi dada para determinada pergunta realizada. 

 

FIGURA 5: Respostas dos alunos sobre onde ouviram falar de energia nuclear. 

 A segunda pergunta da diagnose foi continuação da primeira, onde foi 

perguntado “E em radioatividade?”, e “Onde?”. Mais uma vez, todos os alunos deram 

respostas positivas, porém, o local onde os alunos tiveram contato com o termo divergiu 

bastante. Ainda assim, as respostas “na escola” e “na televisão” foram bastante 

frequentes. O resultado da questão 2 é mostrado na Figura 6. 

 

FIGURA 6: Respostas dos alunos sobre onde ouviram falar de radioatividade. 

 Mais uma vez um local apareceu como resposta. Uma análise preliminar permite 

inferir que, sendo o mesmo aluno a ter essa interpretação, acredita-se que o mesmo não 

relaciona a energia nuclear como sendo proveniente da radioatividade, pois energia 
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nuclear, na visão dele, relaciona-se com Angra dos Reis, onde se localiza uma usina 

nuclear, e radioatividade, com Chernobyl, cidade que ficou famosa no mundo após uma 

explosão em um reator, que causou a contaminação radioativa de um grande raio ao 

redor da cidade.  

Devido a um grande número de respostas relacionadas com a mídia, 

principalmente a televisão, era de se esperar que os alunos obtivessem uma visão 

negativa dos fenômenos radioativos, principalmente porque a maior parte das notícias 

relacionadas com estes fenômenos, dizem respeito a acidentes, contaminações, 

desastres, dentre outros.  

A terceira questão respondida na diagnose era “Quando você ouve falar em 

radioatividade, você acha que é uma coisa boa ou ruim? Por quê?”. Neste caso, foi 

permitido aos alunos marcarem as duas opções. A Figura 7 retrata os resultados obtidos 

nesta questão. 

 

FIGURA 7: Opinião dos alunos sobre a radioatividade ser boa ou ruim. 

 Mesmo com a influência negativa dos acidentes e desastres relacionados com a 

radioatividade veiculados na mídia, os alunos que acham este fenômeno algo ruim 

foram apenas dois. Suas justificativas foram: 

“Porque me vem à memória o ataque sobre as cidades de Hiroshima e 

Nagasaki.” (Aluno 1)  

“Pelo fato de eu associar à materiais radioativos que podem trazer danos à 

saúde. ”(Aluno 2)  
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Dentro do grupo dos alunos que só enxergam a radioatividade como algo bom, 

as justificativas encontradas foram: 

“Por ser a mais limpa, mas tem que ter muito cuidado, pois algo feito de 

maneira errada prejudicará por longos anos a população”. (Aluno 3) 

“Pelo uso na cura do câncer”. (Aluno 4) 

“Pelo uso da radioatividade na ciência”. (Aluno 5) 

“Por ajudar no tratamento de doenças”. (Aluno 6) 

“Pois acredito que seja a forma de energia perfeita”. (Aluno 7) 

A maior parte da turma, oito alunos, marcaram as duas opções: boa e ruim. Uma 

análise que se pode fazer é sobre a consciência demonstrada pelos alunos sobre os 

aspectos benéficos e maléficos da radioatividade, e suas justificativas levam em conta 

os riscos e benefícios, mostrando uma postura crítica deles. As justificativas encontram-

se na seqüência a seguir: 

“Boa nos avanços científicos em geral, mas ruim quando é mal-empregada”. 

(Aluno 1) 

“É boa por ser uma energia que polui pouco, mas ruim por ser cara”. (Aluno 

2) 

“Boa para o uso na saúde, porém, perigoso”. (Aluno 3) 

“Depende do propósito em que ela será utilizada”. (Aluno 4) 

“Pois ela pode ser boa em alguns casos e ruim em outros”. (Aluno 5) 

“Depende para que fins que ela é utilizada, podendo ser boa para o 

tratamento de doença e ruim para utilização em armas”. (Aluno 6) 

“Depende para o que ela vai ser usada, pois ela pode destruir cidades e matar 

pessoas, como também pode ajudar alguns” (Aluno 7). 

“Depende em que a radioatividade será usada”. (Aluno 8) 

 De maneira geral, estes alunos conseguiram ter uma visão da radioatividade 

como algo que pode ser utilizado para o bem-estar social como para prejudicar uma 

população. Por outro lado, em algumas justificativas apresentadas, os exemplos não são 

bem detalhados e as respostas são genéricas, o que mostra uma visão parcialmente 

superficial do conhecimento prévio destes alunos. 
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 A quarta questão abordada no questionário diagnóstico foi “Você sabe em que a 

radioatividade pode ser empregada?”. Nesta pergunta, os alunos também poderiam 

marcar mais de uma opção. Os dados obtidos confeccionaram o gráfico mostrado na 

Figura 8. 

 

FIGURA 8: Aplicações da radioatividade citadas pelos alunos. 

 Como já falado anteriormente, a boa recepção dos alunos quanto a abordagem 

deste conteúdo se deve principalmente pelo enfoque nos aspectos de guerra no mundo e 

na utilização de armas nucleares. Assim, como era de esperar, a opção de “construção 

de armas”, possuiu um grande número de marcações. Outros dois aspectos bem citados 

pelos alunos foram sobre a medicina diagnóstica, provavelmente por já terem realizado 

algum procedimento, ou pelo menos conhecer alguém que já o tenha feito, logo, isso faz 

parte da vida dos alunos, e no tratamento de doenças. Finalizando a diagnose, a quinta e 

última questão versava sobre “Você é contra ou a favor da utilização de energia 

nuclear para produzir energia elétrica? Por quê?”. As possíveis opções eram “Contra”, 

“A favor” ou “Não sei”. Esta última opção foi colocada no questionário considerando 

que o aluno, para ter uma postura crítica de tomada de decisão sobre algum aspecto 

social de grande relevância, necessita ter conhecimento da causa, avaliando seus fatores 

de risco e benefícios. Como se tratava de uma avaliação prévia, consideramos que este 

conhecimento ainda não tinha sido bem consolidado e assim, admite-se que o aluno não 

saiba, ainda, se é a favor ou contra esta utilização. A partir das respostas obtidas o 

gráfico mostrado na Figura 9 foi construído. 
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FIGURA 9: Postura dos alunos frente a utilização de energia nuclear para produzir energia elétrica. 

 A análise dos questionários respondidos mostrou que nenhum aluno foi contra a 

utilização da energia nuclear para obter energia elétrica. Levando-se em conta a questão 

da tomada crítica de decisão, podemos observar que praticamente metade da turma não 

sabe se é a favor ou contra, e suas justificativas pairam sobre a falta de conhecimentos 

específicos na área para tomar uma posição. Estas justificativas são descritas a seguir. 

“Não sou totalmente a favor pois, acredito que a influência desta fonte no 

nosso dia a dia traria malefícios à saúde, porém, dada a atual situação do 

país, seria uma forma de tentar consertar o que estamos vivendo”. (Aluno 1) 

“Pois existe riscos muito grandes de contaminar o meio ambiente e existem 

outras energias mais limpas”. (Aluno 2) 

“Pois é o meio mais limpo para obtenção de energia, porém é perigosa”. 

(Aluno 3) 

“Se houver uma outra energia mais barata e mais limpa, eu sou contra, mas 

se não, eu sou a favor”. (Aluno 4) 

“Pois nunca pesquisei sobre o assunto”. (Aluno 5) 

“Ainda não tenho uma opinião formada, mas, levando em consideração a 

crise energética, acho muito provável que a energia nuclear seja usada para 

obtenção de energia elétrica”. (Aluno 6) 

“É uma maneira para economia de água, porém, muito cuidado é pouco para 

utilizá-la, pois feito de modo errôneo, prejudicará a população por longos 

anos”. (Aluno 7) 

Não se justificou, apenas marcou a opção “não sei”. (Aluno 8) 
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 Dentre os alunos que são a favor da utilização da energia nuclear para produção 

de energia elétrica, as justificativas apresentadas foram: 

“Uma maneira limpa (se houver boa manutenção) e com bastante capacidade 

de energia”. (Aluno 1) 

“Pois a energia nuclear pode ser considerada limpa, já que não emite gases 

estufa”. (Aluno 2) 

“Com determinado controle e precaução, ela poderia gerar quantidades 

gigantescas de energia”. (Aluno 3) 

“Porque utilizada corretamente não têm riscos”. (Aluno 4) 

“Pois assim, e casos de emergência, como na crise hídrica, ela pode ser 

usada” (Aluno 5). 

“É uma energia limpa que não afeta tanto o meio ambiente”. (Aluno 6) 

“Por ser a energia mais limpa para se utilizar e ser bastante segura, seno 

muito difícil acontecer algum desastre”. (Aluno 7) 

 As respostas dos alunos a favor mostram uma visão de que a energia nuclear é 

uma fonte de energia limpa. A questão do lixo nuclear é algo que pode ser desconhecido 

pelos alunos, já que em nenhum momento foi citado. Pelo contrário, a caracterização da 

energia nuclear como uma fonte limpa de energia foi predominante nas opiniões 

analisadas. As respostas obtidas na avaliação diagnóstica serviram para sustentar os 

conteúdos e a metodologia utilizada na elaboração e aplicação da SD, pois foram 

desenvolvidos de maneira a complementar o entendimento dos alunos acerca do tema. 

 

4.4. Elaboração da Sequência Didática 

O desenvolvimento do tema seguiu uma Sequência Didática (SD), contando com 

sete aulas e a utilização do material de apoio e de dois vídeos que abordavam alguma 

questão do conteúdo. 

 A sequência didática foi pensada para ser aplicada durante o terceiro bimestre 

letivo do ano de 2015, contanto com sete encontros de dois tempos de aula por semana 

cada (uma hora e meia). O material de apoio didático elaborado deveria ser utilizado em 

todas as aulas, realizando-se leituras e discussões com os alunos. Além deste material, 

vídeos disponíveis na internet, como documentários, também foram utilizados. Neste 
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sentido, buscaram-se vídeos disponíveis na Internet (fácil acesso), que abordassem de 

forma interessante aspectos importantes para a formação dos alunos.  

O primeiro momento da SD fez uma abordagem histórica da Radioatividade. Para 

fazer esta articulação, buscou-se um vídeo que enfatizava à questão histórica, abordando 

a vida da Família Curie. Ele contava a história de Marie Curie, desde a infância na 

Polônia até sua morte por leucemia na França, de seu marido Pierre e de sua filha Irene 

e seus legados ao ganharem seus prêmios Nobel, além de mostrar a importância do tema 

nos contextos das grandes guerras mundiais, O vídeo intitulado “O clã Curie” (Figura 

10) tem 26 minutos de duração e é dirigido por Bernar Choquet, e está disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=kRgutN8PZ44. 

 

FIGURA 10: Vídeo “O clã Curie”. 

A utilização da História e da Filosofia da Ciência no ensino de Ciências é 

defendida por alguns autores, como Martins (2006), admitindo que a História das 

Ciências pode apresentar uma visão sobre a natureza da pesquisa e do desenvolvimento 

científico que normalmente os livros textos em todos os níveis não costumam mostrar. 

Segundo o autor, tópicos relacionados a História das Ciências não podem substituir os 

conteúdos, mas podem auxiliar na aquisição e apropriação dos mesmo pelos educandos, 

pois: 

O estudo adequado de alguns episódios históricos permite compreender as 

interrelações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, mostrando que a ciência 

não é uma coisa isolada de todas as outras, mas sim, faz parte de um 

desenvolvimento histórico, de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo 

influência e influenciando por sua vez muitos aspectos da sociedade. 

(MARTINS, 2006, p.22). 

https://www.youtube.com/watch?v=kRgutN8PZ44
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Situados na questão histórica e a importância social da Ciência, necessitava-se 

buscar um entendimento maior sobre os processos científicos envolvidos no conteúdo, a 

fim de embasar as escolhas e fugir do pensamento simplista e ingênuo proveniente do 

senso comum. Então, o segundo momento foi abordar uma breve revisão sobre a 

evolução dos modelos atômicos, da concepção filosófica de Leucipo e Demócrito até 

Rutherford. Em seguida, os processos de estabilização dos núcleos radioativos, com 

emissão de partículas alfa e beta, além da radiação gama. Assim, familiarizados com as 

representações típicas da Radioatividade, foi abordada a questão da meia-vida e suas 

aplicações, como a datação de fósseis. Neste momento, exercícios de fixação deveriam 

ser propostos e discutidos. 

 Num terceiro momento, os aspectos científicos foram trabalhados. O foco seria 

na aplicação da Radioatividade, com objetivo de discutir os benefícios e malefícios de 

suas aplicações. Questões relacionadas com o lixo nuclear e os acidentes radioativos 

foram tratados neste contexto, além da utilização da radiação no diagnóstico e no 

tratamento de doenças. Para fazer uma contextualização buscou-se um vídeo-

documentário sobre o acidente de Goiânia. O vídeo intitulado “Linha Direta Justiça – 

Césio 137” (Figura 11), tem 39 minutos de duração e está disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs. As principais aplicações da 

Radioatividade na medicina podem ser encontradas no material de apoio (APÊNDICE 

2) 

 

FIGURA 11: Vídeo “Linha Direta Justiça – Césio 137”.  

Para avaliação de conteúdos, uma prova dissertativa que englobasse três 

aspectos: (a) histórico; (b) teórico; (c) social foi elaborada, além do simulado, que são 

https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs
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formas típicas de avaliação da escola.  Pensou-se também em um teatro, na forma de um 

júri simulado, que abordasse uma discussão do tema, focando nas partes que são a favor 

e as partes que são contra a utilização da radioatividade como fonte de energia elétrica. 

O júri simulado (teatro) foi realizado, fazendo a culminância do projeto. A proposta de 

realização desta atividade foi feita na primeira aula para que os alunos pudessem se 

organizar e a orientação ao longo das semanas em paralelo com as aulas. 

O teatro na forma de Júri Simulado foi elaborado em parceria com a turma. O 

professor iniciaria a confecção do roteiro e os alunos concluíram, a partir da realização 

de uma pesquisa sobre o assunto. 

Assim, o Quadro 1 mostra de forma resumida os momentos da SD. 

Quadro1: Atividades da SD. (Fonte autoral). 

Etapa Atividade Objetivos 
Tempo de 

realização 

 

 

 

 

Construção do 

Conhecimento 

 

 

Problematização 

Aula Expositiva 

Exibição e debate sobre o 

vídeo “O Clã Curie” 

Exercícios sobre o vídeo para 

casa 

Apresentar e discutir os aspectos 

históricos da descoberta da 

Radioatividade. 

90 minutos 

Correção dos exercícios 

propostos para casa 

Aula Expositiva 

Exercícios do Material de 

apoio 

Apresentar e discutir os aspectos 

referentes ao átomo e os processos de 

estabilização do núcleo. 

90 minutos 

Aula Expositiva 

Exercícios do Material de 

apoio 

Apresentar e discutir os aspectos 

referentes à cinética de desintegração 

dos processos radioativos. 

90 minutos 

Aula Expositiva 

Pesquisa radioatividade e 

medicina 

Abordar e discutir os benefícios 

gerados pela Radioatividade 
90 minutos 

Discussão sobre os benefícios 

na medicina 

Aula Expositiva 

Aplicação do vídeo “Linha 

Direta Justiça – Césio 137” 

Debate e Resenha para casa 

Abordar e discutir os malefícios 

gerados pela Radioatividade. 
90 minutos 

 

Verificação da 

Aprendizagem 

Apresentação do teatro na 

forma de um júri simulado. 

Avaliar o conhecimento construído 

através de uma atividade lúdica. 
90 minutos 

Aplicação da prova bimestral Avaliar o conhecimento construído 

através de uma avaliação dissertativa 
90 minutos 



 56 

que envolve aspectos históricos, 

teóricos e sociais. 

Aplicação do Simulado 

Avaliar o conhecimento construído 

através de uma avaliação objetiva 

que engloba aspectos teóricos sobre a 

Radioatividade 

90 minutos 

  

4.5. Aplicação da Sequência Didática 

O número de aulas teóricas presentes na SD foi cinco, e as aulas destinadas às 

avaliações, somaram 3. A seguir, está descrita de forma sucinta cada uma destas aulas. 

Primeira Aula 

No primeiro encontro, inicialmente discutimos a Problematização (Página 3 da 

apostila, APÊNDICE 2), onde foi perguntado qual teria sido, na opinião deles, a maior 

crise que o país teria vivido no início deste ano de 2015. Prontamente, os alunos 

responderam que era a crise hídrica. Isso mostra que eles estão informados sobre os 

fenômenos socioeconômicos que o país vive atualmente. Seguimos a leitura da 

problematização, onde no final, propus que deveríamos buscar alternativas para 

combater a crise energética proveniente da falta d’água, sendo nosso país dependente 

das usinas hidroelétricas. Algumas sugestões foram dadas pelos alunos, como a energia 

eólica ou a solar, mas o meu enfoque foi na energia nuclear, proveniente das usinas 

nucleares.  

 Nesta primeira aula, foi iniciada a sequência didática, apresentando aos alunos o 

tema gerador: no caso de crise hídrica, como a que presenciamos no início do ano de 

2015 no Brasil – principalmente na região Sudeste – outras fontes capazes de gerar 

energia elétrica devem ser utilizadas. Assim, a utilização da energia nuclear para 

produzir energia elétrica foi a questão principal. Para que tivessem uma postura crítica e 

a capacidade de tomada de decisão, iniciamos a abordagem histórica do conteúdo de 

Radioatividade.  

Para ilustrar a importância da família Curie neste ramo da Ciência, foi exibido 

um vídeo, disponível no site YouTube, denominado “O Clã Curie”. Como forma de 

avaliação da percepção dos alunos, algumas questões sobre o vídeo foram propostas na 

apostila para serem entregues na segunda aula. Foi sugerido que os alunos assistissem 

novamente ao vídeo para melhor responderem às questões propostas.  
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 Assim que o vídeo terminou, um rápido debate foi realizado e foi sugerido que 

os alunos destacassem os pontos que acharam mais interessantes no vídeo. Uma coisa 

que chamou muita atenção dos alunos foi o fato de que na descoberta da radioatividade, 

acreditava-se que ela seria o futuro da humanidade, fornecendo energia barata e infinita, 

curando doenças e até sendo utilizada para fins estéticos.  

Segunda Aula 

 A segunda aula foi dividida em dois momentos: um destinado a correção das 

questões propostas na aula anterior e outro a uma revisão sobre os modelos atômicos e a 

introdução aos processos de estabilização do núcleo. 

 Ao iniciarmos a correção das questões, percebe-se que os alunos se empenharam 

em respondê-las e todas as respostas ouvidas se mostravam coerentes com o que foi 

apresentado no vídeo. 

 A revisão dos modelos atômicos não encontrou obstáculos, porém, os processos 

de estabilização do núcleo, com emissão de partículas alfa, beta e radiação gama, 

geraram algumas dúvidas, principalmente com relação às suas representações, sua 

linguagem. Porém, essas dúvidas foram sanadas e a aula transcorreu sem problemas. 

 

Terceira Aula 

 A terceira aula foi destinada ao estudo dos processos de cinética das 

desintegrações. Por se levar em conta os aspectos matemáticos envolvidos nesta parte 

do conteúdo, os alunos encontraram algumas dificuldades. Formas alternativas de 

resolução das questões foram apresentadas e passaram a fazer mais sentido para os 

alunos, facilitando o aprendizado.  

 

Quarta Aula 

 A quarta aula foi destinada a leitura e discussão sobre os aspectos benéficos da 

radioatividade, como a irradiação de alimentos, a diagnose e o tratamento de doenças, a 

produção de energia elétrica a partir de uma usina nuclear. Foi solicitado aos alunos que 

realizassem uma pesquisa sobre como funcionam os principais exames médicos que se 

baseiam em fenômenos de radiação. 
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Quinta Aula 

 A quinta aula foi destinada aos malefícios da radioatividade, que basicamente se 

instaura quando há falta de informação ou conhecimento na manipulação dos materiais 

radioativos ou no caso de algum acidente. Porém, no início da mesma houve uma rápida 

discussão sobre os benefícios da radioatividade para o homem moderno e os alunos 

puderam expor seu uso nos principais exames médicos. Nesta aula também, foi 

mostrado o vídeo-documentário sobre o caso do Césio-137, em Goiânia. Ao final da 

exposição do vídeo, foi solicitado aos alunos que realizassem uma resenha sobre o 

mesmo e entregasse na aula seguinte. Foi sugerido ainda, que os alunos assistissem a 

algum vídeo que relatasse o acidente na usina de Chernobyl, ao nível de curiosidade. 

 

4.6. Avaliação de conteúdos  

Exercícios do material de apoio 

 

Os exercícios constantes no material de apoio foram indicados para resolução 

como tarefa de casa. A primeira série de exercícios foi referente a interpretação do 

vídeo assistido em sala (O Clã Curie). A correção destas questões ocorreu na aula 

seguinte, onde foi observado o comprometimento dos alunos com a realização da tarefa, 

além de terem acertado todas as questões. A pesquisa sobre a utilização da 

Radioatividade em exames médicos foi realizada e registrada no caderno, sendo 

observado que os exames que mais apareceram foram a tomografia e exames de raio-X, 

mesmo este último não se tratando de um fenômeno nuclear. 

 A resenha sobre o vídeo documentário que relata o acidente ocorrido em Goiânia 

foi entregue em folha separada, porém, não foi atribuída nota para esta tarefa. A leitura 

das resenhas possibilitou ver que os alunos realmente entenderam o vídeo e souberam 

descrevê-lo. Alguns alunos relataram que, ao assistir novamente este documentário, 

aproveitaram a situação e assistiram também ao vídeo que retrata o acidente com a usina 

de Chernobyl. 
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O Júri Simulado 

A dramatização iniciou-se de acordo com o roteiro elaborado (APÊNDICE 3). 

Este roteiro foi elaborado pelo professor-pesquisador, que iniciou a ideia, em parceria 

com os alunos, que concluíram o roteiro.  

SINOPSE: A peça conta a história de um casal adolescente que engravidam de 

gêmeos, mas, sem condições para criar os filhos, resolvem mandá-los para adoção. Um 

deles é adotado por uma família humilde e o segundo por uma tradicional família da 

região fictícia, herdeiro de uma empresa do ramo de energia hidroelétrica. Com a crise 

hídrica da região, a empresa resolve investir no campo nuclear, pretendendo construir 

uma usina na cidade. Surge aí uma rivalidade entre os irmãos que possuem opiniões 

completamente opostas e este é o pontapé inicial para o debate acerca dos benefícios e 

malefícios que esta usina pode causar para região.  

A ludicidade da atividade foi proposital, para que o tema não focasse 

demasiadamente os aspectos técnicos do assunto e gerasse desmotivação dos alunos. O 

objetivo final deste Júri é discutir as possibilidades de aplicação do conteúdo, sabendo 

identificar que ele possui um lado benéfico e outro maléfico, mas que a decisão a ser 

tomada deve ser avaliada.   

A confecção inicial do roteiro feita pelo professor levou os alunos a produzirem 

cenário, figurino e acessórios, a fim de tornar a apresentação o mais real possível. 

Conforme o roteiro preparado, os alunos deveriam se dividir em dois grupos: um que 

apoiasse a construção e implementação de uma usina nuclear na cidade fictícia e outro 

que apresentasse opinião contrária. Porém, o roteiro não explicitava o que cada grupo 

deveria interpretar, apenas orientava-os. Assim, a defesa de cada posição foi 

inteiramente de responsabilidade de cada grupo. Todos os argumentos utilizados foram 

provenientes da pesquisa realizada para atuação, além de um grupo não ter 

conhecimento sobre os argumentos de seu adversário, o que representa um debate, 

propriamente dito. 

A seguir, encontram-se as falas elaboradas para o debate, que foram obtidas a 

partir da gravação da apresentação. O debate começa com o grupo contra a construção 

da usina (GC), argumentando: 

GC: “Somos contra a construção desta usina, pois a nossa região possui 

grande quantidade de pessoas que dependem da pesca e essa construção 
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causaria um problema de cunho econômico para a população que vive aqui. 

Além disso, essa usina pode causar a poluição das águas com materiais 

radioativos”. 

 O grupo a favor (GF), rebate: 

GF: “Não existe fundamento na acusação sobre a poluição da água, pois a 

água que entra para o resfriamento da turbina, não entra em contato com o 

material radioativo. Além disso, a energia é gerada a partir do vapor d’água 

gerado no processo, assim, a radioatividade só serve para aquecer a turbina 

geradora do vapor”. 

GC: “Mas a água que vocês devolvem ao mar estaria com a temperatura mais 

elevada, o que poderia comprometer a fauna e a flora marinha. Vocês não 

pensaram nisso?” 

GF: “Claro que pensamos. Inclusive, estudos mostram que a elevação da 

temperatura da água do mar da região não ultrapassa 2°C, sendo esta 

pequena variação insuficiente para gerar tal desequilíbrio. Destacamos 

também que a construção desta usina pode gerar novos empregos, e assim, 

mais desenvolvimento para nossa região.” 

GC: “E quanto a questão dos resíduos gerados pela usina? O que se faz 

atualmente é armazená-los em barris de chumbo e enterrá-los em caixas de 

concreto. O que vocês pretendem fazer com esse resíduo?” 

GF: “Os resíduos gerados serão tratados como nos orienta as normas 

internacionais e colocados em locais apropriados.” 

GC: “Quanto a economia, vocês já pararam para pensar nos custos desta 

obra? A construção de Angra 3, por exemplo, já gastou cerca de 8 bilhões de 

reais. Fora o custo de manutenção. Isso não seria um problema para a 

economia da nossa região?” 

GF: “Certamente é um custo de implementação é alto, porém, a energia torna-

se barata ao passo que um pequena quantidade de urânio pode gerar enorme 

quantidade de energia elétrica. Fora o fato de que após sua construção, a 

usina contribuirá muito para a nossa economia. É um investimento a longo 

prazo, mas o retorno é certo.” 

GC: “E por que não investir em uma outra fonte de energia, como a eólica, 

que seja limpa e não gere resíduos?” 

GF: “Porque a construção de um parque eólico demoraria muito mais tempo 

do que a de uma usina nuclear.” 
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GC: “Mas, se novamente formos tomar como exemplo o caso de Angra 3, o 

tempo de construção é enorme!”. 

GF: “Sim, concordo com você. Mas você está esquecendo que Angra 3 é 

construída a partir de dinheiro público, ao passo que nossa usina será 

construída com verba majoritariamente privada. Isso aceleraria sua 

construção”. 

 Depois da discussão, o júri decidiu que o grupo a favor da construção da usina 

nuclear apresentou melhores argumentos, e este ganhou a “causa”. A Figura 12 mostra 

uma sequência de fotos de alguns momentos do júri simulado. 

 

FIGURA 12: Diversos momentos do júri simulado. 

 A análise destas falas nos permite inferir que o júri simulado foi de enorme valia 

para desenvolvimento de habilidades argumentativas e isso corrobora com a questão da 

tomada de decisão. Para debaterem, os alunos necessitaram pesquisar, entender e 

aprender mais o tema para ter postura crítica. Além disso, os argumentos apresentados 

abordam visões científicas, econômicas e sociais, estando de acordo com os 

pressupostos do movimento CTS.  

 O teatro foi assistido pela direção da escola e contou com a participação de uma 

funcionária (atuando como a juíza do tribunal). O envolvimento de todos os alunos foi 

visto de maneira positiva pela direção, que deu total apoio à atividade, permitindo que 

esta fosse realizada em uma sala de aula. O cenário foi improvisado com mesas e 

cadeiras emprestadas pela escola e a cortina do teatro foi confeccionada e instalada 

pelos alunos, que se dispuseram a ficar na escola após o horário preparando todo 

espaço. 
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Simulado e Prova Bimestral  

 Conforme já citado anteriormente, o processo de verificação de aprendizagem da 

escola se baseia em duas avaliações: um simulado (objetivo) e uma prova (discursiva). 

A Figura 13 mostra o desempenho dos alunos nos simulados realizados no primeiro, no 

segundo e no terceiro bimestres. 

 

FIGURA 13: Resultado dos simulados bimestrais. 

 Uma melhora nas notas do terceiro bimestre (em verde), quando se trabalhou sob 

um enfoque CTS, é notável em relação aos dois primeiros, onde os conteúdos foram 

abordados de forma tradicional. Quando se fala em “enfoque CTS”, entenda-se toda 

estratégia didática utilizada no desenvolvimento desta pesquisa. Algumas notas ainda 

não foram satisfatórias, mas, devemos ter em mente a complexidade de uma avaliação 

como esta, onde o aluno resolve cerca de quarenta questões em aproximadamente três 

horas. Contudo, houve uma melhora em relação ao primeiro  e ao segundo bimestres. A 

melhora mais significativa foi nas notas das provas bimestrais, que são discursivas e o 

aluno pode expressar melhor seu raciocínio. A Figura 14 ilustra essa evolução. 
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FIGURA 14: Resultado das provas bimestrais.  

 Pela análise do gráfico podemos observar que a maioria dos alunos obteve nota 

superior àquelas obtidas nos dois primeiros bimestres. A média geral da turma 

aumentou em comparação com o primeiro bimestre e praticamente dobrou no terceiro, 

se comparado ao segundo bimestre.  

 Essa melhora significativa pode estar vinculada à metodologia baseada no 

movimento CTS, utilizada no terceiro bimestre. 

 

4.7. Avaliação das concepções finais sobre o assunto e da SD 

 Passadas as etapas propostas no cronograma, os alunos responderam a um 

questionário (com perguntas abertas e fechadas) de avaliação final sobre tudo o que foi 

trabalhado. A análise do questionário é mostrada a seguir. 

 Iniciamos com três perguntas constantes no questionário da diagnose, a fim de 

verificar se houve alguma mudança de pensamento por parte dos alunos. A primeira 

pergunta foi: “Quando você houve a palavra Radioatividade, você ache que é algo bom 

ou ruim?”. As opções a serem marcadas eram “boa”, “ruim” ou “depende”. A essa 

altura, espera-se que o aluno tenha uma visão crítica e que marque a opção “depende”, 

já que se trata de uma pergunta muito ampla e sua posição quanto ao bom ou ao ruim, 

depende do contexto abordado. Dos 20 alunos que responderam ao questionário, 16 

marcaram a opção “depende”. Isso mostra que o aluno entendeu que a Radioatividade – 

como tudo na vida – tem seu lado bom e seu lado ruim, depende da maneira como é 
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utilizada. E esse foi o argumento apresentado por quem marcou esta opção. Dois alunos 

marcaram a opção “boa”, mas apenas um deles argumentou a favor, dizendo que “a 

radioatividade é utilizada para fins médicos, em alimentos e na geração de energia 

elétrica”. O outro aluno que marcou a mesma opção apresentou um argumento que e 

encaixa mais na opção “depende”, afirmando que “as pessoas podem escolher fazer o 

bem ou o mal, mas ajuda na cura do câncer”. Dos que marcaram a opção “ruim”, um 

argumentou que “a primeira coisa que vem a minha cabeça são os acidentes” e o 

outro, “por causa das doenças causadas pela radiação, como por exemplo o câncer”. 

Ainda assim, podemos notar uma postura crítica a respeito do tema, utilizando 

argumentos pertinentes para justificar suas escolhas. 

 A segunda pergunta do questionário era “Você sabe em que a radioatividade 

pode ser empregada?”. Foi uma questão com as opções “medicina diagnóstica”, 

“irradiação de alimentos”, “datação de fósseis”, “construção de armas”, “tratamento 

de doenças” e ainda “outro”, podendo o aluno complementar com alguma 

possibilidade não exposta como resposta. O aluno que se dedicou às aulas e 

compreendeu bem o conteúdo, deve marcar todas as possibilidades e ainda, incluir 

outro, como a produção de energia elétrica que foi o nosso tema gerador. Dos 20 alunos 

que responderam, 15 marcaram todas as opções. Porém, dos mesmos 20, apenas 7 

marcaram a opção “outro” e citaram a produção da energia elétrica. 

 A terceira pergunta versava sobre a opinião do discente sobre a utilização da 

energia nuclear para produção de energia elétrica. As possibilidades a serem marcadas 

eram “a favor”, “contra” ou “não sei”. Doze dos vinte alunos responderam ser a favor, e 

suas justificativas são descritas a seguir: 

“Porque possui grande potencial energético e não emite gases do efeito 

estufa”. (Aluno 1) 

 “Por ser uma fonte barata, não prejudicar a camada de ozônio e possuir 

grande fonte de energia”. (Aluno 2) 

 “Pois se obtém energia barata e infinita”. (Aluno 3) 

 “O país precisa ter estrutura para receber, porém, seria a melhor opção para 

resolver crises energéticas”. (Aluno 4) 

 “Acho válido pois em termos de obtenção de energia ela é mais potente do 

que outros meios”. (Aluno 5) 
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 “Seria uma boa opção para solucionar as crises energéticas, mas o país 

precisa ter estrutura para receber tal fonte”. (Aluno 6) 

 “Acredito que se tomados os devidos cuidados, é um meio para gerar grande 

quantidade de energia elétrica, sobretudo limpa”. (Aluno 7) 

 “Por ser uma energia limpa e muito difícil de dar problema”. (Aluno 8) 

 “No contexto da economia mundial atual, muitos países são dependentes de 

combustíveis fósseis, o que está causando inúmeras crises econômicas. Com 

essa utilização, ocorrerá uma diminuição desta dependência”. (Aluno 9) 

“Porque é uma energia limpa e barata”. (Aluno 10) 

“É uma energia limpa, barata, que não gera poluição como as outras e tem 

um impacto ambiental muito pequeno”. (Aluno 11) 

“Pois tem formas de não vazar os elementos radioativos e atualmente só 

utilizamos 3%. Temos muita capacidade de fazer isso de forma segura”. 

(Aluno 12) 

 Observa-se que a postura frente a defesa da utilização da energia proveniente de 

fontes nucleares é diferente daquela abordada na avaliação diagnóstica, o que sugere 

uma mudança na forma de pensar dos alunos. Muitas respostas não condizem com a real 

situação, como por exemplo, muitos alunos citaram a energia nuclear como uma fonte 

barata e infinita. Se formos pensar no custo de implementação e manutenção de uma 

usina nuclear, não podemos afirmar que é barata. Aponto duas possibilidades para esta 

postura. A primeira herdada de um aspecto histórico, onde discutimos que a 

radioatividade no início do século vinte era visto como a energia do futuro e essa 

postura otimista acerca desta, representava esta visão e outra, tomando como foco 

apenas o processo de produção, onde uma pequena quantidade de urânio beneficiaria 

uma grande parcela da população. 

 Dos oito alunos restantes, quatro responderam que não sabiam se eram contra ou 

a favor e quatro disseram ser contra. As justificativas destes últimos seguem abaixo. 

“Porque o custo de implantação é alto, a produção de energia é centralizada, 

gera pouco emprego, o risco de acidentes é alto e o lixo atômico gerado é 

prejudicial”. (Aluno 1) 

“Devido a muitos riscos que estamos sujeitos se alguma falha ocorrer”. 

(Aluno 2) 
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“Porque o lixo nuclear precisa ser armazenado em locais seguros e isolados”. 

(Aluno 3) 

“Porque gera uma grande quantidade de lixo atômico e pode aquecer a água 

prejudicando a fauna marinha”. (Aluno 4) 

 Os que não souberam opinar justificaram sua escolha pautados em um lado 

benéfico e outro maléfico. Na verdade, analisando as justificativas de todos os alunos 

que responderam o questionário, podemos inferir que eles avaliaram os riscos e os 

benefícios para tomada de decisão, como nos orienta o movimento CTS. 

 As quatro próximas perguntas referiram-se a como os alunos avaliaram o 

bimestre trabalhado. Na questão número quatro, pediu-se para que os alunos 

comparassem o segundo bimestre, trabalhado de forma tradicional e conteudista, e o 

terceiro, onde a forma de abordagem seguiu os enfoques CTS. Todos os alunos que 

participaram do questionário relataram ter sido melhor o terceiro bimestre em 

comparação com o segundo. Isso nos aponta um caminho metodológico positivo no 

trabalho sobre orientações CTS. As justificativas dos alunos estão descritas abaixo. 

“Pois consegui aprender sobre algo que até então era desconhecido e formar 

uma opinião”. (Aluno 1) 

“Pelo fato das aulas terem sido mais dinâmicas, tendo filmes, vídeos, 

documentários e apresentação de teatro”. (Aluno 2) 

“Principalmente a apostila e o trabalho (teatro) que influencia o aluno a 

estudar e se aprofundar na matéria”. (Aluno 3) 

“Eu não tinha conhecimento sobre tal assunto, agora já posso ter uma opinião 

formada”. (Aluno 4) 

“Além do professor ser carismático, a forma de ensino foi mais dinâmica”. 

(Aluno 5) 

“Agora quando ouço sobre radioatividade consigo ter uma opinião formada 

para alguns debates”. (Aluno 6) 

“Pois com esse novo método eu me mantive mais centrado na matéria e a 

busca por curiosidades e o contexto histórico apresentado me motivou a 

procurar mais sobre o assunto”. (Aluno 7) 

“Por conta da maior interação da turma com a aula e com o assunto”. (Aluno 

8) 
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“Pois tive maiores exemplos de aplicações prática da matéria tratada e o uso 

da apostila facilitou o entendimento da mesma”. (Aluno 9) 

“Porque foi mostrado o assunto de forma que se pudesse ver sua aplicação no 

cotidiano e sua história”. (Aluno 10) 

“Por conta de uma abordagem mais ampla e do cotidiano”. (Aluno 11) 

“Porque achei algo aplicável ao dia-a-dia e que sempre ouvimos falar”. 

(Aluno 12) 

“Porque a matéria foi relacionada ao nosso dia a dia, além de explicar muitas 

coisas que aconteceram no passado. As aulas foram mais dinâmicas e o 

trabalho ajudou a fixar o assunto”. (Aluno 13) 

“Pois envolveu bastante contexto histórico, tornando-se mais dinâmico” 

(Aluno 14). 

“Porque houve maior dinâmica e o uso da apostila facilitou o estudo”. (Aluno 

15) 

“Pois com os vídeos, a apostila e o tema interessante, os alunos gostaram e 

deram mais atenção”. (Aluno 16) 

“Pois houve mais dinâmica da matéria aplicada”. (Aluno 17) 

“Pois foi mais didático”. (Aluno 18) 

“Com a apostila ganhamos tempos pois não precisamos copiar a matéria e o 

teatro foi de grande ajuda pois, para atuar, tivemos que estudar mais sobre o 

assunto”. (Aluno 19) 

“Aulas com vídeos e mais diálogo”. (Aluno 20) 

 A questão número cinco buscou a opinião dos alunos sobre qual aula ou tema 

eles mais gostaram. As respostas foram bem diversificadas, mas, boa parte dos alunos 

citou a parte histórica, envolvendo a descoberta da radioatividade, as contribuições da 

família Curie e os períodos de guerras. Uma possível explicação para esta citação dos 

alunos é o fato de o tema se relacionar forte e intensamente com o aspecto social, 

tornando-o mais interessante e inteligível para os alunos. Outro aspecto relevante citado, 

mas que não deixa de se relacionar com o contexto histórico já falado, foi a questão das 

bombas atômicas. Um terceiro tema que, segundo os alunos, foi interessante, versou 

sobre o funcionamento das usinas nucleares. 



 68 

 A pergunta número 6 solicitava uma posição quanto a prova bimestral, podendo 

marcar as opções “fácil”, “parte fácil, parte difícil” e “difícil”. Dos 20 alunos 

perguntados, 13 afirmaram ser fácil, justificando que os aspectos históricos e sociais 

deixaram a prova mais fácil e legal de fazer. Os sete restantes marcaram a opção “parte 

fácil, parte difícil”, e nenhum aluno chegou a achar a prova difícil. Para justifica suas 

escolhas, a maior parte dos alunos acusou os cálculos referentes a questões teóricas 

sobre meia-vida de ser a parte difícil da prova, mesmo sendo estes cálculos muito 

simples. A deficiência na matemática é grande nesta turma. Uma avaliação positiva 

quanto esta questão é que, apesar de nem todos terem achado fácil, por outro lado 

ninguém achou difícil, o que mostra que o tema deve ter sido trabalhado de forma plena, 

o que refletiu nas avaliações. 

 Já na questão número sete, foi pedido que o aluno avaliasse o teatro, sendo 

possíveis as opções “legal e fácil de fazer”, “legal, mas difícil de fazer”, “chato, mas 

fácil de fazer” e “chato e difícil de fazer”. Trinta por cento dos alunos, ou seja, 6 

alunos, marcaram a opção “legal e fácil de fazer”, sendo que apenas um justificou, 

afirmando:“Pois a situação vivenciada no teatro poderia ser real e, na verdade é, pois 

passamos por um momento em que este assunto é cogitado”. A outra parte da turma, 14 

alunos, marcou que o teatro foi legal, porém, difícil de executar. A principal justificativa 

apresentada por estes alunos foi que, por se tratar de um trabalho que envolvia toda a 

turma, os momentos de encontro para ensaiar a peça e dividir tarefas eram poucos, o 

que acarretou certa dificuldade para execução. Além disso, uma pesquisa aprofundada 

teve de ser realizada a fim de que cada grupo se respaldasse sobre a posição adotada – 

contra ou a favor da utilização de uma usina nuclear.  

 Quando perguntado se o aluno achou a Radioatividade próxima de sua realidade, 

na questão número oito, dezesseis alunos afirmaram que sim. Dentre as razões 

apresentadas por este grupo, encontram-se as aplicações da Radioatividade abordadas 

no próprio questionário, como diagnóstico e tratamento de doenças, irradiação de 

alimentos e utilização da fonte nuclear para produção de energia elétrica. Os alunos que 

responderam “não” a esta pergunta, justificaram com base no não entendimento da 

pergunta. Justificativas como “acredito que minha região não tenha estrutura para 

receber tal usina”, mostram que estes alunos interpretaram a questão como “A 

construção de uma usina estaria próxima da realidade local onde você vive?”. 
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 Tomando como base que o objetivo da Química é formar cidadãos, e que estes 

sejam críticos, a pergunta número nove deste questionário versava sobre o que o aluno 

julga que levaria para vida, independente da área que seguisse, depois de todo este 

estudo acerca do tema. O principal argumento apresentado foi que a Radioatividade 

pode ser boa ou ruim, depende de como ela será utilizada. Algumas outras respostas 

estão relatadas a seguir: “Os aspectos sociais podem influenciar as opiniões sobre os 

assuntos estudados” e “A contribuição da família Curie para o desenvolvimento da 

Ciência”. Esses argumentos mostram que houve uma compreensão sobre a natureza da 

Ciência, além de compreenderem que o fazer Ciência é algo realizado por pessoas, logo, 

o meio social influenciará, desmistificando a neutralidade científica. 

 Na questão dez, os alunos foram perguntados sobre o que acharam da proposta 

CTS, podendo responder “totalmente válida”, “parcialmente válida” ou “desnecessária”. 

Dezoito alunos marcaram a primeira opção, porém, nem todos souberam justificar. As 

principais justificativas apresentadas são mostradas abaixo. Vale ressaltar que os alunos 

foram informados anteriormente sobre o que se trata a proposta CTS. 

“Porque quando envolve o dia-a-dia fica mais fácil de 

entender”. (Aluno 1) 

“Porque nos dá um conhecimento mais geral e aplicável do 

assunto”. (Aluno 2) 

“Pois assim a aula torna-se mais interessante”. (Aluno 3) 

“Porque o assunto é ensinado de forma que mostre as aplicações 

no dia-a-dia e na sociedade”. (Aluno 4) 

 Muito se fala em “trazer o assunto para realidade do aluno” e com esta proposta 

CTS, isso pode ter ocorrido, com base nas análises das justificativas apresentadas 

anteriormente. Dois alunos marcaram a segunda opção, mas não justificaram suas 

escolhas. 

 A penúltima questão do questionário, a número 11, almejava a opinião dos 

alunos sobre a apostila preparada, podendo responder “totalmente útil”, “parcialmente 

útil” ou “inútil”. Todos os alunos marcaram a opção totalmente útil, e a maioria 

justificou que a apostila substituiu a parte de “copiar do quadro”, além de ter sido 
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confeccionada com uma linguagem bem acessível e de conter exercícios sobre cada 

parte da matéria, o que facilitou os estudos posteriores. 

 Por fim, a questão número 12 pedia a sugestão dos alunos para melhoria do 

trabalho como um todo. A maioria dos alunos disse que o trabalho não precisa de 

mudanças, o que nos leva a crer que os alunos gostaram da abordagem proposta. Um 

aluno argumentou que os vídeos-documentários foram muito importantes e que deveria 

ser mais utilizado. Um outro aluno afirmou que a proposta deveria ser utilizada em 

todas as matérias, em todos os bimestres.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver, aplicar e avaliar uma 

sequência didática para uma turma de terceira série do ensino médio de uma escola 

particular, sobre o conteúdo de Radioatividade. Para isso, referenciais ligados ao 

movimento CTS e do educador Paulo Freire foram utilizados como eixos balizadores 

para desenvolvimento desta pesquisa. Realizando uma análise a posteriori,  podemos 

afirmar que esta sequência didática foi válida, corroborando com o que foi previsto 

inicialmente. 

O ensino médio é a etapa final da educação básica e seu principal objetivo é 

formar um cidadão. Todas as disciplinas curriculares oferecidas no ensino médio 

possuem o interesse de desenvolver nos educandos habilidades e competências 

necessárias para a prática da cidadania e para interpretação crítica do mundo em que 

vivem. Os componentes curriculares dependem da metodologia de ensino aplicada para 

atingir os objetivos deste nível de escolaridade. Assim, a escolha pelo movimento CTS 

para desenvolver este trabalho foi muito bem vista pelos alunos, que foram capazes de 

reconhecer os impactos científicos nas questões sociais, sendo este movimento um 

referencial teórico, mas, ao mesmo tempo, um referencial metodológico. 

Para que um cidadão tenha domínio do conhecimento científico e da implicação 

destes na sociedade, é necessário que ele seja cientificamente alfabetizado. Este 

processo de alfabetização pode ocorrer mediante o envolvimento dos alunos com 

situações sociocientíficas, em que sejam necessários conhecimentos acerca da Ciência e 

da Tecnologia para suas resoluções. Neste trabalho, o tema escolhido foi o da crise 

hídrica, baseado na falta d’água que o país passou no início do ano de 2015, 

prejudicando o fornecimento de energia devido aos baixos níveis dos reservatórios das 

usinas hidroelétricas. A escolha deste tema vai ao encontro do que Paulo Freire 

denomina temas geradores e pode culminar com um melhor aprendizado a partir do 

momento em que o aluno tem despertada sua curiosidade epistemológica, como nos 

sugere o autor. Além disso, a visão deturpada e dogmática de Ciência, ou mais 

especificamente, da Química, dá lugar a uma visão menos ingênua e simplista, fazendo 

com o educando veja sentido no porque estudar determinado conteúdo.  

Podemos destacar ainda a melhora significativa nas notas obtidas pelos alunos 

nas avaliações tradicionais, que neste caso foram um simulado objetivo, com questões 
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múltipla-escolha e cinco alternativas, com apenas uma correta e uma prova discursiva. 

Segundo o movimento CTS, a forma de avaliação em um curso desta natureza não pode 

contradizer a maneira como este curso foi desenvolvido. Assim, a prova bimestral foi 

preparada englobando aspectos históricos, teóricos e sociais acerca da Radioatividade. 

O resultado foi positivo, pois todas as notas foram boas e as respostas obtidas 

mostraram que os alunos realmente compreenderam e souberam utilizar o conteúdo 

científico. 

Além das avaliações formais, um teatro na forma de um júri simulado foi 

realizado com a turma, no qual os alunos eram responsáveis por tomar uma posição 

contra ou a favor da utilização da energia nuclear para produção de energia elétrica. 

Para isto, os educandos deveriam apresentar as características supracitadas, mostrando-

se entendedor dos conteúdos científicos e suas implicações. Para a tomada de decisão, 

os alunos deveriam ter consciência dos riscos e benefícios. Esta atividade foi de extrema 

importância e muito bem aceita pelos alunos, uma vez que toda a turma participou da 

atividade e puderam desenvolver suas capacidades argumentativas, colocadas em 

prática na avaliação discursiva, realizada posteriormente ao teatro. 

Como suporte as aulas ministradas, um material de apoio foi preparado a partir 

de uma pesquisa bibliográfica. Este material alternativo foi escolhido no lugar de um 

livro didático, pois, foi desenvolvido para ser direcionado àquela turma específica. Este 

material também foi avaliado positivamente pelos alunos, que justificaram 

principalmente por não precisarem mais “copiar do quadro”. Além deste material, dois 

vídeos foram utilizados. A utilização de vídeos é interessante e alguns alunos relataram 

que as melhores aulas foram as que tiveram esta atividade. Porém, foi observado que em 

alguns momentos, a atenção dos alunos não estava totalmente voltada para o vídeo, 

provavelmente porque estes não eram curtos, possuindo cerca de trinta minutos cada 

um. 

Por fim, acredito que a sequência didática desenvolvida e aplicada, bem como o 

material de apoio, cumpriram seus papéis, resultando em um processo de ensino-

aprendizado problematizador, que fez com que os alunos buscassem o conhecimento 

para resolver questões sociocientíficas. Assim, pode-se afirmar que esta metodologia 

pode ser uma grande aliada no percurso que pretende chegar a formação de um cidadão 

crítico e alfabetizado no Ensino Médio, diminuindo a aversão e o fracasso escolar 

relacionado às disciplinas científicas, principalmente a Química no Ensino Médio.  
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Vale ressaltar que as condições encontradas para realização deste trabalho foram 

propícias para se obter resultados aqui expostos, como uma turma pequena (21 alunos), 

alunos interessados e dispostos a aprender, escola com infraestrutura e que dá liberdade 

para o professor introduzir novas metodologias, desde que a ementa da disciplina seja 

respeitada. Em outras realidades, o resultado pode não ser o mesmo.  

De acordo com a minha experiência em sala de aula, esta metodologia poderia 

ser aplicada em outras realidades, como em uma escola pública, por exemplo. Como 

esta metodologia se mostrou muito eficaz para despertar o interesse dos alunos para 

questões sociocientíficas, acredito que ela fosse capaz também de promover maior 

debate em diferentes realidades. Por outro lado, ajustes poderiam ser feitos, dependendo 

da realidade trabalhada. Por exemplo, ao invés da crise hídrica como tema gerador, 

poderíamos trabalhar com a questão do valor da conta de luz: utilizar a energia nuclear 

como fonte de energia elétrica, diminuiria o preço da conta de luz? Uma questão social 

aplicada neste contexto poderia ser sobre as ligações clandestinas de luz, que geram 

gastos extras para a população. Cabe ainda analisar a viabilidade da produção de um 

material de apoio didático e o número de alunos envolvidos. 
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APÊNDICE 1: Questionário de Diagnose 

Diagnose 

1 – Você já ouviu falar em energia nuclear? Onde? 

(  ) Sim           (   ) Não   ___________________________________________________ 

2 – E em Radioatividade? Onde? 

( ) Sim           (    ) Não   ___________________________________________________ 

3 – Quando você ouve a palavra Radioatividade, você acha que é uma coisa boa ou 

ruim?  Por que? 

(     ) Boa           (     ) Ruim 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – Você sabe em que a radioatividade pode ser empregada?  

(     ) Medicina diagnóstica 

(     ) Irradiação de Alimentos 

(     ) Datação de fósseis 

(     ) Construção de armas de destruição em massa 

(     ) Tratamento de doenças 

(     ) Outros. _____________________________________________________ 

5 – Você é a favor ou contra a utilização da energia nuclear para geração de 

energia elétrica?  

(     ) A favor           (     ) Contra        (      ) Não sei 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: Material de Apoio 
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Problematização 

 O início do ano de 2015 foi marcado por uma das piores crises hídricas que o 

país já teve. O problema se apresentou inicialmente no estado de São Paulo, obrigando 

o governo a utilizar até o volume morto dos reservatórios. Segundo notícia veiculada no 

telejornal RJTV, a situação do Rio de Janeiro na primeira semana do mês de maio de 

2015, é um pouco mais crítica. O reservatório do Rio Paraíba do Sul, operava, naquele 

momento, com aproximadamente 18% de sua capacidade.  

 Atrelado ao problema da crise hídrica, vem a questão energética. Atualmente, 

nosso país conta com praticamente toda (75 – 80%) energia elétrica proveniente das 

hidroelétricas. Logo, se não há água, a energia também fica escassa. Isso obriga a 

população a diminuir o consumo elétrico e ainda, gera um custo a mais na produção 

energética utilizando as termoelétricas, fazendo com que seu preço aumente.  

 Este não é um problema novo. Autoridades na área de planejamento energético, 

há um bom tempo, previam esta crise. Uma matéria publicada na Revista Super 

Interessante, de julho de 2000 – há exatos 15 anos – retrata muito bem essa crise. A 

matéria, intitulada “A era da falta d’água”, afirma que as reservas mundiais de água 

doce vão entrar em colapso em algum momento do século XXI, o que seria um antigo 

pesadelo dos ambientalista. Relatam que em 2025, cerca de 45% da população mundial 

irão ficar sem água, segundo um estudo realizado pelas Nações Unidas. Um dos 

motivos seria que nos últimos cinquenta anos a população triplicou, mas o consumo de 

água aumentou seis vezes. Com a população, cresce também a agricultura e a 

quantidade de pessoas que consomem líquidos. Além disso, para piorar a situação, a 

saúde dos rios, que são as principais fontes de água doce da Terra, não está boa, sendo 

ameaçada principalmente pela poluição e pelo assoreamento. 

 Ainda segundo a mesma matéria, o Brasil detém, sozinho, 16% do total das 

reservas de água doce do planeta, além de apresentar índices recordes de chuvas. Porém, 

algumas cidades sofrem racionamento de água e a explicação para isto seria o mal 

gerenciamento dos recursos. A Companhia de Água e Saneamento Básico de São Paulo 

(Sabesp) fornece a cada um dos 16 milhões de moradores da região metropolitana 370 

litros de água por dia – o triplo do mínimo necessário para uso humano. E 40% da água 

que chega a população brasileira, é desperdiçada.   

 Mediante a esta enorme crise, novas formas de obtenção de energia são 

necessárias. Podem ser provenientes de diversas fontes, como a solar, a eólica ou a 

nuclear, por exemplo. O objetivo do nosso estudo é abordar o conteúdo de 
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Radioatividade e a partir dele discutir novas possibilidades de geração de energia 

elétrica.  

 

RADIOATIVIDADE 

1. Introdução 

A radioatividade é um fenômeno pelo qual os núcleos atômicos sofrem 

transformações e emitem radiações, podendo, nesse processo, formar novos elementos 

químicos. Para prosseguirmos nossos estudos acerca da radioatividade, vamos abordar 

inicialmente, de forma resumida, alguns aspectos históricos e conceitos importantes já 

vistos anteriormente. 

1.1. Um pouco de história 

Quando se fala em Radioatividade, impossível não remeter à nomes da família 

Curie, como Marie, Pierre e Irene. O vídeo chamado “O clã Curie”, disponível no 

YouTube, traz a vida da família Curie na forma de um documentário, mostrando desde a 

infância até as contribuições significativas que fizeram do casal Pierre e Marie 

ganhadores do prêmio Nobel de Física em 1903, e a Marie Curie o Nobel de Química 

em 1911. Assista a esse vídeo e responda as questões que seguem. 

 Onde nasceu Marie Curie? 

 O que motivou sua saída de sua terra natal? 

 Que acordo fez com sua irmã? 

 Para que país ela foi? 

 Quem foi Pierre Curie? 

 Qual assunto abordado na tese de doutorado de Marie? 

 O que Becquerel estudou e o que descobriu? 

 Onde Marie realizava suas pesquisas? Por que? 

 Por que o eletrômetro detectou que o ar passou a ser condutor na experiência de 

Marie? 

 Que elementos químicos foram descobertos por Marie? 

 Que nome é dado a emissão de energia estudada por Marie? 

 Por que Marie e Pierre começam a se sentirem mal de saúde? 

 Quem emite maior intensidade de radiação: rádio ou polônio? 

 Por que o casal Curie não quis patentear suas descobertas? 

 Como foi descoberta e como era chamada a radioterapia? 
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 O que significou o doutorado de Marie para as mulheres em geral? 

 Que doença afetou os colaboradores do casal? 

 O que faz Marie, profissionalmente, após a morte de Pierre? 

 Qual a contribuição, no campo medicinal, de Marie durante a Primeira Guerra 

Mundial? 

 Qual o perfil da família Curie quanto à questões políticas e sociais? 

 Quem foi Irene Curie? 

 Em que se formou Irene? 

 Quais as contribuições de Irene e Fréderic Joliot quanto à estrutura da matéria e 

a radioatividade? 

 O que é e como foi descoberta a fissão nuclear? 

 Por que Fréderic parou de publicar os resultados de suas pesquisas após 1939? 

 O que é deutério? 

 O que é água pesada? 

 O que é reação em cadeia? 

 Por que a água pesada e os princípios de reações em cadeia foram escondidos? 

 Com que finalidade foi usada a pilha nuclear? 

 Sabe-se que o decaimento dos elementos radioativos naturais (U e Th) foram um 

“relógio geológico”. Como isso possibilitou os cientistas a definirem a idade da 

terra? 

 

1.2. O final do século XIX e início do século XX 

A descoberta do elemento químico Rádio, por Marie Curie em 1902, chegou para a 

sociedade como a promessa da energia do futuro: iluminação, combustíveis para mover 

as máquinas das industriais e a crescente frota automobilística, dentre outros. Além 

disso, o rádio ganhou notoriedade na mídia, sendo destacado sempre como algo 

poderoso e milagroso em vários aspectos humanos: desde a medicina até a estética. 

Vários produtos como cosméticos, sais para banho, compressas para tratar doenças 

como artrite e artrose, e até mesmo a água, ganharam uma carga de radioatividade. 

Juntos com os produtos que prometiam verdadeiras revoluções para humanidade, viam 

as fraudes. Diversos deles, principalmente a água, diziam possuir níveis de 

radioatividade, se aproveitando da falta de conhecimento da população, e na verdade 

não possuíam. Apenas no final da década de 1920 do século XX que os cientistas 
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começaram a estudar os efeitos colaterais de consumir produtos com radioatividade e os 

efeitos sobre a saúde de quem manipula tais produtos. Esses efeitos são desde 

queimaduras leves e inflamações cutâneas até o câncer. A partir de então, a sociedade 

começa a ver a radioatividade de forma muito diferente daquela que viam no início do 

século. (AFONSO et al., 2011) 

 

1.3. A radioatividade e os contextos de guerra no mundo 

As duas grandes guerras que ocorreram no mundo – Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais – tem suas histórias entrelaçadas ao da Radioatividade. Em 1939, dois 

alemães, Otto Hahn e Fritz Strassman observaram o fenômeno de fissão do urânio, que 

foi interpretado pela física austríaca Lise Maitner, já radicada na Suécia devido a 

perseguição dos nazistas. Neste mesmo ano, os alemães invadem a Polônia e inicia-se a 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Bohr foi o primeiro cientista aliado a saber que 

os alemães tinham obtido fissão do urânio e sua preocupação girava em torno da energia 

liberada neste processo e a possibilidade da construção de armas atômicas. Essa 

informação chegou à Bohr através de seu colega, o físico Werner Heisenberg, quando 

ainda estava na Dinamarca, dominada pelos nazistas. Então, Bohr foge para os EUA e lá 

encontra Albert Einstein o alerta sobre a possibilidade de construção de armas atômicas 

pelo Eixo Alemanha, Itália e Japão. Einstein por sua vez, comunica o fato ao então 

presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Porém, verificou-se posteriormente que 

o projeto desenvolvido pelos alemães não seria capaz de obter sucesso (MERÇON e 

QUADRAT, 2004). 

Em 1941, os Estados Unidos entram na guerra e organizam o Projeto Manhattan, 

diante da possibilidade de os alemães construírem armas atômicas. Com custo de dois 

bilhões de dólares, este projeto representou a maior reunião de cientistas para trabalhar 

em um só tema. Não demorou muito para os resultados aparecerem: em 02 de dezembro 

de 1942 um reator nuclear foi construído e passou a funcionar na quadra de squash da 

Universidade de Chicago, sob supervisão do físico italiano Enrico Fermi. A conversão 

da reação controlada no reator em um armamento foi realizado nos laboratórios secretos 

de Los Alamos (Novo México – EUA), sob comando de J. Robert Oppenheimer. O 

primeiro teste da bomba fabricada foi 16 de julho de 1945, no deserto de Alamogordo 

(MERÇON e QUADRAT, 2004). 

A explosão de duas bombas atômicas finalizou a Segunda Guerra Mundial em 1945. 

Em 06 de agosto, 80 mil pessoas morreram com a explosão de uma bomba de urânio 



 83 

sobre a cidade de Hiroshima. Três dias depois, mais 40 mil pessoas morreram 

imediatamente após outra bomba atômica, esta de plutônio, ser lançada sobre a cidade 

de Nagasaki (MERÇON e QUADRAT, 2004). 

Até hoje discute-se a verdadeira necessidade de ter se utilizado as bombas. Uma vez 

que a Europa estava destruída e a Alemanha se rendera, era questão de tempo para que a 

guerra terminasse e o Japão também se rendesse. Há quem afirme que essas bombas 

serviram para demonstrar o poder e a supremacia dos Estados Unidos. Mais tarde, 

inicia-se a Guerra Fria, com a corrida espacial e armamentista traçada por Estados 

Unidos e União Soviética (MERÇON e QUADRAT, 2004). 

 

1.4. O átomo desde Dalton e a evolução dos modelos atômicos 

Sabe-se, hoje, que o átomo representa a menor unidade de um elemento químico. A 

história mostra que os conceitos mais primitivos do átomo datam de aproximadamente 

450 a.C., onde os filósofos atomistas Leucipo e Demócrito admitiam que toda matéria 

era formada por minúsculas unidades. Caso fosse possível dividir a matéria à metade 

infinitas vezes, chegaríamos a uma unidade não mais divisível, a qual denominaram 

“átomo”, que, do grego, significa indivisível.  

Em 1808, John Dalton foi o primeiro cientista moderno a descrever um modelo para 

o átomo, realizando experimentos baseados nas leis ponderais de Lavoisier e Proust. A 

partir das análises de Dalton, o átomo, em sua concepção, poderia ser descrito como 

uma esfera maciça, indivisível e eletricamente neutra. Este modelo ficou conhecido 

como o “modelo da bola de bilhar” (FONSECA, 2014). 

 

Figura 1: modelo de Dalton. Fonte: http://educacao.globo.com/quimica/assunto/estrutura-atomica/modelos-atomicos.html 

A partir da descoberta da eletricidade e da radioatividade, o modelo de Dalton foi 

sendo substituído por outros mais modernos e que explicavam outros fatos observados 

que o modelo de Dalton não explicava. Na verdade, o indivisível, segundo Dalton, era 

formado de partículas ainda menores, chamadas partículas subatômicas (FONSECA, 

2014). 

Por volta dos anos de 1900, Joseph John Thomson, a partir do seu experimento com 

os tubos de raios catódicos e Goldstein, baseado no comportamento dos raios canais, 
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propuseram um novo modelo para o átomo, o qual ficou conhecido como “modelo do 

pudim de passas”. Segundo essa visão, o átomo seria uma esfera composta de uma pasta 

homogênea e positiva (os prótons), com diversas partículas negativas (os elétrons) 

mergulhadas nesta pasta. Uma analogia mais útil para ilustrar esse modelo, é compará-

lo a um panetone (FONSECA, 2014). 

 

Figura 2: modelo de Thomson. Fonte: http://www.explicatorium.com/CFQ9-Evolucao-atomo.php. 

 

Em 1911, Ernest Rutherford realizou um experimento bombardeando uma fina 

lâmina de ouro com partículas carregadas positivamente (chamadas partículas alfa). A 

partir da análise de que a maior parte das partículas atravessava a lâmina sem nenhum 

desvio, propôs que a maior parte do átomo vazia. Algumas poucas partículas sofriam 

desvios, e Rutherford interpretou como sendo devido a repulsão de cargas com sinais 

iguais, determinando que o átomo possuía uma região muito pequena, denominada 

núcleo, onde se concentrava a massa do átomo. James Chadwick, em 1932, descobre 

uma terceira partícula subatômica, localizada também no núcleo, denominada nêutron 

(FONSECA, 2014). 

 

Figura 3: modelo de Rutherford. Fonte: http://www.soq.com.br/conteudos/em/modelosatomicos/p3.php 

Assim, podemos afirmar que atualmente, a estrutura atômica moderna considera que 

os átomos são formados de três partículas fundamentais: prótons, elétrons e nêutrons. 

Suas características estão resumidas na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.explicatorium.com/CFQ9-Evolucao-atomo.php
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Tabela 1: Características das partículas subatômicas 

Partícula Localização Massa Relativa Carga Relativa 

Prótons Núcleo 1 + 1 

Elétrons Eletrosfera 1

1840  

- 1 

Nêutrons Núcleo 1 0 

  

Outras duas grandezas relacionadas ao átomo são o número atômico, representado 

por Z, que na verdade é o número de prótons que um átomo possui, e o número de 

massa, designado por A, definido com o somatório do número de nêutrons e de prótons 

que um átomo tem. Matematicamente, temos que “A = n + p” ou “A = n + Z”.  

 

1.5. Representação de um átomo de um elemento químico. 

Um átomo de um elemento químico qualquer pode ser representado da seguinte 

maneira: 

6C12 

Onde o C é o símbolo que representa o elemento químico carbono e os dois 

números que acompanham o símbolo são os números atômicos e de massa. O maior 

sempre será o número de massa. O átomo assim representado apresenta seis cargas 

positivas (seis prótons), seis cargas negativas (seis elétrons) e seis nêutrons (da 

diferença entre o número de massa e o número atômico). 

1.6. Isótopos 

Um isótopo pode ser considerado um conjunto de átomos que possui mesmo 

número atômico, diferindo na quantidade de nêutron, logo, no seu número de massa. Os 

elementos químicos representados na tabela periódica são resultantes da combinação 

dos isótopos correspondentes. A tabela a seguir mostra alguns elementos e seus 

isótopos. 

Tabela 2: Alguns isótopos 

Elemento Isótopos 

Hidrogênio (H) 1H1,1H2 e1H3 

Magnésio (Mg) 12Mg23,12Mg24 e12Mg25 

Cloro (Cℓ) 17Cℓ35 e 17Cℓ37 
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2. A estabilidade do átomo 

Quando consideramos o átomo segundo o modelo de Rutherford, temos a situação 

em que um núcleo muito pequeno é formado por prótons e nêutrons, esse último sendo 

responsável pela estabilização do núcleo, atenuando a repulsão (+)(+) dos prótons. O 

isótopo prótio 1H
1 do hidrogênio é o único estável que não apresenta nêutrons em sua 

composição, mas, por outro lado, só apresenta uma partícula com carga positiva. Do 

hélio, 2He4 ao cálcio, 20Ca40, os isótopos mais abundantes possuem relação 

nêutrons/prótons iguais a 1. A medida que o número de prótons vai aumentando, essa 

relação n/p também aumenta. Quando ultrapassamos a marca de 83 prótons, nenhum 

número de nêutrons é capaz de estabilizar esse núcleo devido à enorme repulsão (+)(+). 

O bismuto, Bi, com Z = 83, é o último elemento estável da tabela periódica. Certos 

átomos instáveis têm a propriedade de emitir partículas ou radiação, transformando-se 

em outros mais estáveis. Esta propriedade é denominada radioatividade. Cabe ressaltar 

que existem elementos radioativos com números atômicos menores que 83. 

 

Figura 3: Estabilidade do núcleo. Fonte: Apostila CNEN. 

2.1. Estabilização do núcleo 

A estabilização de um núcleo instável pode ser feita a partir da emissão de matéria 

(radiações alfa e beta) ou de radiação eletromagnética. 

2.1.1. Emissão de partículas alfa (α) 

A emissão de radiação alfa é, na verdade, a emissão de um conjunto de partículas 

formada por dois prótons e dois nêutrons. A partícula alfa é então representada por +2α
4 

e pode ser comparada a um núcleo de hélio, 2He4, sem elétrons. 

Ex.: 88Ra226 → 86Rn222 + +2α
4 
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2.1.2. Emissão de partículas beta (β) 

A emissão de radiação beta representa outra forma de estabilização do núcleo, sendo 

emitido uma partícula com carga negativa e sem massa, resultante da transformação de 

um nêutron em um próton. É na verdade, um elétron (-1β
0). Caso ocorra o contrário, ou 

seja, o próton se transformar em um nêutron, ocorre a emissão da anti-partícula beta, 

chamada pósitron (+1β
0)  

Formação da partícula beta: 0n
1 → 1p

1 + -1β
0 

Formação da anti-partícula beta, pósitron:  1p
1 → 0n

1 + +1β
0 

Ex.: 55Cs137 → 56Ba137 + -1β
0 

2.1.3. Emissão de radiação gama (ɣ) 

Quando um pósitron e uma partícula beta se chocam, ocorre extinção de matéria e 

liberação de energia na forma de radiação gama. 

-1β
0 + +1β

0 → 0ɣ
0 

2.2. Características e propriedades das emissões 

 A seguir, é mostrada uma tabela que contém as características e as propriedades 

de cada uma das três emissões identificadas anteriormente. 

 

Emissão Alfa (+2α4) Beta (-1β0) Gama (0ɣ0) 

Características 

Partículas pesadas, 

com carga elétrica 

positiva, um núcleo 

de hélio sem 

elétrons. 

Partículas leves, com 

carga elétrica 

negativa e massa 

desprezível, elétron. 

Radiações 

eletromagnéticas que 

não possuem carga 

nem massa. 

Velocidade 
Média: cerca de 5% 

da velocidade da luz. 

Chegam a atingir 

95% da velocidade 

da luz. 

Velocidade igual à 

da luz: ~300.000 

km/s. 

Poder de 

penetração 
Pequeno Médio Grande 

O que pode reter? Papel fino. 
Chapa de alumínio 

de 1 cm. 

Placa de chumbo de 

5 cm ou mais grossa; 

concreto. 
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Exercícios 

1. Um átomo de 88Ra222 transforma-se, por emissão de partículas beta, no átomo Q; 

este, por igual processo, transforma-se em X, que por sua vez, emitindo uma 

partícula alfa, transforma-se em Z. pergunta-se: 

a) Qual o número atômico e o número de massa do átomo Z? 

b) Quais átomos são isótopos? 

2. As partículas emitidas na transformação de 92U
239 em 94Pu239 são: 

a) Duas alfas 

b) Duas betas 

c) Duas alfas e uma beta 

d) Uma alfa e duas betas 

e) Uma alfa e uma beta 

3. Quantas partículas alfa e beta são emitidas, respectivamente, na transmutação 

abaixo? 

90Th230 → 82Pb206 

a) 5 e 4 

b) 4 e 6 

c) 6 e 5 

d) 6 e 4 

e) 4 e 5 

 

3. Período de meia-vida 

Em uma amostra de material radioativo, os radioisótopos tendem a emitir radiação 

para se tornarem mais estáveis. A taxa (ou velocidade) com essa amostra sofre 

desintegração é chamada atividade da amostra. O tempo necessário para que a metade 

do número de átomos de uma amostra radioativa decaia, ou seja, se transforme em outro 

elemento químico emitindo radiação, é denominado tempo de meia-vida. 

 ,           e            

 

Onde:  

n: número de átomos restantes; 

n0: número de átomos iniciais; 
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t: tempo; 

P: meia-vida. 

Como o número de átomos é diretamente proporcional à massa da amostra, 

podemos reescrever as expressões da seguinte maneira: 

 ,           e            

Onde m e m0 seriam, respectivamente, massas final e inicial da amostra radioativa. 

 

 

Exercícios 

4. O radioisótopo 53I
131 emite radiação beta e perde 75% de sua atividade em 16 

dias.  

a) Qual o tempo de meia vida do 53I
131? 

b) Qual o elemento formado na desintegração? 

5. Um dos produtos liberados nas explosões nucleares e nos acidentes em usinas 

nucleares que mais danos pode causar aos seres vivos é o isótopo 38Sr90. Trata-se 

de um isótopo radioativo que se acumula nos ossos, por substituição do cálcio, e 

é emissor de partículas beta, com meia vida de 28 anos.  

a) Se um indivíduo ao nascer absorver em seu organismo o 38Sr90, com que 

idade terá a ação radioativa deste isótopo reduzida a ¼? 

b) Escreva a reação de decaimento radioativo do 38Sr90, identificando o 

elemento que dela se origina.  

 

4. A Radioatividade Natural 

Todos os isótopos radioativos naturais foram originados de um dos três isótopos 

radioativos: tório-232 (90Th232), urânio-238 (92U
238) e urânio-235 (92U

235). Dizemos 

então que estes elementos estabelecem uma série ou família radioativa natural. 

Logo, série ou família radioativa natural é o conjunto de átomos que estão 

relacionados por sucessivos decaimentos. A seguir são mostradas estas séries, que 

terminam nos isótopos 206, 207 e 208 do chumbo, que são estáveis. 
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Figura 4: Séries Radioativas. Fonte: Apostila CNEN. 

 

5. Radioatividade Artificial 

Transmutação artificial é o nome dado a toda reação onde um elemento químico 

“X” transforma-se em um elemento químico “Y” através de uma reação nuclear. Em 

uma transmutação artificial, átomos, chamados alvos, são bombardeados com alguma 

partícula (próton, nêutron, etc), denominados projéteis.  

A primeira reação de transmutação artificial foi realizada por Rutherford em 1919, 

quando bombardeou átomos de nitrogênio com partículas alfa e obteve oxigênio 

artificial, segundo a equação a seguir: 

7N
14 + +2α

4 → 9F
18 (instável) → 8O

17 + 1p
1 

Chadwick, em 1932, descobriu os nêutrons quando bombardeava placas de berílio 

com partículas alfa. A equação abaixo representa o processo: 

4Be9 + +2α
4 → 0n

1 + 6C
12 

O casal Frederic Joliot e Irene Curie foi responsável por produzir o primeiro 

radioisótopo artificial, ganhando o prêmio Nobel de Química em 1935, quando 

bombardearam uma placa de alumínio com partículas alfa, obtendo o fósforo-30. 
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13Aℓ27 + +2α
4 → 15P

30 + 0n
1 

6. Fissão Nuclear 

A fissão nuclear é um fenômeno onde um núcleo atômico pesado e instável divide-

se em dois, praticamente iguais, após um bombardeamento por um nêutron moderado. 

Esse fenômeno foi descrito pela cientista austríaca Lise Meitner e por seu sobrinho, 

Otto Robert Frisch, e concluíram que o bombardeamento do urânio instável por 

nêutrons moderados, faz o núcleo deste romper-se ao meio, liberando 2 ou 3 nêutrons e 

energia. 

Esse fenômeno foi observado inicialmente em 1933, pelo físico italiano Enrico 

Fermi, quando observou que nêutrons muito acelerados atravessavam o átomo, ao passo 

que nêutrons muito lentos são rebatidos pelo núcleo do átomo. Mas, nêutrons com 

velocidade moderada são capazes de ser capturados por esses núcleos e a partir disso, 

produzir elementos transurânicos, que são elementos com número atômico maior que 

92. Uma maneira de moderar a velocidade dos nêutrons é fazê-lo atravessar um 

material, como a água pesada (D2O), a parafina, a grafita ou o berílio.  

Na natureza existem três isótopos do urânio: 92U
238, 92U

235 e 92U
234. Destes, só o 

urânio-235 sofre fissão nuclear. 

 

92U
235 + 0n

1 → 56Ba139 + 36Kr95 + 2 0n
1 + energia 

92U
235 + 0n

1 → 38Sr94 + 54Xe139 + 3 0n
1 + energia 

92U
235 + 0n

1 → 35Br87 + 57La146 + 3 0n
1 + energia 

6.1. Energia liberada na fissão 

A energia liberada na fissão é proveniente da energia de ligação ou de 

empacotamento dos núcleos. Quanto maior for essa energia, mais estável é o núcleo 

atômico. A quantidade de energia liberada é proporcional a massa perdida, e pode ser 

calculada pela equação de Einstein: E = m ∙ c2 

 

6.2. Reações em cadeia 

De acordo com o que vimos ainda pouco, a reação de fissão do urânio-235 produz 

energia e dois ou três nêutrons acelerados. Caso esses nêutrons passem por um material, 
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como água pesada, eles serão capazes de continuar a fissão dos átomos de urânio-235 

nas vizinhanças, já que terão velocidade moderada. Este fenômeno é conhecido como 

reação em cadeia, onde sucessivas reações e fissão ocorrem, e a produção de nêutrons a 

cada fissão, unto com a energia liberada, cresce em progressão geométrica. A figura a 

seguir ilustra este fenômeno: 

 

Figura 6: Reação em cadeia. Fonte: http://www.infoescola.com/quimica/reacao-em-cadeia 

  

6.3. Usina nuclear 

Uma usina nuclear produz energia elétrica a partir da energia nuclear. O princípio 

básico de funcionamento de uma usina é o processo de fissão nuclear, acompanhado de 

reações em cadeia. Um reator que controla as reações é instalado no interior de um 

compartimento feito de ferro armado, concreto e aço, com a finalidade de não deixar 

escapar para o meio ambiente material radioativo. O principal elemento utilizado nas 

usinas é o urânio, mais precisamente, o isótopo 235 do urânio. 

Podemos, resumidamente, dizer que uma usina possui três circuitos: o primário, o 

secundário e o terciário. O reator do circuito primário, é constituído de barras de 

combustível físsil (urânio-235 ou plutônio-239) e barras de controle. Esta última serve 

como moderador de nêutrons para controlar a reação em cadeia e, caso necessário, 

desligar o reator. A principal função do circuito primário é gerar calor para aquecer e 

vaporizar a água que entra nele. Esse vapor gerado é utilizado para aquecer a água do 

circuito secundário, sem entrar em contato com ela, e esse novo vapor gerado aciona as 

turbinas gerando eletricidade.   

http://www.infoescola.com/quimica/reacao-em-cadeia
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Por fim, o vapor de água é condensado no circuito terciário ou no sistema de 

refrigeração. A água utilizada neste circuito é proveniente de mares ou lagos próximos 

da usina. A seguir, é mostrado o esquema de uma usina nuclear: 

 

Figura 7: Esquema de uma usina nuclear. Fonte: http://www.brasilescola.com/fisica/como-funciona-uma-usina-nuclear.htm 

6.4. O lixo atômico 

Um dos grandes desafios e problemas que a sociedade que depende da energia 

nuclear enfrenta é a questão do lixo atômico. Os produtos gerados na fissão são 

altamente radioativos e devem ser armazenados de forma segura para evitar possíveis 

contaminações futuras. Para isolar o lixo atômico e não permitir que o mesmo 

contamine o meio ambiente, normalmente os resíduos são armazenados em tonéis de 

aço e enterrados sob camadas de concreto.  

Nos Estados Unidos, esse procedimento é adotado, e depois é lançado em minas 

abandonadas ou em sítios geológicos apropriados. A França, que depende muito deste 

meio de obtenção de energia (cerca de 75%), faz uma seleção dos materiais, separando 

o urânio e o plutônio que já sofreram fissão daqueles que ainda não passaram por este 

processo. Este último é reaproveitado ao passo que o primeiro é colocado em um vidro 

de borossilicato (semelhante ao pirex – material capaz de absorver nêutrons) e 

armazenado em contêineres. Os contêineres, por sua vez, são armazenados em sítios 

construídos especificamente para este fim, podendo abrigar o material radioativo por no 

mínimo, 1000 anos. 

No Brasil, nas Usinas de Angra 1 e 2, o lixo produzido é armazenado em 

piscinas localizadas embaixo das próprias usinas, mas, os depósitos atuais deverão 

alcançar seus limites máximos entre 2018 e 2020.      

http://www.brasilescola.com/fisica/como-funciona-uma-usina-nuclear.htm
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6.5. A bomba atômica  

A bomba atômica é uma aplicação bélica da fissão nuclear, onde a imensa 

quantidade de energia liberada a partir de uma reação de fissão nuclear em cadeia, gera 

grande destruição. O funcionamento da bomba atômica se baseia em uma certa 

quantidade de material físsil, divido em pequenas quantidades e estas, cercadas de TNT. 

No centro da bomba, coloca-se uma fonte de nêutrons. Ao detonar a bomba, o TNT 

explode e obriga as pequenas massas de material físsil a se unirem e penetrarem na 

fonte de nêutrons, iniciando assim uma reação de fissão nuclear em cadeia com enorme 

liberação de energia. 

Os cientistas envolvidos no projeto de construção da bomba atômica pelos EUA, 

denominado Projeto Manhathan, propuseram que a bomba fosse apenas testada na 

presença de líderes japoneses e os países aliados, durante a segunda Guerra Mundial. A 

justificativa seria que o Japão, ao ver o poderio bélico dos EUA, se renderiam e a guerra 

enfim acabaria, evitando a morte de vários inocentes. Porém, não foi isso que 

aconteceu, e em 06 de agosto de 1945 o então presidente Harry Truman ordenou que 

fosse lançada uma bomba atômica de urânio sobre a cidade de Hiroxima. Esta bomba 

foi chamada de Little Boy e possuía uma massa crítica de 7 quilos de urânio 

enriquecido. 

7. Fusão Nuclear 

A fusão nuclear é um fenômeno no qual núcleos leves se unem para formar um 

único núcleo, com a liberação de uma enorme quantidade de energia. A energia liberada 

por estrelas como o sol, é proveniente de reação de fusão, possivelmente representada 

pela equação abaixo. Uma reação como esta necessita de uma temperatura de 

aproximadamente 100 milhões de graus Celsius para ser iniciada. 

4 1H
1 → 2He4 + 2 +1β

0 

7.1. A bomba de hidrogênio  

A enorme quantidade de energia liberada no processo de fusão nuclear e o 

grande fluxo de nêutrons liberados é a base para a bomba de hidrogênio, que é uma 

aplicação bélica deste tipo de fenômeno.  Este tipo de bomba possui poder bem maior 
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do que o de uma bomba atômica devido ao fluxo de nêutrons, e sua potência é medida 

em megatons, sendo 1 megaton correspondente a 106 toneladas de TNT.  

A bomba de hidrogênio nunca foi utilizada com fins bélicos até os ias de hoje, 

porém, experimentalmente, já foi detonada algumas vezes. Em 01/08/1953, por 

exemplo, os soviéticos anunciaram que possuíam bomba de hidrogênio e o fato foi 

confirmado devido ao registro dos sismógrafos do mundo inteiro após uma grande 

explosão detectada na Sibéria. Os EUA, em 05/07/1954 lançaram outra bomba de 

hidrogênio e determinaram que seu poder de destruição era cerca de 12 vezes maior do 

que o da bomba atômica. 

Uma bomba de 100 megatons pode causar a morte de pessoas em um raio de 5 

km, além de danos às estruturas das casas localizadas em um raio de 45 km. 

8. Benefícios da radioatividade 

 

8.1. Irradiação de alimentos 

A irradiação de alimentos visa aumentar o tempo de conservação dos alimentos, 

expondo-os a uma fonte e radiação ionizante – em geral o cobalto-60 ou o césio-137, 

sem que haja contato direto entre o alimento e a fonte radioativa. 

Dependendo do objetivo específico, a dose a qual os alimentos são submetidos, 

podem ser pasteurizante ou esterilizante. A unidade de radiação absorvida pelo 

alimento, no SI, é o Gray ou Gy, e 1 Gy corresponde a 1 J de energia por quilograma do 

alimento. 

Dose pasteurizante: o alimento é irradiado entre 2 e 5 Gy. Nesta dose, a 

quantidade de bactérias, parasitas ou microorganismo que causam a deterioração do 

alimento são bastante reduzidos ou inativados. Não provocam alterações perceptíveis 

nos aspectos como cheiro, sabor ou textura. 

Dose esterilizante: o alimento é irradiado entre 20 e 40 Gy, podendo 

permanecer, assim, por um longo período de tempo, a temperatura ambiente, sem sofrer 

deterioração. Nesta dose, o alimento sofre alteração de sabor e aroma. Esta ideia surgiu 

na Inglaterra em 1905, mas só foi estudada e coloca em prática após a Guerra Fria. 



 96 

8.2. Tratamento e diagnose de doenças 

Várias doenças podem ser diagnosticadas ou tratadas a partir de equipamentos 

que emitem algum tipo de radiação. A radiografia, a tomografia, a cintilografia, a 

mamografia são exemplos de técnicas que utilizam a radiação no diagnóstico de 

doenças. A mais famosa aplicação da radiação no combate a doenças é a radioterapia, 

utilizada no tratamento de diversos tipos de câncer.   

8.3. Produção de energia elétrica 

A energia elétrica produzida em uma usina nuclear é gerada a partir das reações de 

fissão nuclear em cadeia, e a barra de combustíveis é, geralmente, composta de pastilhas 

de urânio. Apenas duas destas pastilhas são capazes de gerar energia elétrica para uma 

residência média por até um mês. Uma barra de combustível contém cerca de 400 

pastilhas, podendo atender 20000 pessoas durante 24 horas. 

O Brasil atende sua demanda energética através das diversas usinas hidroelétricas 

que possui. É uma maneira limpa de gerar energia, não emitindo gases poluentes, mas, 

depende da quantidade de água disponível nos reservatórios. Com a crise hídrica, novas 

formas de obtenção de energia são necessárias. A energia nuclear é uma delas. Alguns 

países europeus, não possuem o potencial hídrico que o Brasil tem. Cerca de 75% da 

energia consumida na França, por exemplo, é gerada em usinas nucleares. Os Estados 

Unidos são o país com o maior número de reatores nucleares em funcionamento. 

Atualmente são 103. O Brasil apresenta apenas dois, localizados na Usina Nuclear de 

Angra, litoral sul do Rio de Janeiro.  

 

9. Malefícios da radioatividade 

Os malefícios da radioatividade dependem de quanto exposto à radiação o indivíduo 

foi e da dose de radiação absorvida. Por exemplo, a exposição à uma bomba nuclear 

causa a morte instantânea, porém a exposição a fontes radioativas de menores poderes 

pode culminar no aparecimento de doenças como o câncer, pois as emissões radioativas 

com doses maiores que das naturais, tendo poder de penetração alto, podem gerar 

alteração no material genético das células.  
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10.  Acidentes Nucleares 

10.1. O acidente de Chernobyl 

O acidente na usina nuclear de Chernobyl, localizada na extinta União Soviética, 

atual Ucrânia, é considerado o pior acidente nuclear já registrado. Ocorreu em 26 de 

abril de 1986, quando um teste de rotina no reator 4 acabou com uma grande explosão 

devido a várias regras de segurança terem sido desrespeitadas. 

O circuito de resfriamento do sistema primário foi interrompido, gerando assim um 

superaquecimento no núcleo do reator, que causou a grande explosão e destruiu sua 

cobertura, liberando para atmosfera uma enorme quantidade de material radioativo. 

Vale ressaltar que a explosão foi térmica, e não nuclear. O resultado deste acidente foi a 

morte instantânea de 31 pessoas e a evacuação de mais de 130000 das regiões próximas, 

para evitar a exposição à radiação. 

A cidade de Pripyat, habitada por aproximadamente 45000 pessoas que viviam em 

função da usina, foi totalmente abandonada e uma outra cidade, Slavutich, teve de ser 

construída para receber as pessoas que abandonaram suas casas. 

Após o acidente, diversos casos de câncer, principalmente o de tireóide em 

crianças, foram detectados. O acidente liberou para atmosfera 400 vezes mais material 

radioativo do que a bomba atômica lançada sobre a cidade japonesa de Hiroxima. 

Inicialmente, o governo soviético tentou esconder a situação do restante da 

Europa, por causa de barreiras políticas, mas os níveis de radiação que ultrapassavam os 

países europeus eram altos demais, principalmente na França.  

Atualmente, as outras centrais nucleares de Chernobyl continuam em 

funcionamento. No local onde ficava o reator 4, foi feito uma espécie de “caixão” de 

cimento, a fim de conter a radiação que ainda emanava. A usina não dispunha de 

envoltórios de segurança em caso de acidentes, diferente das usinas nucleares do Leste 

europeu.  

10.2. O acidente de Goiânia 

Cerca de um ano após o acidente na usina de Chernobyl, na Ucrânia, o Brasil se 

viu numa situação nunca antes vivenciada. A falta de conhecimento gerou uma situação 

de calamidade em Goiânia e o episódio ficou conhecido como o “caso do césio-137”.  

O Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) foi desativado após ordem de despejo 

e deixou vários materiais para traz. Dentre os materiais, um instrumento médico 
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contendo césio-137, utilizado no tratamento do câncer, envolto em uma estrutura de 

chumbo. Dois homens que trabalhavam recolhendo e vendendo sucatas entraram no 

prédio abandonado em busca de algo que pudessem vender. Encontraram a tal bomba de 

césio-137 e a retiraram do local com o intuito de vende-la ao ferro velho de Devair.  

Devair, por sua vez, violou tal instrumento e teve contato com seu material: 

19,26g de cloreto de césio (CsCℓ), um pó parecido com o cloreto de sódio, porém, com 

a capacidade de emitir luz, uma luz azul muito bonita que seduziu adultos e crianças e o 

pó de cloreto de césio foi passando por várias pessoas.  

Em poucas horas após o contato com o material, algumas pessoas já sentiam os 

sintomas da síndrome da radiação: náuseas, tontura, vômito e diarréia, mas, ao 

procurarem o serviço médico, eram diagnosticadas com doenças infecciosas. Apenas 15 

dias depois, a bomba de césio foi levada à sede da Vigilância Sanitária local.    

No dia 29 de setembro de 1987, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) foi chamada para avaliar a situação, interditar áreas contaminadas e 

descontaminar as pessoas que tiveram contato com o pó brilhante. Os dados 

contabilizados de vítimas divergem muito. Estima-se que apenas 19g de cloreto de césio 

foram capazes de gerar cerca de 7 toneladas de lixo atômico. 

Além da crise de saúde, a crise social que se estendeu por toda Goiânia foi 

inevitável. Em alguns aeroportos, goianos estavam impedidos de desembarcar para não 

“contaminar” outras pessoas. Essa crise foi agravada pela falta de conhecimento da 

população. 

Assista ao documentário que mostra o caso de Goiânia, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs.  

 

11.  Exercícios Gerais 

Os exercícios a seguir fazem parte de uma série de livros didáticos e de provas de 

vestibulares e do Enem.  

1 - Vários tratamentos radioterápicos utilizam radioisótopos cujos núcleos emitem 

partículas  -1β
0. Essas partículas são: 

a) Elétrons 

b) Prótons 

c) Nêutrons 

https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs
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d) Átomos neutros de Hélio 

e) Núcleos de átomos de Hélio 

2 – O isótopo 131 do iodo é artificial e usado no diagnóstico de disfunções da glândula 

tireóide. Considere a reação a seguir: 

53 I 
131 → Z X A + -1 β 0 

Pode-se dizer que os valores de A e Z são respectivamente: 

a) 131 e 52 

b) 130 e 52 

c) 131 e 54 

d) 130 e 54 

3 – Detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um 

incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima de um radioisótopo 

amerício-241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o 

condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente 

elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Este elemento se desintegra de acordo com a 

equação a seguir: 

95 Am 241 → 93 Np 237 + Z 

Nessa equação, é correto afirmar que Z corresponde a: 

a) Uma partícula alfa 

b) Uma partícula beta 

c) Radiação gama 

d) Raios X 

e) Dois prótons 

4 – Com base nos conceitos relacionados a radioatividade, a partícula X na equação 

radioativa é: 

4 Be 9 + +2 α 4 → 6 C 12 + X é: 

a) Um nêutron 

b) Um próton 

c) Um elétron 

d) Uma partícula alfa 

e) Uma partícula beta 
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5 – Considere a equação nuclear incompleta: 

94 Pu 239 + ___ → 95 Am 240 + 1p + 2n 

Para completar a equação, é correto afirmar que o amerício-240 é um isótopo radioativo 

que se obtém, juntamente com um próton e dois nêutrons, a partir do bombardeio do 

plutônio-239 com: 

a) Partículas alfa 

b) Partículas beta 

c) Radiação gama 

d) Raios X 

e) Deutério 

 6 – Cientistas russos conseguem isolar o elemento 114 superpesado. (“Folha Online”, 

31.05.2006). Segundo o texto, foi possível obter o elemento 114 quando um átomo de 

plutônio-242 colidiu com um átomo de cálcio-48, a 1/10 da velocidade da luz. Em cerca 

de 0,5 segundo, o elemento formado transforma-se no elemento com número atômico 

112 que, por ter propriedades semelhantes ao ouro, forma amalgama com mercúrio.o 

provável processo que ocorre é representado pelas equações nucleares: 

94 Pu 242 + 20 Ca 48 → 114 X a → 112 Y 286 + b 

Com base nessas equações, pode-se dizer que a e b são, respectivamente: 

a) 290 e partícula beta 

b) 290 e partícula alfa 

c) 242 e partícula beta 

d) 242 e partícula alfa 

e) 242 e pósitron 

7 – O tório é encontrado no Brasil associado aos elementos denominados terras raras, na 

areia monazítica. O núcleo dos átomos desse elemento radioativo sofre uma série d 

desintegrações espontâneas, até atingir uma configuração estável. Parte dessa série é 

representada abaixo: 

88 Ra 226 → Z X A + -1 β 0 

A comparação entre os núcleos dos átomos de Ra e os do elemento X permite classificá-

los corretamente como: 

a) Isóbaros 

b) Isótopos 
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c) Isótonos 

d) Isoeletrônicos 

8 – Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas 

qualidades, tais como: emitir radiação gama (alto poder de penetração) e meia-vida 

apropriada. Um dos isótopos usados é o tecnécio-99, que emite esse tipo de radiação e 

apresenta meia-vida de 6 horas. Qual o tempo necessário para diminuir a emissão dessa 

radiação para 3,125% da intensidade inicial? 

a) 12 horas 

b) 18 horas 

c) 24 horas 

d) 30 horas 

e) 36 horas 

9 – Em abril de 1986, um nome ficou na história da humanidade: Chernobyl. Neste ano 

(2006), “comemora-se” os 20 anos do pior acidente da história da indústria nuclear. 

Supondo-se ser o Sr-90 (cuja meia-vida é de 28 anos) a única contaminação radioativa, 

em 2098, a quantidade desse radioisótopo terá se reduzido a: 

a) 1/2 da quantidade inicialmente presente 

b) 1/4 da quantidade inicialmente presente 

c) 1/8 da quantidade inicialmente presente 

d) 1/16 da quantidade inicialmente presente 

e) 1/32 da quantidade inicialmente presente 

10 – De vilão a mocinho! Assim pode ser considerado o fenômeno da radioatividade. 

As radiações podem causar sérios danos biológicos. Produzem e são causadoras de 

leucemia e de câncer. Entretanto, em doses controladas, a radiação é utilizada para 

combater e, em alguns casos, eliminar essas doenças. Considerando-se a cinética das 

emissões radioativas, se a massa de um isótopo radioativo se reduz a 12,5% do valor 

inicial depois de um ano, e considerando que um ano tem exatamente 12 meses, então a 

meia-vida desse isótopo, em meses, é: 

a) 8 

b) 6 

c) 4 
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d) 3 

e) 2 

11 – Para determinar a constante de Avogadro, Rutherford observou a seguinte série 

radioativa: 

88 Ra 226 → 86 Rn → 84 Po → 82 Pb → 83 Bi → 84 Po → 82 Pb 

A partir dessa série, responda: 

a) Qual será a relação entre o número de partículas alfa e partículas beta emitidas 

na série radioativa anterior? Justifique sua resposta. 

b) Sabendo que a meia-vida do polônio-218 é de 3,1 minutos, calcule o tempo que 

o tempo que uma amostra demora para desintegrar 87,5% de sua massa. 
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APÊNDICE 3: Roteiro do Teatro desenvolvido 

Sinopse do Teatro 

 Era um dia como outro qualquer na cidade tranquila e calma de Capilândia, 

situada entre a montanha e o mar. Possuía um enorme potencial hídrico proveniente do 

rio local. Era uma cidade muito calma e boa de se viver, apesar de grande e 

desenvolvida. No dia 10 de agosto de 2015, as 2:04 da manhã, nascem na maternidade 

pública da cidade duas crianças, gêmeos univitelinos, os quais seus pais deram o nome 

de Mateus e Rafael. Durante a madrugada de 11 de agosto de 2015, os pais decidem que 

o melhor a fazer é entregá-los para adoção, uma vez que não tinham condições 

financeiras e nem psicológicas de criarem duas crianças. O único pedido dos pais foi 

que os gêmeos fossem adotados por uma mesma família e assim, não se separassem. 

Porém, o pedido dos pais não foi atendido. Mateus foi adotado por uma família 

tradicional e rica da cidade, herdeira de um verdadeiro império do ramo energético, 

baseado principalmente nas hidroelétricas. Rafael foi recebido por uma família humilde 

e simples, mas com todo carinho e atenção que necessitava.  

 As crianças cresceram sem saber de suas verdadeiras histórias. Mateus era 

mimado, bajulado por todos e tinha a sua disposição todos os recursos possíveis que lhe 

oferecesse educação de qualidade no colégio mais tradicional e caro da cidade. Rafael 

era um menino comum, estudante de uma escola pública, porém muito tradicional no 

local. O que tinham em comum esses dois meninos era a vontade de estudar. O interesse 

pelas áreas de ciências da natureza era indiscutível. Ambos eram os “gênios” de suas 

turmas.  

 Ao crescerem, Mateus torna-se bacharel em Engenharia Ambiental, formado 

pela UFC – Universidade Federal de Capilândia, e Rafael, graduou-se em Química pelo 

IFC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Capilândia. Alunos 

brilhantes e renomados em suas áreas. Aprovados com louvor para cursarem mestrado 

na Universidade Federal Fluminense, Rafael no programa da Química e Mateus, no de 

Ciências Ambientais. 

 Rafael especializou-se em Química Nuclear e se tornou um dos principais nomes 

contra as usinas nucleares, alegando seus riscos e impacto ambientais. Já Mateus 

assumiu os negócios da família e passou a defender os interesses da empresa sobre o 

fornecimento de energia. 
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 No ano de 2045, a cidade passa por uma enorme crise hídrica, o que 

compromete significativamente a produção de energia elétrica. Diante de tamanha crise, 

a empresa de Mateus decide investir na construção de uma usina nuclear. Sem avaliar os 

impactos e riscos e seguem firme e forte com o projeto. Mas nem todo mundo concorda 

com isso e a população, sem saber o que aconteceria, vai contra o projeto, influenciado 

principalmente por Rafael. 

 Rafael entra com um processo no ministério público para embargar a obra. 

Contrata como sua advogada a Dra. Catarina Aragão, uma das mais poderosas da 

região. O que Rafael não contava era que a empresa, presidida por Mateus, contrata para 

sua defesa o Dr. Riesley, marido de Catarina e um dos advogados mais influentes em 

questões ambientais no Brasil.  

 A primeira audiência de conciliação é marcada para o mês seguinte e o 

inesperado acontece: os irmãos Mateus e Rafael ficam frente a frente pela primeira vez. 

(Vocês vão inventar um drama para prosseguir daqui). 

 Não há acordo entre as partes e o julgamento final é marcado para o 21 de 

setembro de 2046. De um lado, Mateus e seu advogado Riesley, do outro, Rafael e Dra. 

Catarina. Para julgar a causa, a Excelentíssima Juíza Dra. Renata Paes Melo.  

O fechamento desta peça deve ser um acordo, focando num equilíbrio entre a parte 

“boa” e a parte “ruim” da radioatividade. A turma deve se organizar e definir em qual 

grupo se encaixa: os que são a favor e os que são contra. Devem apresentar argumento 

concretos que convençam o júri. 

 

Roteiro 

Elenco (Turma 3001) 

Matheus Rodrigues, Empresário formado em Engenharia Ambiental  

Rafael Costa, químico, mestre em Química Nuclear  

Clara Aragão, Mãe Biológica de Matheus e Rafael 

Luiz Fernando, Pai Biológico de Matheus e Rafael 

Keicyane Cassemiro, Jornalista 

Gabriel, Jornalista 
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Thiago Lacerda, Casado com Nicole e pai adotivo de Matheus 

Nicole Magalhães, casada com Thiago e mãe adotiva de Matheus 

Patrick Lessa, Casado com Joyce e pai adotivo de Rafael 

Joyce Leão, casada com Patrick e mãe adotiva de Rafael 

D.Edgard, Voz 

Everton Victor, físico  

Catarina Prado, casada com Riesley e Advogada 

Riesley Ribeiro, casado com Catarina e Advogado 

Lorrane Vieira, Médica 

Felipe Arydes, Economista 

Gustavo Rios, Policial 

Érick de Carvalho, Policial 

Amanda, Manifestante 

Jade, Manifestante 

Lorena, Manifestante 

Michel, Manifestante 

Participação especial: Professora Renata, Juíza. 

 

Época: 2025; Lugar: Rio de Janeiro, Caplândia 

Cena 1 

(Clara e Luiz Fernando) 

[Clara descobre Gravidez e conta para Luiz] 

Clara: (por telefone) Luiz, preciso muito falar com você! 

Luiz: Pode falar! O que aconteceu? 
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Clara: Não pode ser por telefone, tem que ser pessoalmente, o assunto é sério. 

Luiz: Você está me deixando preocupado! 

Clara: Me encontra no local de sempre dentro de 15 minutos? 

Luiz: Está bom, já chego lá. Beijo,   

Clara: Beijo, tchau. 

[Placa15 minutos depois] 

Luiz: O que aconteceu de tão grave? 

Clara: Dá uma olhada nesse exame. 

Luiz: Não pode ser! Como isso foi acontecer? Você não pode estar grávida! 

Clara: Acho que foi naquele dia que esqueci de tomar o remédio. Acabou acontecendo! 

Luiz: Isso foi irresponsabilidade sua! Você que esqueceu de tomar a pílula! O problema 

não é meu, eu não vou assumir filho nenhum! 

[Placa oito meses depois] 

Luiz: (por telefone) Clara preciso falar com você. Me encontra no lugar de sempre 

daqui a pouco? 

Clara: Está bom. 

Luiz: Estive pensando nesse bebê e acho que o melhor que temos a fazer é entrega-lo 

para adoção. 

Clara: Luiz, tem uma coisa que você ainda não sabe: Não se trata de um bebê, mas sim 

de dois. Estou grávida de gêmeos. Mas, você tem razão, não temos condições de ficar 

com essas crianças. Vamos entregá-los para adoção, mas com uma condição: O casal 

que adotar, deve ficar com os dois, não quero que nossos filhos cresçam separados. 

Cena 2 

(Keicyane, Gabriel, Thiago, Nicole e Matheus) 

[Placa 25 anos depois, do lado de fora do plenário] 
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Keicyane: Bom dia, estamos ao vivo reportando tudo o que está acontecendo aqui no 

Fórum de Capilândia. Há poucos minutos de iniciar a audiência pública que discutirá a 

possível construção da Usina Nuclear vamos entrevistar as famílias dos principais 

envolvidos no caso, Matheus e Rafael. 

Thiago: Bom dia, eu sou o Thiago, um empresário da região, no ramo de energia 

hidroelétrica. Está é a minha esposa. 

Nicole: Eu sou a Nicole, esposa do Thiago e seu braço direito na empresa. Mas, já não 

estamos mais com tanta disposição para tocar os negócios da família e estamos 

passando o bastão para nosso filho adotivo, o Matheus. 

Matheus: Oi, eu sou o Matheus, tenho 25 anos, sou Engenheiro Ambiental e pretendo 

seguir os passos dos meus pais. Será que eu dou conta? 

Cena 3 

[Keicyane, Gabriel, Patrick, Joyce e Rafael] 

Patrick: Olá, bom dia. Eu sou o Patrick, pescador de família humilde da região de 

Capilândia. Levo uma vida bem simples ao lado da minha esposa, Joyce, e meu filho 

adotivo, Rafael. 

Joyce: Eu sou esposa do Patrick, dona de casa e criei com muito amor o nosso filho, 

que só nos dá orgulho. Agora mesmo, o danado concluiu o mestrado em Química 

Nuclear pela UFF. 

Rafael: Eu sou o Rafael, filho do Patrick e da Joyce, e atualmente sou Químico 

Industrial e Mestre em Química Nuclear. Sou totalmente contra a utilização da energia 

como fonte de energia elétrica. 

Cena 4 

(D.Edgard, Matheus) 

[Placa 1 Mês antes] 

Matheus: (recebe um telefonema) Alô. 

Empresário: Oi Matheus, Dr. Edgard, tudo bem? 

Matheus: Oi Dr. Edgard, tudo bem e com você? Que surpresa! 
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Empresário: Então, lembra daquela nossa última reunião? Consegui a permissão para 

darmos início as obras de construção da usina nuclear da Cidade! 

Matheus: Que ótima notícia! Certamente a usina irá trazer muito desenvolvimento para 

a nossa querida Capilândia. Vamos marcar uma reunião em breve para acertarmos todos 

os detalhes. 

Empresário: Com certeza. Matheus. Vamos nos comunicando. Abraços 

[Matheus telefona para convocar a imprensa e dar a notícia e sai de cena. ] 

Matheus: Alô, é do jornal de Capilândia? Gostaria de dar uma notícia. 

Cena 5 

(Rafael, Victor) 

[A cidade recebe a notícia] 

Rafael: Vitor, você viu o que saiu no jornal ontem? 

Vitor: Vi sim, o que você acha disso? A promessa é que traga desenvolvimento para 

nossa região, mas tenho um pouco de medo. 

Rafael: Sou totalmente contra, pois (Rafael complementa seu argumento) 

Vitor: E você como autoridade na área nuclear, pretende fazer alguma coisa? 

Rafael: Sim... 

[Rafael aciona o escritório de Dr. Catarina] 

Rafael: Alô, Dr. Catarina? 

Catarina: Sim, pois não! Quem fala? 

Rafael: Aqui é o Rafael, tudo bem? 

Catarina: Oi Rafael, como vai? Quanto tempo! 

Rafael: Pois é, com essa vida corrida... então, estou precisando se uns serviços seus. 

Vou entrar com uma ação contra a HidroCap para impedir que ela construa essa tal 

usina nuclear. 
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Catarina: Podemos fazer sim, você sabe que eu também sou contra essa construção. 

Vamos dar entrada no processo. 

Cena 6 

(Riesley, Catarina) 

[Catarina chega em casa] 

Catarina: Olá querido. 

Riesley: Oi, tudo bem? Você viu que a construção da nova Usina Nuclear, HidroCap, 

saiu no jornal hoje como manchete? 

Catarina: Eu já disse a você que não gosto de falar sobre isso! 

Cena 7 

(Matheus e Victor) 

[Matheus está andando pela rua e Vitor o interrompe] 

Vitor: Ei, você não é o tal empresário que vai construir a nova Usina nuclear de 

Capilândia. 

Matheus: Sim, sou eu. 

Vitor: Estão dizendo por aí que abriram um processo contra você. 

Matheus: Como assim? Quem teve coragem de fazer isso? 

Vitor: Se você me contratar posso contar tudo o que eu sei 

Matheus: Está bem, você está contratado. 

Cena 8 

(Matheus, Riesley) 

[Matheus contrata Riesley para defende-lo] 

Matheus: Alô, Dr.Riesley? 

Riesley: Sim, pois não. Quem fala? 

Matheus: Aqui é o Matheus. Tudo bem? 
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Riesley: Olá Matheus, como vai? Quanto tempo! 

Matheus: Estou precisando de uns serviços seus. Entraram com uma ação contra a 

construção da Usina Nuclear e gostaria de contratá-lo para me defender. 

Riesley: Podemos fazer sim, você sabe que também sou a favor dessa construção. 

Cena 9 

(Rafael, Gustavo, Matheus e Erick) 

[Os policiais entregam uma intimação aos irmãos ao mesmo tempo]  

Policiais: Você está sendo intimado a comparecer ao fórum para assinar os termos daqui a 

15 dias 

Cena 10 

(Matheus, Rafael, Catarina, Riesley, Gustavo, Erick) 

[Os irmãos e seus respectivos advogados se encontram pela primeira vez no fórum] 

[Rafael chega cedo ao fórum e fica à espera de sua Advogada Dr.Catarina. ] 

     [Em seguida, Matheus acompanhado pelo Dr.Riesley chegam ao referido local e os 

irmãos se encontram] 

Matheus: Não pode ser! Como podemos ser tão parecidos? Quem é você? 

Rafael: Eu que pergunto, que é você? Meus pais nunca me contaram que eu tinha um 

irmão gêmeo. Não pode ser! 

[Enfim, chega a Dr.Catarina sem saber que seu marido também estava lá, e os dois se 

encontram] 

Dr.Catarina: Bom dia, desculpe o atraso estava em uma outra audiência... O que você está 

fazendo aqui Riesley? Não era pra você estar no escritório a essa hora? 

Dr.Riesley: Estou tão surpreso quanto você! Esse aqui é o meu novo cliente, Matheus, irei 

defendê-lo na audiência que discutirá a construção da nova Usina Nuclear, HidroCap. 

Dr.Catarina: Não estou acreditando nisso!  

[Os policiais entregam os termos para todos assinarem e em seguida uma outra intimação 

ao mesmo tempo] 
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Policiais: Você está sendo intimado a comparecer ao fórum daqui a 15 dias para a 

Audiência. 

[Matheus e Rafael saem depressa telefonando aos seus pais adotivos e saem de cena] 

Matheus:(por telefone) Alô, Mãe, eu preciso muito falar com você... 

Rafael: Alô, Pai, por que o senhor nunca me contou que eu tenho um irmão gêmeo... 

[Dr.Catarina e Dr.Riesley voltam para a casa sem falar um com o outro] 

Cena 11 

(Rafael, Michel, Amanda, Jade, Lorena) 

[Rafael convence a população com seu discurso a fazer uma manifestação no dia da 

Audiência contra a construção da HidroCap] 

Cena 12 

(Keicyane e Gabriel) 

[Placa de 15 dias depois. Continuação da cena 2, a jornalista acaba de entrevistar as 

famílias e dá a notícia que será iniciada a audiência] 

Cena 13 

(Todos os personagens) 

[A Audiência] 

[A juíza chama todos para compor a mesa e a sessão é iniciada] 

[A Dr.Catarina começa a falar e todos ouvem os ruídos da população que está do lado de 

fora do plenário fazendo uma manifestação] 

[Assim que todas as testemunhas falaram a população invadiu o plenário gritando e os 

policiais impediram que eles se aproximassem mais] 

[Após a discussão a Juíza profere sua decisão final] 

Cena 14 

(Matheus, Rafael, Catarina, Riesley) 
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[O irmão que perdeu o caso sai do plenário rapidamente e o outro vai atrás dele. Os dois 

conversam, aceitam suas diferenças e se reconciliam] 

[Dr.Riesley e Dr.Catarina também se reconciliam, um pede desculpa para o outro e se 

abraçam. ] 

Cena 15 (Final) 

(Keicyane e Gabriel) 

[A Jornalista reporta a decisão final da Juíza para toda a cidade de Capilândia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

APÊNDICE 4: Prova Bimestral 

Aspectos Históricos 

A radioatividade é um tema complexo. Vai de mocinha a vilã no início do século 

XX. Quando se fala neste tema, nomes da família Curie são sempre lembrados, devido a 

suas grandes contribuições para o desenvolvimento desta área. Responda as questões 

que seguem, com base no seu conhecimento sobre a história do desenvolvimento da 

radioatividade. 

1. Nos contextos de grandes guerras no mundo, a radioatividade foi utilizada como 

“mocinha”, na Primeira Guerra, e como “vilã”, na Segunda Guerra. Explique 

como foi utilizada a radioatividade nestes dois momentos históricos. 

Espera-se que nesta questão, os alunos relacionem a Primeira Guerra com Marie 

e sua filha Irene Curie, trabalhando voluntariamente com pequenos caminhões – 

carinhosamente batizados de “Pequenos Curies” – na ajuda aos combatentes de guerra 

com tecnologias de raios X. Já na Segunda Guerra, que eles reportem as bombas 

atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. 

2. O desenvolvimento inicial da radioatividade gerou na população uma grande 

expectativa sobre, por exemplo, obter energia barata e infinita, tratamentos 

estéticos, cura de doenças, dentre outros. Porém, Marie Curie morreu em 

decorrência de uma doença gerada justamente por uma consequência da 

exposição à radiação em seus trabalhos. Que doença atingiu Marie Curie? 

Nesta questão, o aluno deve responder que a doença que ocasionou a morte de Marie 

Curie foi a Leucemia, um tio de câncer.  

3. A família Curie é histórica no que se refere ao Prêmio Nobel, pois todos os seus 

membros ganharam. Escolha um membro da família Curie e cite qual 

contribuição científica levou este a ganhar tal prêmio. 

Algumas respostas podem ser relacionadas com: Marie Curie e Pierre Curie ganharam o 

prêmio Nobel em Física, em 1903, por estudos relacionados aos estudos sobre a 

radiação. Em 1911, Marie recebe o Prêmio Nobel em Química por descobrir os 

elementos Radio e Polônio. Sua filha, Irene, junto com o marido, Frédéric, recebem o 

Prêmio em 1935 pela descoberta da radioatividade artificial. 
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Aspectos Teóricos 

A radioatividade é, então, um fenômeno natural, onde núcleos instáveis emitem 

radiação e partículas e se transformam em outros, estáveis. Este processo é chamado de 

transmutação. As maneiras mais comuns de isso ocorrer são através da emissão de 

partículas alfa, beta ou radiação gama. Assim, responda as questões que seguem. 

4. Para determinar a constante de Avogadro, Rutherford observou a seguinte série 

radioativa: 

88 Ra 226 → 86 Rn → 84 Po → 82 Pb → 83 Bi → 84 Po → 82 Pb 

A partir dessa série, responda: 

c) Qual será a relação entre o número de partículas alfa e partículas beta emitidas 

na série radioativa anterior? Justifique sua resposta. 

d) Sabendo que a meia-vida do polônio-218 é de 3,1 minutos, calcule o tempo que 

o tempo que uma amostra demora para desintegrar 87,5% de sua massa. 

5. Cientistas russos conseguem isolar o elemento 114 superpesado. (“Folha 

Online”, 31.05.2006). Segundo o texto, foi possível obter o elemento 114 

quando um átomo de plutônio-242 colidiu com um átomo de cálcio-48, a 1/10 

da velocidade da luz. Em cerca de 0,5 segundo, o elemento formado transforma-

se no elemento com número atômico 112 que, por ter propriedades semelhantes 

ao ouro, forma amalgama com mercúrio. O provável processo que ocorre é 

representado pelas equações nucleares: 

94 Pu 242 + 20 Ca 48 → 114 X a → 112 Y 286 + b 

Com base nessas equações, determine o valo de “a” e identifique a partícula “b”. 

Aspectos Sociais 

6. De acordo com os estudos realizados sobre a radioatividade, considere uma 

usina nuclear como as de Angra, por exemplo. Cite, pelo menos, dois benefícios 

e dois malefícios gerados por esta usina? 

 

7. Qual a sua postura sobre a utilização da radioatividade na produção de energia 

elétrica? 
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APÊNDICE 5: Simulado 

1. Considere a equação nuclear incompleta: 

94 Pu 239 + ___ → 95 Am 240 + 1p + 2n 

Para completar a equação, é correto afirmar que o amerício-240 é um isótopo 

radioativo que se obtém, juntamente com um próton e dois nêutrons, a partir do 

bombardeio do plutônio-239 com: 

a) Partículas alfa 

b) Partículas beta 

c) Radiação gama 

d) Raios X 

e) Deutério 

2. As partículas emitidas na transformação de 92U
239 em 94Pu239 são: 

a) Duas alfas 

b) Duas betas 

c) Duas alfas e uma beta 

d) Uma alfa e duas betas 

e) Uma alfa e uma beta 

3. Quantas partículas alfa e beta são emitidas, respectivamente, na transmutação 

abaixo? 

90Th230 → 82Pb206 

a) 5 e 4 

b) 4 e 6 

c) 6 e 5 

d) 6 e 4 

e) 4 e 5 

4. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas 

qualidades, tais como: emitir radiação gama (alto poder de penetração) e meia-

vida apropriada. Um dos isótopos usados é o tecnécio-99, que emite esse tipo de 

radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Qual o tempo necessário para 

diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? 

a) 12 horas 
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b) 18 horas 

c) 24 horas 

d) 30 horas 

e) 36 horas 

5. Em abril de 1986, um nome ficou na história da humanidade: Chernobyl. Neste 

ano, “comemora-se” os 20 anos do pior acidente da história da indústria nuclear. 

Supondo-se ser o Sr-90 (cuja meia-vida é de 28 anos) a única contaminação 

radioativa, em 2098, a quantidade desse radioisótopo terá se reduzido a: 

a) 1/2 da quantidade inicialmente presente 

b) 1/4 da quantidade inicialmente presente 

c) 1/8 da quantidade inicialmente presente 

d) 1/16 da quantidad incialmente presente 

e) 1/32 da quantidade inicialmente presente 
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APÊNDICE 6: Questionário Final 

1 – Quando você ouve a palavra Radioatividade, você acha que é uma coisa boa ou 

ruim?  Por que? 

(     ) Boa           (     ) Ruim           (     ) Depende 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 – Você sabe em que a radioatividade pode ser empregada?  

(     ) Medicina diagnóstica 

(     ) Irradiação de Alimentos 

(     ) Datação de fósseis 

(     ) Construção de armas de destruição em massa 

(     ) Tratamento de doenças 

(     ) Outros. _____________________________________________________ 

3 – Você é a favor ou contra a utilização da energia nuclear para geração de energia 

elétrica?  

(     ) A favor           (     ) Contra        (      ) Não sei 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – Fazendo uma comparação dos métodos de ensino empregados no segundo e no 

terceiro bimestre, foi melhor, pior ou nada mudou? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Qual das aulas te chamou mais atenção, ou qual delas você mais gostou, dentro do 

assunto Radioatividade? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6 – Quanto a avaliação, o que achou da prova bimestral?  

(     ) Fácil 

(     ) Parte fácil e parte difícil 

(     ) Difícil 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7 – E do teatro?  

(     ) Legal e fácil de fazer 

(     ) Legal, porém difícil de fazer 

(     ) Chato, mas fácil de fazer 

(     ) Chato e difícil de executar 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8 – Você achou o tema Radioatividade próximo de sua realidade? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9 – De tudo que foi estudado, o que você considera que será levado para vida, 

independente da área que pretende atuar? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10 – O que você achou da proposta CTS?  

(     ) Totalmente válida 

(     ) Parcialmente válida 

(     ) Desnecessária 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11 – O que você achou do material (apostila) preparada? 

(     ) Totalmente útil 

(     ) Parcialmente útil 

(     ) Inútil 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12 – Que dica (s) você daria para melhorar este trabalho? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 


