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Às vezes, nós educadores esquecemos de nos em-

polgar com a beleza daquilo que estamos ensinan-

do. Nesse caso, como podemos esperar que nossos 

estudantes se empolguem por si próprios? Como 

nos átomos, é necessário um fóton para estimular 

uma transição para um nível superior. E a frequência 

do fóton não é arbitrária, mas deve ser ajustada com 

grande precisão para que o estímulo seja bem suce-

dido. A mensagem do educador também. 

Marcelo Gleiser 
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RESUMO 

 

A inserção da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio no Brasil tem sido 

um tema em pauta de diversos pesquisadores. Sendo a área de Física onde estão 

concentradas boa parte das inovações tecnológicas da atualidade, ela ainda encon-

tra certa resistência nas sequências didáticas, seja pela falta de tempo ou pela falta 

de base de conhecimento para ensiná-la. A Física Moderna e Contemporânea re-

presenta um desafio para os professores brasileiros. Dentro dos temas da área, a 

Radiação é um dos mais temidos, que envolve diversos mitos em seus conceitos. 

Seria boa ou ruim? O quão perigosa ela pode ser? Será que a radiação é mesmo o 

“bicho de sete cabeças” que parece ser? Nesse sentido, o presente trabalho traz 

uma proposta de aplicação de sequência didática que visa desmitificar todas as con-

vicções errôneas sobre o tema, testada em um colégio de Ensino Médio Integrado. 

São analisadas as opiniões dos alunos, as suas falas durante as aulas e os seus 

desempenhos nos instrumentos de avalição aplicados, sendo apresentados ao final 

do trabalho. 

 

Palavras-chave: Física Moderna e Contemporânea; Aprendizagem Significativa; Ra-

diação. 
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ABSTRACT 

 

The insertion of Modern and Contemporary Physics in High School in Brazil has 

been a research topic of several theorists. Though this is the area of Physics where 

most of current technological innovations are concentrated, it still finds some re-

sistance in didactic sequences, either due to the few classes or the lack of 

knowledge base from teachers. Modern and Contemporary Physics represents a 

challenge for Brazilian teaching. Within the themes of the area, Radiation is one of 

the most feared, involving several myths in its concepts. Would it be good or bad? 

How dangerous can it be? Is radiation really this monster? In this context, this work 

presents a proposal for application of a didactic sequence that aims to demystify the 

misconceptions about the theme, tested in an Integrated High School. Students’ 

opinions, their speeches during classes and their performances in the applied eval-

uation instruments are analyzed and presented at the end of the work. 

 

Keywords: Modern and Contemporary Physics; Meaningful Learning; Radiation. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho aborda a aplicação de uma sequência didática de Física 

Nuclear para Ensino Médio, envolvendo conceitos de radiação, com o objetivo de 

desmitificar o seu uso, mostrar quais são seus riscos reais e, por outro lado, abordar 

como ela pode ser benéfica para o ser humano.  

A aplicação desta sequência didática se deu entre os meses de maio e julho 

de 2019 em um colégio da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro, no 

município de São Gonçalo. O público alvo foram alunos da 2ª série do Ensino Médio 

Integrado (EMI), e a sequência foi aplicada pela regente, acompanhada do professor 

da turma. 

A apresentação deste trabalho será dividida nos seguintes capítulos: 

No Capítulo 2, abordaremos o conceito da Aprendizagem Significativa pro-

posto por David Ausubel, correlacionado com a busca de um currículo de Física que 

proporcione o desenvolvimento do pensamento crítico, além da contextualização do 

ensino de Física na educação básica no Brasil e a discussão da inserção dos temas 

de Física Moderna e Contemporânea (FMC), a partir de pesquisas e propostas. 

Também será apresentada uma justificativa para a escolha do tema a ser trabalha-

do. 

No Capítulo 3 discutiremos a metodologia utilizada no trabalho: a caracteri-

zação da instituição de ensino onde foi aplicada a sequência didática e os sujeitos 

envolvidos em tal aplicação, e apresentaremos a sequência didática proposta. 

No Capítulo 4, analisaremos os resultados obtidos, dentro do contexto das 

aulas e das avaliações feitas. 

No Capítulo 5, faremos algumas considerações finais sobre o tema discuti-

do.  

Nos Anexos, constarão as transcrições completas das aulas dadas, as 

transcrições completas das respostas aos formulários diagnósticos e as provas que 

foram aplicadas. 
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2. Fundamentação Teórica 

 

2.1. Aprendizagem Significativa 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa, elaborada em 1963 por David Au-

subel (1918-2008), é, segundo Moreira (2011, p.13) a aprendizagem em que “ideias 

expressas simbolicamente interagem de maneira subjetiva”, ou seja, não de maneira 

não literal, “e não arbitrária”,  ou seja, que acontece especificamente com um conhe-

cimento que é relevante, “com aquilo que o aprendiz já sabe”.  

Para Ausubel, aquilo que o aprendiz já sabe, que pertence à sua estrutura 

cognitiva, é chamado de subsunçor, ou ideia-âncora, e é parte de extrema importân-

cia para a assimilação do novo. Segundo essa teoria, o subsunçor é que permite 

que o indivíduo dê significado àquele novo conhecimento. (MOREIRA, 2011) Se-

gundo Frasson, Laburú e Zompero (2019, p. 305), “a atribuição de significados a no-

vos conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios do aprendiz, e 

da interação com eles.” 

 

 

Figura 1: Aprendizagem Significativa na visão de Ausubel (Fonte: Moreira, 2011, p. 158). 

 

A ideia, basicamente, é que a interação entre o novo conhecimento adquiri-

do, a, e o conhecimento relevante já contido na estrutura cognitiva, A, resulta num 

produto dissociável, a’A’, onde ambos os conhecimentos apresentam sinais um do 

outro. Isso acontece na fase de assimilação, que é seguida da fase de retenção, on-



3 
 

de o subsunçor é modificado, gerando um novo subsunçor, A’ (Frasson, Laburú e 

Zompero, 2019), conforme indicado na Figura 1. 

Segundo Frasson, Laburú e Zompero (2019, p. 309), para que uma aprendi-

zagem significativa aconteça, “é necessário efetivar um programa de ensino pautado 

em teorias que considerem as diferentes naturezas dos conteúdos e o aprender sig-

nificativamente”. Sendo assim, discutir os currículos escolares dentro do contexto 

educacional vivido atualmente torna-se essencial, fazendo com que ele proporcione 

ao indivíduo a evolução dos seus conhecimentos e o desenvolvimento de um pen-

samento crítico e científico. 

  

2.2. O Ensino de Física  

 

Segundo Gleiser (2000, p.4), “Ensinar Física não é fácil. Aprender é menos 

ainda.” A Física é uma das matérias mais temidas na escola, vista como difícil, com 

muita matemática, e que só os gênios conseguem aprender. Isso torna o ensino ain-

da mais complicado, pois representa o primeiro obstáculo a ser vencido pelo profes-

sor: a aceitação da matéria por parte do aluno. Ainda segundo Gleiser (2000, p.4), 

“física é um processo de descoberta do mundo natural e de suas propriedades”, e o 

seu ensino deve priorizar essa característica. Entretanto, não é o que se vê aconte-

cendo com o ensino médio nas escolas brasileiras, o que sugere a necessidade de 

uma reformulação do ensino de física. 

O Ensino Médio é atualmente definido na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional - LDB) como a última etapa da educação básica, 

obrigatória e oferecida gratuitamente pelo estado, com currículo definido por base 

nacional (Lei nº 12.796/2013). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) sur-

gem em 2000 propondo uma reforma curricular do Ensino Médio, pautada na LDB. 

Segundo os PCNEM (2000, p.5), “A formação do aluno deve ter como alvo principal 

a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de 

utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação”.  

Já os PCN+ Ensino Médio: Orientações Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (2002, p. 59), defendem que  
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A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 
específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e 
tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na com-
preensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela 
construídos. 

 

Ricardo (2010) pôs em questão os programas curriculares, os saberes que 

vêm sendo ensinados em sala de aula, chamando a atenção para o abismo existen-

te entre a Ciência real e a Ciência ensinada em sala de aula, destacando que “Mui-

tas vezes, os alunos acabam por identificar uma Ciência ativa, moderna, e que está 

presente no mundo real, todavia, distante e sem vínculos explícitos com uma Física 

que só ‘funciona’ na escola.” (p.29). Essa distância entre a Física que está presente 

no currículo das escolas e a Física que acontece na realidade, que é utilizada para 

geração de novas tecnologias e desenvolvimento de novas técnicas em diversas 

áreas de aplicação causa um desinteresse por parte dos alunos, pois a Física acaba 

se resumindo, para eles, a um monte de fórmulas e contas sem muito sentido. Ri-

cardo (2010, p.29-30) ainda diz que “Não é por outra razão que os professores fre-

quentemente apontam a falta de interesse e motivação dos alunos como um dos 

obstáculos para a aprendizagem.” Por este motivo, faz-se de extrema importância 

que o aluno consiga correlacionar a Física com o que acontece em seu cotidiano, e, 

sendo assim, faz parte do papel do professor questionar-se acerca de seu trabalho, 

a fim de atingir positivamente a turma com que se trabalha, através de uma sequên-

cia didática que parta de uma problematização, levando os alunos a alcançarem sa-

beres que ainda não têm, passando por uma contextualização do ensino.  

 

2.3. A inserção da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio 

 

Antes de discutir como se dá a inserção da FMC no Ensino Médio brasileiro, 

é necessário entender bem a divisão dos tópicos da Física. Segundo Ostermann e 

Moreira (2001, p.138),  

 

 

[...] a Física Moderna está compreendida entre o final do século XIX e a dé-
cada de quarenta do século XX. Portanto, tudo o que foi feito na Física da 
década de quarenta até os dias de hoje é o que classificamos de Física 
Contemporânea. 

A Base Nacional Comum Curricular de 2018 (BNCC) já inclui o estudo da 

FMC, por meio do entendimento das radiações eletromagnéticas e do seu uso nos 
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avanços tecnológicos, na disciplina Ciências, e das fontes de energia, na disciplina 

Geografia, no 9º ano do Ensino Fundamental. Já na etapa do Ensino Médio, ela apa-

rece dentro da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que promove uma 

evolução dos temas apresentados na etapa anterior. Segundo a BNCC,  

 

 

Os conhecimentos conceituais associados a essas temáticas constituem 
uma base que permite aos estudantes investigar, analisar e discutir situa-
ções-problema que emerjam de diferentes contextos socioculturais, além de 
compreender e interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolu-
ção de problemas individuais, sociais e ambientais (BRASIL, 2018, p.548). 

 

Os tópicos de FMC aparecem propostos na Competência Específica 1 

(CE1). Esta competência e as habilidades esperadas são expostas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Competência Específica 1 e Habilidades (adaptado de BNCC). 

CE1 

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas inte-
rações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e 
coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos so-
cioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional 
e global. 

EM13CNT103 

Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as 
potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso 
cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração 
de energia elétrica. 

EM13CNT104 

Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a 
composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produ-
tos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se critica-
mente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e 
descartes responsáveis. 

EM13CNT106 

Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologi-
as e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o 
transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a 
disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação cus-
to/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de 
resíduos e os impactos socioambientais e culturais. 

 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas no ensino de FMC está na com-

preensão plena por parte dos alunos. Muitas vezes, o professor de Física faz uso de 

analogias para explicar um determinado conteúdo. Porém, segundo Ostermann e 

Moreira (2001), um dos pontos que traz maior divergência com relação a como deve 

ser abordado em sala de aula é justamente o uso das analogias clássicas para a 

compreensão dos conceitos modernos. Deve haver muito cuidado para escolher 
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uma analogia que seja útil e plausível, já que num primeiro momento, ela pode pare-

cer bem escolhida, mas depois apresentar alguma falha.  

Algumas pesquisas sobre a inserção do tema na educação básica vêm sen-

do feitas, para avaliar a situação em que se encontra o seu ensino.  

Machado e Nardi (2003) elaboraram um questionário a ser respondido por 

professores de Física do ensino médio, aplicado em todas as 20 escolas de nível 

médio da rede estadual de Foz do Iguaçu. Foram 24 participantes, dos quais apenas 

sete eram licenciados. Foi constatado que 70% das escolas tinha laboratório de Fí-

sica, mas estes não contemplam a FMC. Em relação à discussão dos tópicos em 

sala de aula, 79% dos professores disse abordar algum dos tópicos do tema em su-

as aulas, entretanto, somente 29% disse fazê-lo frequentemente. Nenhum dos pos-

síveis tópicos abordados alcançou 50% de escolha por parte dos professores. Den-

tre os motivos mais mencionados para a inserção do tema, estão “possibilitar a atua-

lização dos conhecimentos científicos [...] e evidenciar o avanço científico e tecnoló-

gico” (p.2). Uma justificativa dada pelos professores que impediria a abordagem foi a 

falta de tempo. 

Monteiro, Nardi e Bastos Filho (2009) comandaram uma pesquisa que en-

volveu cinco professores de física em um município da região Nordeste do Brasil. No 

caso deles, era pré-requisito ter licenciatura em Física concluída a menos de cinco 

anos para participar do trabalho, já que os pesquisadores esperavam que o ensino 

da FMC fizesse parte da formação desses profissionais. Segundo os autores, a FMC 

não é mencionada nos planejamentos de nenhum dos professores, apesar de ter 

sido notada, em seus discursos, a atribuição de relevância à abordagem do tema. 

Novamente, um dos impedimentos para que o tema não aparecesse nas aulas foi a 

falta de tempo disponibilizado às aulas de física: “[...] Não vejo como fazer isso. [...] 

São duas aulas por semana... Ai não é possível trabalhar a Física Moderna, porque 

nem terminamos a programação completa da Física Clássica. [...]” (p.150). Os auto-

res também notaram, por parte do mesmo professor, uma compreensão da FMC que 

se reduz ao seu formalismo matemático, o que, segundo o mesmo, atrapalharia a 

sua abordagem no ensino médio. Um professor também alegou não ter tido a forma-

ção necessária para tratar da FMC em suas aulas, mesmo que, segundo os autores, 

todos esses professores tenham tido em seus currículos da graduação, disciplinas 

que abordassem o tema. 
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Falando especificamente do tema abordado na sequência didática, a Radio-

atividade, segundo Cardoso, Vianna e Cardoso (2016), é vista pela sociedade dentro 

de uma alternância de papéis, ora assumindo o status de vilã, ora de heroína. Se-

gundo Cardoso (2017, p.16), “a sociedade, em princípio, defende que o uso da radi-

ação é prejudicial à saúde e coloca em risco a vida da população”. A autora ainda 

indica que os fatores que podem justificar essa posição com relação ao tema são “a 

falta de conhecimento técnico científico acerca do tema por grande parte da popula-

ção e o sensacionalismo da mídia” (p.16). 

Cardoso (2017) destaca ainda que a população tende a ser contrária ao uso 

da radiação usando como exemplos os acidentes radiológicos que já ocorreram. A 

autora compara então a radiação com o perigo envolvido na direção de veículos, e 

indica que essa controvérsia deve estar ligada a uma “falha na formação escolar dos 

indivíduos”, causada pela falta de um ensino de Física das Radiações. Segundo a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), os benefícios da energia nuclear 

ainda são pouco divulgados para a sociedade, mesmo que a cada dia, novas técni-

cas sejam desenvolvidas, sendo a indústria, a agricultura e a medicina as áreas 

mais beneficiadas pelos avanços de estudos nucleares (CNEN, s/d). 

Ou seja, ao passo que os benefícios trazidos pela radiação ainda não foram 

muito disseminados na sociedade, o terror causado pelos acidentes radiológicos e 

pelos lançamentos das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, em 1946, faz 

com que a população veja a radiação só como algo perigoso, o que deve ser desmi-

tificado pelo ensino de física com uma boa contextualização. 

Barrelo (2010, p. 19) destaca que “os alunos se aproximam do mundo cientí-

fico e tecnológico por meio de filmes, sites na Internet, histórias em quadrinhos, sé-

ries de televisão sem que lhes sejam fornecidos princípios e bases conceituais para 

seu entendimento”. Nessa perspectiva, diversos são os documentários e reporta-

gens relacionados aos acidentes radiológicos que podem ser encontrados em sites 

como o YouTube, além da recém lançada série Chernobyl, do canal por assinatura 

HBO, que tem como objetivo divulgar, em cinco episódios, os eventos relacionados 

ao acidente nuclear ocorrido na usina de mesmo nome em 1986 (HBO, acesso em 

03 de agosto de 2019 às 00:05). Todavia, é notável que o recurso, sozinho, pode de 

nada valer, fazendo-se necessário que as bases teóricas concedidas pelo ensino 

escolar promovam uma conexão entre o que é absorvido nos documentários, séries, 

filmes, e o conteúdo de física a ser trabalhado. 
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2.4. Currículo Mínimo do Rio de Janeiro 

 

Todas as escolas da rede estadual do Rio de Janeiro obedecem ao Currícu-

lo Mínimo, definido em 2012 pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Ja-

neiro (SEEDUC-RJ). Tal currículo tem por objetivo “orientar, de forma clara e objeti-

va, os itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada 

disciplina, ano de escolaridade e bimestre.” (SEEDUC-RJ, 2012). No caso da Física, 

o currículo foi preparado tendo em mente uma pergunta central: “Por que estudar 

Física no Ensino Médio?”.  

O tema Radioatividade, a ser trabalhado na sequência didática proposta, 

aparece, no Currículo Mínimo proposto pela SEEDUC-RJ, dentro das Habilidades e 

Competências enunciadas para a 2ª série do Ensino Médio, conforme pode ser visto 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Habilidades e Competências esperadas para a 2ª série do EM (Fonte: Currículo Mínimo 
2010 - adaptado). 

Campo Energia Nuclear - Usinas Nucleares - Reações Nucleares 

Habilidades e 
Competências 

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, 
identificando e relacionando as grandezas envolvidas. 
- Conhecer a natureza das interações e a dimensão da energia 
envolvida nas transformações nucleares para explicar seu uso em, 
por exemplo, usinas nucleares, indústria, agricultura ou medicina. 
- Compreender que a energia nuclear pode ser obtida por proces-
sos de fissão e fusão nuclear. 
- Compreender que as transformações nucleares que dão origem à 
radioatividade para reconhecer sua presença na natureza e em 
sistemas tecnológicos. 
- Compreender que o Sol é a fonte primária da maioria das formas 
de energia de que dispomos. 
- Identificar que a energia solar é de origem nuclear. 
- Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a 
temas de ciência, tecnologia e sociedade. 
- Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de 
energia em ambientes específicos, considerando implicações éti-
cas, ambientais, sociais e/ou econômicas. 
- Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte 
e/ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas natu-
rais, produtivos ou sociais. 

 

3. Metodologia 
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3.1. A Instituição de Ensino 

  

A instituição escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi o Colégio Es-

tadual Comendador Valentim dos Santos Diniz (CECVSD), vinculado à SEEDUC-RJ, 

onde a regente desenvolveu suas atividades de estágio obrigatório durante as disci-

plinas de Pesquisa e Prática de Ensino III e IV. O colégio faz parte do Programa Du-

pla Escola na modalidade EMI, oferecendo os cursos de “Leite e Derivados” e “Pani-

ficação”. 

O Programa Dupla Escola foi criado pelo Governo do Estado do Rio de Ja-

neiro em 2008, na gestão do governador Sérgio Cabral, com o intuito de criar, dentro 

da Unidade Escolar (UE), um espaço que pudesse oferecer oportunidade aos alu-

nos, já que o ensino integrado seria responsável pelo desenvolvimento de “novas 

habilidades para a formação profissional” (SEEDUC – RJ, 2014 – acesso em 

07/04/2019 às 01:30).  

O CECVSD, com início em agosto de 2009, é a primeira escola pública de 

EMI à Educação Profissional na área de alimentos da rede estadual (CECVSD, 

2019) e a única UE do Programa Dupla Escola que está sediada em São Gonçalo. O 

colégio é integrante do Núcleo Avançado de Educação em Tecnologia de Alimentos 

e Gestão de Cooperativismo (NATA) e é fruto de uma parceria entre SEEDUC-RJ, 

Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) e Instituto 

Grupo Pão de Açúcar (IGPA), que atua como co-gestor. A escola tem como missão 

principal 

 
 

formar cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes 
de colaborarem para a transformação do meio em que vivem, assim como 
também formar profissionais técnicos para o atendimento da demanda não 
só da indústria fluminense como também das redes de varejo do Estado do 
Rio de Janeiro. (CECVSD, 2019, p.3) 

 
 

O EMI enfoca as áreas do conhecimento, Linguagens, Códigos e suas Tecno-

logias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, situando o aluno, segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

da UE (CECVSD, 2019, p. 9), “como cidadão do mundo moderno”. No currículo ofe-

recido aos alunos, as disciplinas que compõem a BNCC são integradas às discipli-

nas necessárias à formação profissional dos cursos técnicos. Para o cumprimento 
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de todas as horas necessárias para integralização do currículo, a escola funciona 

em turno integral. Os currículos são diferenciados para cada curso, com relação aos 

conhecimentos específicos necessários de cada formação técnica. São assim dividi-

dos, conforme a Tabela 3 mostra. 

 

Tabela 3: Disciplinas oferecidas pela UE 

Núcleo Comum Técnico – Leite Técnico – Panificação 

Matemática 
Introdução à Produção  

Leiteira (1ª série) 
Introdução à Panificação e à 

Confeitaria (1ª série) 

Física  
(3 aulas na 1ª série/ 

2 aulas nas outras séries) 

Introdução à Tecnologia de 
Leites e Derivados  

(1ª série) 

Noções de Cooperativismo  
(1ª série) 

Química Varejo (1ª e 3ª séries) Varejo (1ª série) 

Biologia 
Noções de Cooperativismo 

(1ª série) 
Microbiologia aplicada à Panifi-
cação e à Confeitaria (2ª série) 

Língua Portuguesa/ 
Literatura 

Físico-Química do Leite  
(2ª série) 

Panificação e Confeitaria I  
(2ª série) 

Educação Física 
Utilidades, Instalações, 

Equipamentos e Legislação 
(2ª e 3ª séries) 

Bioquímica da Panificação  
(2ª e 3ª séries) 

Inglês 
Produção de Queijo e  

Manteiga (2ª e 3ª séries) 

Utilidades, Instalações,  
Equipamentos e Legislação  

(2ª e 3ª séries) 

Espanhol 
Bioquímica do Leite e  
Derivados (2ª série) 

Análise reológica (3ª série) 

Artes (2ª série) 
Microbiologia Geral 

(2ª série) 
Panificação e Confeitaria II  

(3ª série) 

Geografia 
Tecnologia de Queijos, 
Manteigas e Gelados  

(2ª série) 
Estágio 

História 
Tecnologia de Concentra-

dos e Desidratados 

 

Sociologia 
Microbiologia do Leite e 

derivados 

 

Filosofia 
Físico química do leite e 

derivados 

 

Projeto de Vida (1ª série) 
Tecnologia de queijos e 

fermentados 

 

Programa de Saúde  
(1ª série) 

Estágio 
 

 

Como a sigla NATA, que por acaso tem muito a ver com o dia-a-dia dos alu-

nos, é muito utilizada por eles e pelos professores para se referir ao colégio, tomarei 

a liberdade de a partir de agora referir-me a ele assim também. 
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O NATA (Figura 2) está localizado em São Gonçalo, na região metropolitana 

do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro do Colubandê, cujas 

características socioeconômicas são desprivilegiadas. A escola fica em uma rua pa-

ralela à estrada RJ-104 (Rodovia Amaral Peixoto), que liga os municípios de Niterói 

e Itaboraí. No seu entorno há um posto de gasolina, um mercado atacadista, uma 

unidade da CEASA (Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro), o Hos-

pital Estadual Alberto Torres e o Fórum Juíza Patrícia Lourival Acioli, inaugurado em 

2014. Não existe nenhum sinal de trânsito próximo à escola, nem quebra-molas ou 

faixa de pedestres. De qualquer local que os alunos, professores e funcionários es-

tejam vindo, eles precisam se arriscar ao atravessar por vias onde os carros estão 

sempre em alta velocidade. As calçadas são precárias ou inexistentes, o que repre-

senta um grande perigo para os transeuntes (Figura 3). Vale ressaltar que há muito 

tempo a direção vem reforçando o pedido da instalação do sinal de trânsito e da fai-

xa de pedestres, mas até hoje, nada foi feito sobre o assunto. 

 

 
Figura 2: Fachada do Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz (Fonte: autora). 
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Figura 3: Alunos saindo do Colégio, sem calçada para andar em segurança  

(Fonte: Jornal O Fluminense, 2016 – acesso em 06/07/2019) 

 

A escola está instalada nas dependências físicas da Cooperativa Central de 

Produtores de Leite (CCPL), composta por um prédio principal, com dois andares, e 

um prédio anexo, equivalente a um terceiro andar, com acesso através de rampas 

que fazem a ligação entre ele e o prédio principal (Figura 4). No entorno dos prédios, 

está uma vasta área que serve como estacionamento para os professores e funcio-

nários e como área comum de convivência dos alunos, onde podem circular livre-

mente nos horários de intervalo de lanche e de almoço (Figura 5).  
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Figura 4: Dependências da Escola: Passarela de acesso entre os prédios e Corredores do Prédio 

Anexo (Fonte: autora). 

 

 
Figura 5: Dependências da Escola: uma das áreas livres da UE (Fonte: autora). 

 

O NATA apresenta uma estrutura com salas de aula modernas e amplas 

(Figura 6); salas de aula com recursos audiovisuais e lousa digital; auditório; espaço 

de convivência, onde são realizadas reuniões e apresentações; refeitório, onde são 

feitos o desjejum, lanches nos horários de recreio dos dois turnos e almoço; labora-

tório de informática; laboratórios de Físico-Química e Microbiologia, com uso voltado 
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para a formação profissionalizante, equipados com instrumentação necessária. Pos-

sui ainda, no espaço externo, uma biblioteca e uma quadra de esportes, ainda não 

coberta, e as usinas de Leite e Derivados e de Panificação, onde os estudantes têm 

as aulas práticas (Figura 7).  

 

 
Figura 6: Uma das salas de aula do Colégio (Fonte: autora). 

 

 
Figura 7: Entrada das usinas de Leite e Pão (Fonte: autora). 

 

A UE contempla alunos concluintes do nono ano do Ensino Fundamental, ori-

undos das redes pública e privada de ensino, tendo, portanto, uma clientela bastante 
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diversificada. Os alunos têm faixa etária entre 14 e 18 anos. São quatro turmas para 

cada série do Ensino Médio, duas por curso. Atualmente, tem 357 alunos, da seguin-

te maneira alocados: 

 

Tabela 4: Divisão de alunos por turma 

Turma Total de Alunos na Turma Total de Alunos na Série 

1001 32 

127 
1002 30 

1003 32 

1004 33 

2001 30 

122 
2002 32 

2003 32 

2004 28 

3001 27 

108 
3002 23 

3003 28 

3004 30 

 

O ingresso se dava, até 2016, por meio de processo seletivo com prova e 

comprovação de alguns critérios de seleção. Atualmente, o ingresso se dá mediante 

inscrição no programa Matrícula Fácil, realizado pela SEEDUC-RJ por meio de edital 

publicado em Diário Oficial, que contempla todas as unidades escolares estaduais.  

Os alunos formados pelo NATA têm formação diferenciada, que garante sua 

entrada no mercado de trabalho. Diversos são os ex-alunos que estão hoje em 

grandes empresas e indústrias da área de laticínios ou panificação, além de alguns 

que são donos de seus próprios negócios. Muitos alunos desejavam entrar para o 

NATA para seguirem a carreira dentro da área de formação. Entretanto, no cenário 

atual, onde os alunos entram no colégio como em qualquer outro da rede, os sonhos 

de seguir a carreira de gastronomia ou na indústria de laticínios não são tão frequen-

tes, e muitos alunos falam em seguir carreiras completamente diferentes. Outros 

ainda dizem que preferiam estar em outra escola, já que o ritmo de disciplinas ali é 

muito intenso.  

A escola possui alguns alunos com necessidades educacionais especiais 

(NEE). Eles estão presentes em todas as séries, e são diferentes necessidades. As 

dependências da escola são acessíveis, já que o terreno está no mesmo nível que a 
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rua, e os acessos aos prédios principal e anexo são feitos por meio de rampas. As 

salas têm portas suficientemente largas para o trânsito de cadeira de rodas. A esco-

la também possui banheiros com acessibilidade. Entretanto, a UE não possui sala 

de recursos. O atendimento aos alunos com NEE e seus responsáveis é feito, inici-

almente, pela equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (NAPES). O 

órgão também é responsável pelo acompanhamento inicial dos alunos. Para matri-

cular-se, o estudante com NEE precisa apresentar laudo médico que comprove sua 

necessidade. Na sala dos professores há uma tabela descrevendo cada aluno e sua 

necessidade especial, além de recomendações aos professores com relação a eles, 

tanto no trato em sala de aula quanto nas avaliações. A fim de preservar os alunos, 

seus nomes foram suprimidos, e apenas a relação das síndromes e necessidades 

estão descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Alunos com NEE. 

Turma Descrição 

1001 1 aluno com deficiência auditiva 

1003 
1 aluna com deficiência física e epilepsia 
1 aluno com dislexia e TDAH 

1004 

1 aluno com Síndrome de Asperger 
1 aluno com paralisia cerebral e displegia 
1 aluno com dificuldades visual, auditiva, de concentração e de absorção 
de conhecimento 
1 aluno com Síndrome de Crown 
1 aluna com epilepsia 

2001 1 aluno com baixa visão 

2002 
1 aluna com hidrocefalia e baixa visão 
1 aluno com autismo 
1 aluna com TDAH 

2003 
1 aluno com paralisia cerebral 
1 aluno com autismo 
1 aluna com deficiência física 

3003 1 aluno com deficiência física 

3004 1 aluno com deficiências múltiplas 

 

O quadro administrativo da escola é composto por: Equipe de Direção, com 

uma diretora geral e três diretores adjuntos; Equipe de Coordenação e Orientação 

Pedagógicas completa; Coordenadores técnicos para os cursos de Leite e Deriva-

dos e Panificação, ambos vinculados ao IGPA; um quadro de aproximadamente 50 

professores, entre os da rede estadual, que passaram por processo seletivo, e os 

técnicos, que passaram por curso de formação docente; Equipe Técnica-
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Administrativa, com uma agente de pessoal, uma secretária e uma auxiliar de secre-

taria; uma Agente de Leitura; Secretária do IGPA. Assim como outras instituições de 

ensino da rede pública, a escola vem enfrentando problemas pela carência de pes-

soal para atuar no Laboratório de Informática, na Inspeção de alunos, e nos Serviços 

Gerais, tais como portaria e limpeza. Por este motivo, diversas monitorias são pro-

postas pela direção para os alunos. Eles se dividem nas monitorias de Artes e In-

formática, além da Monitoria da Direção, composta pelos estudantes responsáveis 

por auxiliar a equipe diretiva na organização de eventos e da fila e entrada das tur-

mas no refeitório nos horários de lanche e almoço. Além disso, os próprios alunos 

têm sido os responsáveis pela limpeza de suas salas, dividindo-se em grupos por 

dia.  

 

3.2. Os sujeitos envolvidos 

 

Os sujeitos envolvidos na aplicação da sequência didática são os alunos, o 

professor da turma, e a regente responsável pela sequência. Abaixo estão as carac-

terizações de cada um. 

 

• Os alunos: alunos das turmas da 2ª série do Ensino Médio, matriculados no 

CECVSD, com faixa etária que vai de 15 a 18 anos.  

• O professor: licenciado em Física, mestre em Engenharia de Reatores, pro-

fessor da Secretária de Estado de Educação desde 2012, atuando no NATA 

desde 2014. Leciona nas doze turmas da escola, tendo carga horária de 28 

tempos de aula.  

• A regente: licencianda em Física, bacharel em Física e mestre em Biologia 

Marinha. Atuante na escola entre os meses de setembro de 2018 e julho de 

2019, quando desenvolveu trabalhos de estágio obrigatório em turmas de to-

das as séries, junto ao professor.  

 

3.3. A Sequência Didática 

 

O trabalho aplicado envolveu uma Sequência Didática no tema Radiação. O 

tema foi escolhido devido à sua relevância dentro da FMC. O intuito era que as aulas 

trouxessem aos alunos conhecimentos capazes de fazê-los refletir sobre aquilo que 
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já conheciam e levá-los a um melhor entendimento de como a radiação pode, ape-

sar dos males já causados, trazer benefícios para a humanidade. 

A sequência didática foi igualmente aplicada às quatro turmas da 2ª série do 

Ensino Médio. Entretanto, por questão de tempo e devido à grande quantidade de 

material adquirido, apenas foi possível analisar o desempenho de uma das turmas. 

A turma eleita foi a 2001, pertencente ao curso de Leite e Derivados. Sua escolha se 

deu pois esta turma teve a oportunidade de ter aulas de revisão para as avaliações, 

o que totalizou um maior número de encontros.  

Freire (2006) afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” (p.27). Também 

instrui o professor ao dizer que ele deve ser “aberto a indagações, à curiosidade, às 

perguntas dos alunos, a suas inibições" (p.27). Nessa perspectiva, em toda a aplica-

ção da sequência didática, os alunos foram encorajados a sempre fazer perguntas, 

afirmações e dividir o conhecimento que já traziam com a turma. 

 

3.3.1. Formulário Diagnóstico 

 

O formulário diagnóstico teve por objetivo conhecer quais as principais dúvi-

das e curiosidades dos estudantes com relação ao tema a ser estudado. Além disso, 

pretendia avaliar os mitos que eles traziam consigo relacionados a radiação. Foram 

seis perguntas, mostradas abaixo.  

 

1) Você já ouviu falar em radiação? Saberia explicar o que é ou dizer algo so-

bre? 

2) Com base nos seus conhecimentos, você acha que ela é boa ou ruim? Expli-

que. 

3) Em que momentos você acha que podemos estar expostos à radiação? 

4) Você já fez ou conhece alguém que fez algum exame de imagem como raio-

X ou tomografia? Lembra como foi (antes, durante e depois)? Você acha que 

eles trazem algum risco à saúde? Faria, se fosse necessário?  

5) Você já ouviu falar em acidentes nucleares? O que você sabe sobre o as-

sunto? 

6) Você tem alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre o tema radiação?  
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Os alunos tiveram entre 20 e 30 minutos para responder o questionário. Os 

formulários foram lidos e com base neles as aulas foram sendo pensadas, sempre 

tentando trazer comentários sobre o que foi dito por eles. 

 

3.3.2. Preparação das Aulas 

 

Como o Currículo Mínimo do estado do Rio de Janeiro contempla o conteú-

do a ser trabalhado na segunda série do ensino médio, enquanto no currículo nacio-

nal ele está na terceira série, o livro que as turmas receberam não o contêm. Mesmo 

assim, o livro texto base para o preparo das aulas foi o livro didático adotado pela 

escola, “Ser Protagonista”, da editora SM. Outros materiais utilizados foram dois 

PDF’s cedidos pelo professor da escola, que já haviam sido utilizados em outros 

anos na abordagem dos temas, além das Apostilas Educativas “Energia Nuclear” e 

“Aplicações da Energia Nuclear”, ambas desenvolvidas pelo engenheiro Eliezer de 

Moura Cardoso e colaboradores, disponíveis para download no site da CNEN.  

 

3.3.3. Conteúdos Contemplados 

 

Para o trabalho desenvolvido, escolheu-se contemplar os seguintes temas, 

na seguinte ordem, respeitando o que é exigido no Currículo Mínimo: 

 

• Revisão sobre Modelos Atômicos (conteúdo de Química na 1ª série); 

• Exemplos de aplicações úteis e de mau uso da Radioatividade;  

• Radioatividade: contextualização histórica e conceito; 

• Decaimentos alfa, beta e gama; 

• Alterações no Núcleo Atômico: Fissão e Fusão Nucleares; 

• Atividade de uma amostra; 

• Tempo de Meia vida de um Isótopo Radioativo; 

• Energia Nuclear; 

• Datação por 14C (Visita de Campo). 

Faziam parte ainda do planejamento inicial falar especificamente das outras 

aplicações úteis da Radioatividade, pois elas só foram superficialmente mostradas; 
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da Interação da Radiação com a Matéria, focando nos Efeitos Biológicos trazidos 

pela exposição em excesso e em Proteção Radiológica, a fim de trazer informações 

pertinentes ao dia-a-dia dos alunos, além de comentar um pouco sobre três dos Aci-

dentes Nucleares mais conhecidos: Chernobyl (1986), Goiânia (1987) e Fukushima 

(2011). Entretanto, devido ao calendário apertado da escola, não foi possível abor-

dar esses temas de maneira oficial. Alguns alunos manifestaram interesse nos tópi-

cos supracitados, e com eles foi feita uma conversa sobre o assunto, fora do horário 

que contemplava a aula, e devido ao seu caráter informal, essa conversa não será 

levada em consideração nos resultados da aplicação da sequência didática. 

 

3.3.4. Apresentação da Sequência Didática 

 

Aula 1 

Duração 100 minutos 

Conteúdo Introdução à Física Nuclear 

Objetivos 
• Refletir sobre os conhecimentos prévios de Física Nuclear; 

• Instigar a curiosidade para o debate e o aprendizado do te-
ma. 

Metodologia 

A turma preencherá um Formulário Diagnóstico, a fim de avaliar os 
conhecimentos prévios do assunto da aula. Os alunos terão de 20 a 
30 minutos para responder essa avaliação, que será lida posterior-
mente para a montagem das próximas aulas, a fim de desfazer os 
mitos, confirmar os fatos e tirar as dúvidas, abrindo espaço também 
para que os alunos contem as suas curiosidades sobre o tema. Após 
essa avaliação, farei uma Revisão de conceitos aprendidos na 1ª 
série do Ensino Médio, na disciplina de Química. Ao final, farei uma 
apresentação com fotos que mostram como a radioatividade, assun-
to a ser iniciado na Aula 2, é ou foi utilizada de forma boa e ruim, 
para chamar a atenção dos alunos para o tema e instigar sua curio-
sidade. 

Recursos Utilizados 

• Ficha de Formulário Diagnóstico (impressa); 

• Quadro e piloto; 

• Caderno; 

• Projetor para a Apresentação do slide de fotos. 

Local Sala de Aula 

 

Aula 2 

Duração 100 minutos 

Conteúdo Radioatividade 

Objetivos 

• Compreender o que é a radioatividade, com contextualização 
histórica dos fatos; 

• Compreender e diferenciar um núcleo estável de um núcleo 
instável; 
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• Conhecer os processos de decaimento de um núcleo radioa-
tivo. 

Metodologia 
Farei uma aula expositiva sobre o assunto, deixando no quadro a 
matéria a ser explicada para os alunos. 

Recursos Utilizados 
• Quadro e piloto; 

• Caderno. 

Local Sala de Aula 

 

Aula 3 

Duração 100 minutos 

Conteúdo Exercícios de Revisão para a Primeira Avaliação 

Objetivos 
• Entender como resolver exercícios que envolvem reações de 

decaimento nuclear; 

• Relembrar conceitos para resolução de questões teóricas. 

Metodologia 
Os alunos farão uma lista de exercícios com base nas aulas anterio-
res. 

Recursos Utilizados 

• Lista de Exercícios; 

• Caderno; 

• Material das aulas anteriores. 

Local Sala de Aula 

 

Aula 4 

Duração 100 minutos 

Conteúdo 

• Alterações no Núcleo Atômico: Fissão e Fusão; 

• Atividade; 

• Tempo de Meia vida 

Objetivos 

• Entender o que é fissão e o que é fusão, compreendendo os 
conceitos de energia e calor; 

• Compreender como a fissão pode ser utilizada nas usinas 
nuclear; 

• Entender os conceitos de atividade de uma amostra e tempo 
de meia vida de um radioisótopo. 

Metodologia 

Farei uma aula expositiva, mostrando como se dá a fusão e a fissão 
nucleares, por meio de desenhos, e explicando os conceitos de ati-
vidade e tempo de meia vida, utilizando exemplos para melhor com-
preensão. 

Recursos Utilizados 
• Quadro e piloto 

• Caderno 

Local Sala de Aula 

 

Aula 5 

Duração 100 minutos 

Conteúdo Energia Nuclear 

Objetivos 

• Compreender como se dá a obtenção de energia nuclear por 
meio de fissão, como o 235U é preparado e utilizado nas usi-
nas nucleares; 

• Compreender o funcionamento de uma usina nuclear, enten-
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dendo o processo de obtenção de energia elétrica; 

• Tomar conhecimento do Complexo Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto, localizado em Angra dos Reis, no estado do Rio de 
Janeiro; 

• Entender por que uma usina nuclear pode ser uma ótima op-
ção de obtenção de energia elétrica, e porque ela também 
oferece riscos. 

Metodologia 

Farei uma aula expositiva, com uma apresentação de slides, mos-
trando como se dá a fissão do 235U para obtenção de energia nucle-
ar, e como essa propriedade é utilizada pelas usinas nucleares em 
seus reatores. Também mostrarei, por meio de animações gráficas, 
o funcionamento de um reator do tipo PWR, utilizado nas usinas de 
Angra. Mostrarei fotos do Complexo Nuclear Almirante Álvaro Alber-
to e alguns dados das três usinas (Angra I, Angra II e Angra III) que 
o compõem. Iniciarei uma discussão sobre o uso do melhor tipo de 
obtenção de energia elétrica, encorajando os alunos a pensarem se 
a usina nuclear, apesar de ter lixo radioativo, é ou não uma boa op-
ção de usina para um país como o Brasil e para outros locais do 
mundo. 

Recursos Utilizados • Projetor para a Apresentação de Slides. 

Local Auditório da Escola 

 

Aula 6 

Duração 100 minutos 

Conteúdo Exercícios de Revisão para a Segunda Avaliação 

Objetivos 
• Relembrar os conceitos trabalhados durante o semestre; 

• Resolver questões matemáticas. 

Metodologia 
Os alunos farão uma lista de exercícios com base nas aulas que 
tiveram durante o bimestre. 

Recursos Utilizados 

• Lista de Exercícios; 

• Caderno; 

• Material das aulas anteriores. 

Local Sala de Aula 

 

Visita de Campo 

Duração 90 minutos 

Conteúdo - 

Objetivos 

• Fazer com que os alunos conheçam, na prática, uma aplica-
ção da radioatividade que atende à diversas demandas de 
pesquisa; 

• Conhecer a dinâmica de funcionamento de um laboratório e 
entrar em contato com a universidade; 

• Correlacionar os assuntos aprendidos em sala de aula com 
os conceitos por trás da teoria da Datação por 14C; 

• Reconhecer que a Física mostra sua importância para diver-
sas áreas de pesquisa, sendo possível de ser feita por qual-
quer um, desmitificando a ideia de que é “coisa de maluco”. 

Metodologia 
Os alunos serão levados ao Laboratório de Radiocarbono da UFF, 
onde conhecerão todas as etapas de trabalho nele desenvolvidas. 
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Recursos Utilizados - 

Local Laboratório de Radiocarbono - Universidade Federal Fluminense 
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4. Análise 

 

A partir de agora, serão apresentados os resultados obtidos neste trabalho. 

Gil (2003 apud Monteiro, Nardi e Bastos Filho, 2009, p. 148) defende que a fala de 

um entrevistado não deve nunca ser sintetizada, tampouco corrigida, sendo impres-

cindível manter a fidelidade ao discurso. Assim, todas as falas dos alunos, sejam 

escritas ou orais, foram preservadas.  

Nas tabelas de transcrições orais, a coluna “Turno” indica a contagem das 

falas. Cada vez que o interlocutor muda, muda o turno. 

 

4.1. Formulário Diagnóstico 

 

Na primeira aula, a turma deve que responder ao Formulário Diagnóstico, 

que continha seis perguntas, sem consulta ao professor, à regente, aos colegas ou à 

internet. Eles foram avisados de que não se tratava de um teste, de que não existi-

am respostas certas ou erradas, e que deviam tentar ser o mais sinceros possíveis, 

sem medo ou vergonha do que estivessem escrevendo. 28 alunos participaram nes-

te dia. A fim de manter a idoneidade do formulário, aos alunos faltosos não foi dada 

a oportunidade de respondê-lo. Ao final, todas as respostas foram transcritas e lidas 

com cuidado. Assim, foi possível obter análises qualitativas e quantitativas. Diversas 

respostas chamaram a atenção, e algumas serão comentadas e expostas aqui. 

 

1) Você já ouviu falar em radiação? Saberia explicar o que é ou dizer algo so-

bre? 

 

Sobre já terem ouvido falar em radiação, a maioria respondeu que sim, como 

era esperado (Figura 8). Porém, ao terem que opinar sobre o que era a radiação, as 

respostas foram variadas, e alguns não chegaram a escrever nada. Algumas pala-

vras-chave apareceram com maior frequência, e podem ser vistas na Figura 9.  
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Figura 8: Análise quantitativa das respostas da questão 1. 

 

 

Figura 9: Análise quantitativa das respostas da questão 1. 

 

Ao analisar as palavras que mais apareceram nas respostas dos estudantes 

(Figura 9), percebemos que a concepção da radiação como algo perigoso, prejudici-

al à saúde e que traz muitos malefícios se encontra presente, sendo citada por cinco 

estudantes, o que está correlacionado ao terror causado pela falta de conhecimento 

do assunto, conforme discutido na seção 2.3. Também foram citados os filmes e sé-

ries, como também fora destacado na mesma seção. Chamou a atenção que alguns 

alunos já tinham a noção de energia, raios e ondas, que, de alguma forma, estão 
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conectadas à definição. Na aula seguinte, os alunos foram apresentados ao conceito 

de Radiação. 

As respostas mais próximas do conceito definitivo foram selecionadas e po-

dem ser vistas na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Respostas destacadas para a Questão 1. 

Estudante Transcrição de sua resposta 

Ana Luiza 
São raios capazes de liberar substâncias tóxicas ou não tóxicas a fim de ob-
ter algum tipo de reação como a do raio-X ou produzir algum material sob a 
influência desses raios. 

Andréia 
Eu acho que é algo gerado a partir da formação da energia nuclear ou de 
outras energias. 

Jackson 
Sim. Radiação pelo que eu me lembro é a emissão de raios alfa, beta e ga-
ma. 

Jean Lucas 
Radiação seria algumas “ondas” que podem ser boas ou ruins, a radiação em 
excesso pode causar danos ao ser humano como por exemplo causar ou 
avançar o desenvolvimento de alguma doença. 

Maria Clara 
Radiação (eu acho) são movimentos de ondas ... que acontecem nas partícu-
las promovendo calor. Tem alguma coisa relacionada ao Sol (???) 

Raissa É uma fonte de energia transmitida através de ondas (eu acho). 

 

Podemos destacar a fala da aluna Ana Luiza, que diz que são raios, se 

aproximando de um dos tipos de emissão de radiação e a fala do aluno Jackson, 

que lembra que a radiação está relacionada às emissões alfa, beta e gama. Esse 

aluno está cursando a 2ª série pela segunda vez, e já havia sido apresentado ao 

conceito. Entretanto, não podemos julgar em que momento esse conhecimento foi 

adquirido. Também destaca-se a fala da aluna Raissa, que diz que é uma fonte de 

energia transmitida através de ondas, resposta que não está errada, apenas incom-

pleta. 

 

2) Com base nos seus conhecimentos, você acha que ela é boa ou ruim? Expli-

que. 
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Figura 10: Análise quantitativa das respostas da questão 2. 

 

Nessa questão, chamou a atenção o fato de mais da metade dos alunos ter 

dito que a radiação poderia ser boa ou ruim (Figura 10). Como também dito na se-

ção 2.3, a radiação assume, ora o papel de vilã, ora o papel de heroína, e, de algu-

ma forma, isso já era sabido pelos estudantes. Algumas das opiniões estão expostas 

na Tabela 7, inclusive explicando o motivo pelo qual ela pode ser boa e ruim. 

 

Tabela 7: Respostas destacadas para a Questão 2. 
Estudante Transcrição de sua resposta 

Andréia Ruim, pois as notícias de pessoas expostas são geralmente tragédias. 

Gabriel 
Ruim, pois pode nos afetar nos matando ou gerando deformações no nosso 
corpo. 

Gustavo 
É boa se souber utilizá-la, para exames, porém pode ser prejudicial se for ex-
posta e ai o risco é imenso de morte por radiação. 

Jhonatan 
Ruim. Porém em alguns casos se mostra necessário, como para fazer um 
exame de raio-X. 

Rayane 

A radiação é ruim e boa, pois é bastante usada como tratamento contra doen-
ças como o câncer, mas por ser muito agressiva seus efeitos colaterais atin-
gem outras partes do corpo de forma ruim. 

Sarah Ruim. É prejudicial à saúde em grandes quantidades de tempo. 

Vitória 
Depende, se você não ficar exposto a ela não vai te fazer mal, acho que ela só 
pode fazer bem se for usada para métodos médicos, se não pode te fazer mal. 

 

Destaca-se, nesse caso, a fala da aluna Andréia, que diz que a radiação de-

ve ser algo ruim já que as notícias são sempre de tragédias. Essa fala denota a im-
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portância de difundir os usos benéficos da radiação em nosso dia-a-dia, já que a so-

ciedade tem essa visão ruim sobre ela. Se toda a sociedade tivesse acesso à infor-

mação de como a radioatividade é útil para o desenvolvimento de diversas pesqui-

sas tecnológicas e ajuda a humanidade, essa visão mudaria. Para esse aumento do 

acesso à informação, torna-se essencial investir em um ensino de Física que derru-

be os mitos relacionados à radiação. Em contrapartida, a aluna Rayane diz que ela é 

boa e ruim, já que é muito utilizada pela medicina, mas oferece efeitos colaterais que 

são nocivos, demonstrando uma visão mais realista. 

 

3) Em que momentos você acha que podemos estar expostos à radiação? 

 

Os locais mais falados dentre os locais de exposição estão representados na 

Figura 11. 

 

 

 

Figura 11: Análise quantitativa das respostas da questão 3. 

 

Nas respostas para essa pergunta, notou-seo fato de que muitos estudantes 

associaram a ideia de radiação com o uso do micro-ondas, demonstrando um mito 

social muito difundido: que as micro-ondas do aparelho doméstico causariam danos 

à saúde relacionados à exposição à radiação. De fato, o forno de micro-ondas pode 

oferecer algum risco, mas devido à exposição às altas temperaturas. Recentemente, 

inclusive, o Ministério da Saúde publicou em seu site uma nota sobre uma notícia 
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falsa que vinha circulando pelas redes sociais (Figura 12), advertindo à população 

brasileira que não havia motivo para ter pânico, já que a radiação do micro-ondas 

tem “apenas a propriedade de cozinhar e/ou aquecer os alimentos, não alterando a 

estrutura química ou molecular do alimento.” (Ministério da Saúde, acesso em 03 de 

agosto de 2019, às 15:27).  

 

 
Figura 12: Mensagem difundida pelas redes sociais e comprovada como fake news  

(Fonte: Ministério da Saúde). 
 

Sobre as respostas destacadas, vemos que foram citados o Sol, já que é 

frequente que nos refiramos à sua luz como “radiação solar”; o espaço sideral, cuja 

caligrafia errada não foi corrigida na resposta do aluno; os exames médicos. Uma 

das respostas que mais chamou a atenção foi a do aluno Caio, que disse que esta-

mos expostos quando estamos andando pela rua sem proteção. De fato, ele está 

certo. Entretanto, como nos proteger de tanta radiação a qual estamos expostos a 

todo o tempo? Por outro lado, temos a resposta do aluno Marcos, que diz que não 

estamos em momento algum. Essa visão se correlaciona, novamente, a crença de 

que a radiação é algo que só é usada de forma ruim, e não que é algo a que esta-
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mos expostos por todo o momento, sem que tenhamos qualquer problema de saúde 

por isso. Essas e outras respostas selecionadas podem ser vistas na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Respostas destacadas para a Questão 3. 
Estudante Transcrição de sua resposta 

Amanda Em exames médicos e em muito contato com o sol. 

Ana Luiza A luz solar, a luz do celular, do computador, da TV. 

Caio Quando estamos andando pela rua sem proteção. 

Camilly Todo momento: sol, exames médicos, entre outros. 

Jhonatan 
A todo momento podemos estar expostos à radiação, seja em ambientes fe-
chados como em locais abertos. 

Luiza Em usinas nucleares, no espaço cideral também (eu acho). 

Marcos Em nenhum momento. 

Raissa 
É bom evitar, né. Mas quando a gente faz o raio-X, a gente é exposto a uma 
certa radiação, ou algo do tipo. 

Samira Quando pegamos sol “radiação solar”. 

 

4) Você já fez ou conhece alguém que fez algum exame de imagem como raio-

X ou tomografia? Lembra como foi (antes, durante e depois)? Você acha que 

eles trazem algum risco à saúde? Faria, se fosse necessário?  

 

 
Figura 13: Análise quantitativa das respostas da questão 4. 

 

Como é possível perceber pelo gráfico da Figura 13, a maioria dos alunos já 

fez exames médicos de imagem. Infelizmente, porém, muitos deles se atentaram a 

dizer que sim, fizeram, sem relatar muito de como foi. Aqueles que descreveram al-

go sobre o exame tiveram suas respostas selecionadas na Tabela 9.  
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Tabela 9: Respostas destacadas para a Questão 4. 

Estudante Transcrição de sua resposta 

Amanda 
Sim, já fiz raio-X. Só lembro que tive que ficar sozinha em uma sala sozinha. 
Acho que só traz risco se fizer várias vezes no ano. Sim, faria se necessário. 

Karen 

Não. Mas tenho certeza que trazem riscos a saúde, pois nesse processo se 
perde células benéficas e maléficas, o que demora um tempo para se rege-
nerar. 

Maria Clara 
Sim. Antes o corpo estava “normal”, durante energizado e depois com vestí-
gios da radiação, caso o exame não tenha sido feito adequadamente. 

Nicolle 

Sim, os dois. Na tomografia foi ruim porque desmaiei com o contraste. O raio-
X minha mãe foi comigo e ela precisou usar um “colete”, não sei por quê. 
Acho que devemos nos proteger para não ter risco a saúde. Sim, faria. 

Rayane 

Sim, quando eu fiz raio-X tive que retirar qualquer coisa metálica do corpo e a 
minha mãe (que foi quem realizou o raio-X em mim) entrou em uma cabine 
de proteção. Traz risco à saúde por isso não pode fazer em grávidas. Faria 
para identificar algum osso quebrado. 

Rogério 
Sim e fiz tomografia do pulmão, durante eu fiquei um pouco tonto, depois 
também, e sai de lá todo bugado. 

 

Reparou-se que, em duas respostas, das alunas Nicolle e Rayane, havia a 

presença de suas mães no momento do exame, com uma delas sendo, inclusive, a 

técnica responsável pela realização do mesmo. Em ambos os casos, felizmente, as 

mães receberam a proteção necessária para o acompanhante, e foi interessante 

observar que eles sabiam a importância de dividir essa informação. Chamou a aten-

ção, também, a resposta do aluno Rogério, que disse que saiu do exame bugado, 

tonto, sem se sentir muito bem, e da aluna Maria Clara, que disse que antes do 

exame, o corpo estava normal, durante, energizado, demonstrando ligação com o 

conceito de radiação como energia sendo emitida, e com vestígios da radiação após 

o exame, caso ele não tenha sido feito corretamente. De fato, se houvesse contami-

nação, o corpo poderia carregar esses vestígios da radiação. 

 

5) Você já ouviu falar em acidentes nucleares? O que você sabe sobre o as-

sunto? 
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Figura 14: Análise quantitativa das respostas da questão 5. 

 

É necessário dizer, antes da análise das respostas, que nem todos citaram 

propriamente algum acidente. Nesse caso, três alunos disseram nunca ter ouvido 

falar do tema, e dos 25 que ouviram, 10 citaram algum. Dentre esses 10, foi feito o 

gráfico da Figura 14.  

Sobre os acidentes citados, foi curioso ver que Chernobyl foi bem lembrado, 

mesmo que, à época em que o formulário foi aplicado na turma, a série homônima 

da HBO ainda não havia sido lançada. Acidentes mais recentes como o de Fukus-

hima, em 2011, e mais próximos, como o de Goiânia, em 1987, não foram lembra-

dos por nenhum aluno, apesar de a aluna Nicolle ter citado o Césio (mesmo que er-

rando o isótopo) e da aluna Luiza ter falado sobre a usina de Hiroshima. Infelizmen-

te, não é possível saber se ela se referia ao acidente na usina de Fukushima ou a 

bomba de Hiroshima, mas sua resposta demonstra uma familiaridade com os dois 

termos. Algumas respostas estão transcritas na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Respostas destacadas para a Questão 5. 

Estudante Transcrição de sua resposta 

Camille Sim, como a usina nuclear que explodiu. 

Camilly 
Hiroshima e Nagasaki. Bombas nucleares que destruíram duas cidades do 
Japão e que a radiação ainda está na cidade. 

Gabriel 
Sim. Esses acidentes geram consequências, espalhando ela por uma grande 
área. 

Jean Lucas Sim. Já vi vídeos sobre o acidente que ocorreu em Chernobyl. 

70%

20%

10% Acidentes citados

Chernobyl

Hiroshima

Nagasaki
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Jhonatan 
Sim. São acidentes que são catastróficos onde acontecem, pois liberam subs-
tâncias que podem ser letais aos seres vivos e ao ambiente. 

Luiza 
Sim, a usina de Iroshima (acho que é esse lugar, não sei se escrevi certo). Só 
ouvi falar sobre a explosão nos jornais, nada mais. 

Nicolle 
Sim. Que foi uma catástrofe e matou muita gente. Ex: Chernobyl, Césio 36 ou 
45 (não lembro), até as bombas de Hiroshima e Nagazaki. 

Samira 
Sim. Já ouvi dizer em usinas nucleares que sofreram acidentes “infectando o 
ambiente”. 

 

6) Você tem alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre o tema radiação? 

 

Para esta questão, a intenção era correlacionar as dúvidas e curiosidades 

dos estudantes com o conteúdo a ser trabalhado na aula, e, de alguma forma, tentar 

saná-las durante os encontros. Dentre essas dúvidas e curiosidades, percebeu-se 

que a maior parte seria tirada durante a aplicação das aulas. Entretanto, comentá-

rios como os astronautas e a radiação ser espalhada através do solo foram muito 

pertinentes. A conversa informal, citada na seção 3.3.3, englobou essas e outras 

dúvidas que foram surgindo durante as aulas. 

 

Tabela 11: Respostas destacadas para a Questão 6. 

Estudante Transcrição de sua resposta 

Ana Luiza Sim, sobre como a radiação é capaz de gerar a imagem que vemos no raio-X 

Andréia Se realmente faz mal e quando estamos expostos. 

Camille 
Tenho muitas dúvidas sobre o assunto, como quais modificações ela pode fazer 
em uma pessoa e se ela poderia ajudar nas descobertas. 

Camilly Forma de propagação, produção, entre outras. 

Jean Lucas 
Tenho curiosidade sobre o tema e dúvidas sobre o conceito e como a radiação 
afeta os humanos. 

Karen 
Por que ela é tão tóxica e prejudicial à nossa saúde? Por que a radiação solar 
não nos afeta tanto quanto a radiação que vemos na tomografia e no micro-
ondas? 

Luiza 

Sim, tenho. É verdade que os astronautas após voltar do espaço precisam ficar 
40 ou 30 dias sem contato com ninguém por causa da radiação? O celular tem 
radiação muito forte? Faz mal dormir muito perto do celular por causa da radia-
ção? 

Marcos Acho que não, vejo uma série chamada “The 100” que dá pra entender muito. 

Rogério A radiação é espalhada através do ar ou do solo? 

 

4.2. Aulas 
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Apenas três aulas foram transcritas: aquelas onde houve a inserção de no-

vos conteúdos. Serão destacadas algumas partes dessas aulas, onde os alunos tra-

ziam contribuições ou perguntas interessantes, além das constatações acerca do 

conteúdo. Em algumas delas, as falas transcritas serão adaptadas, sempre respei-

tando o que foi dito por causa interlocutor. As transcrições completas estão na seção 

7.1 do Anexo. 

Para a Aula 2, sobre Radioatividade, as falas selecionadas foram: 

O primeiro trecho se refere a de que maneira um núcleo instável emite radi-

ação a fim de se tornar estável. Foi feita uma analogia simples para que os alunos 

conseguissem compreender melhor o funcionamento do núcleo atômico. 

 

Tabela 12: Primeiro trecho transcrito da Aula 2. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

08 Regente [...] Aqui dentro deve ter umas 30 pessoas, certo? Vamos supor 
30. Cada pessoa aqui dentro tem sua cadeira. Vamos fingir que as 
pessoas são os prótons e as cadeiras são os nêutrons. Se a gente 
tá aqui dentro, tem prótons e nêutrons, a nossa sala é um núcleo. 
Estável, pra começar. Mas lembra que eu falei que as partículas 
dentro do núcleo estão se mexendo? Então, vamos pensar num 
jogo. Cada pessoa precisa andar e trazer a sua cadeira junto. De 
vez em quando a gente vai se esbarrar, né? Mas vocês concor-
dam que vai dar pra andar? 

09 Turma Sim 

10 Regente Toda vez que a gente se esbarrar, é uma interação, ok? Mas aí, 
eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a 2002 e vou colocar aqui 
dentro junto com a gente. 

13 Regente E vai vir cada um de lá com a sua cadeira. E a gente precisa fazer 
o quê? Andar, todo mundo, com a sua cadeira. O que vai aconte-
cer? 

14 Lucca Não vai dar, a gente vai se esbarrar mais. 

15 Rayane A gente vai usar o decaimento radioativo com eles. 

 

Nesse trecho, podemos perceber que o aluno Lucca já tem a noção de que 

aumentando o número de pessoas e cadeiras (partículas) dentro da sala (núcleo) 

sem que ela aumente de tamanho, a brincadeira começa a não ser tão confortável: 

nós vamos nos esbarrar, cada vez mais. A aluna Rayane foi além: percebeu que não 

vai dar pra jogar com tanta gente dentro da sala, quem chegou depois vai ter que 

sair, ou seja, vamos usar o decaimento radioativo com eles. A fala deles foi tão ime-

diata que demonstrou que a analogia foi bem aplicada.  
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Tabela 13: Segundo trecho transcrito da Aula 2. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

18 Amanda 
Tá, aí tá tendo essa ação de jogar eles pra fora. Se a gente ficar 
toda hora colocando alguém pra fora, não vai ficar estável? 

19 Rogério Mas era essa a intenção. 

 

Nesse trecho, a aluna Amanda parece ainda não ter compreendido a inten-

ção de emitir as partículas do núcleo, enquanto o colega Rogério já notou que é 

dessa forma que o núcleo poderá atingir a estabilidade. 

 

Tabela 14: Terceiro trecho transcrito da Aula 2. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

32 Amanda 
Tem como acelerar esse processo de fazer ele deixar de ser radi-
oativo? Porque é natural esse processo de expulsar prótons e 
nêutrons, né? Tem como acelerar? 

33 Regente 
Não. Cada átomo tem um tempo que leva para se tornar estável. 
Isso é uma característica de cada elemento químico, a gente não 
tem como acelerar. 

34 Karen Mas quanto tempo demora? 

35 Regente 
Depende do átomo, é uma característica de cada um. Tem uns 
que levam segundos. Dias, horas. Anos, milhões de anos. Bilhões 
de anos... Depende do elemento. 

 

Aqui, vemos o interesse em descobrir quanto tempo leva para o decaimento 

ocorrer, e se é possível acelerar esse processo. Esse conceito, relacionado ao tem-

po de meia vida, seria incluído ainda nas aulas seguintes. 

Tabela 15: Quarto trecho transcrito da Aula 2. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

58 Gustavo Qual é a diferença entre tomografia e raio-X? 

59 Regente A tomografia é radiação gama. O raio-X não. É raio-X. 

60 Turma Risos 

61 Regente O raio-X não é nenhum desses que eu falei hoje. Quando eu falei 
de átomos, eu disse que o elétron podia ganhar energia e mudar 
de órbita, e depois voltar pra sua órbita anterior. Nesse processo 
acontece a emissão de raio-X. O raio-X parece com a emissão 
gama, porque ele também é uma radiação eletromagnética, mas a 
gama vem do núcleo, é mais forte, e o raio-X vem dos elétrons, e 
é mais fraca. 

 

Devido ao formulário respondido na aula anterior, ficou na cabeça dos alu-

nos a ideia do raio-X e da tomografia, que fez com que a pergunta surgisse nesta.  
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Tabela 16: Quinto trecho transcrito da Aula 2. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

62 Andréia E qual a radiação do micro-ondas? 

63 Professor Ué, é micro-ondas. Chama micro-ondas porque é o tipo de onda. 

64 Regente 

Eu não sei por que vocês têm tanto medo do micro-ondas, mas eu 
sei que tem gente que fala que não pode ficar parado na frente do 
aparelho, tem gente que nem usa porque acha que a comida tá 
vindo com radiação e vai matar as pessoas.  

 

Nesse trecho, é possível perceber um dos principais mitos envolvidos na 

aplicação desta sequência didática: a ideia de que o forno micro-ondas oferece al-

gum risco à saúde por conta da radiação.  

 

Tabela 17: Sexto trecho transcrito da Aula 2. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

67 Professor 
Na porta do micro-ondas tem uma telinha, se vocês perceberem. 
Aquilo ali é pra não deixar as micro-ondas saírem. Na frente dele, 
você não vai receber nada, não aquece. 

67 Regente 
Se vocês em casa não usam micro-ondas porque a mãe não deixa 
por causa da radiação, pode falar pra ela que tá liberado. 

 

 Por esta razão, fizemos questão de deixar claro para a turma que não há 

problema algum relacionado à radiação oferecido pelo aparelho, e portanto, não há 

motivo para não usá-lo. 

 

 

Tabela 18: Sétimo trecho transcrito da Aula 2. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

72 Andréia Por que grávidas não podem fazer raio-X? 

73 Regente 
Só por causa da exposição à radiação. Os exames são radiação 
controlada, só que para uma grávida, não é bom fazer para que o 
feto não se exponha. 

74 Professor 
O feto tá criando células o tempo todo, a quantidade por dia é mui-
to grande. 

75 Regente 

E é importante lembrar que grávida não pode fazer um monte de 
coisas, não é só pela radiação. Tintura no cabelo também não é 
recomendado, porque pode causar algum problema para o ser em 
formação. 
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Outra curiosidade estava relacionada às grávidas fazerem os exames de 

imagem. Fizemos questão de deixar claro que não é apenas o raio-X que é vetado 

às grávidas, mas também outras coisas simples, devido às células em formação. 

Já na aula 4, sobre as Alterações no Núcleo Atômico e os conceitos de Ati-

vidade e Tempo de Meia Vida, as falas selecionadas são as seguintes: 

 

Tabela 19: Primeiro trecho transcrito da Aula 4. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

26 Andréia 
Você não falou que um elemento pode levar anos e anos para 
poder emitir a radiação. Aí você tá falando de segundos. Mas e o 
que são anos e anos? 

27 Regente 

Quanto tempo ele vai levar pra decair tem a ver com o tempo de 
meia vida, a atividade é quanto ele emite por segundo. Uma amos-
tra tem vários átomos do mesmo elemento, e como é um processo 
que a gente não sabe muito bem como funciona, pode um decair 
agora e o outro só decair daqui a 10 anos. 

 

Mais uma vez, vemos o conceito de tempo de meia vida sendo cobrado pe-

los alunos. Agora eles já estavam perto de entender como exatamente funciona o 

tempo de decaimento radioativo.  

 

Tabela 20: Segundo trecho transcrito da Aula 4. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

31 Gabriel 
Eu vi um vídeo que falava que as pessoas em Chernobyl desen-
volveram “anticorpos” contra a radiação. 

32 Regente 

A gente é exposto a radiação o tempo inteiro. Por que essa radia-
ção que a gente recebe o tempo inteiro não faz mal pra gente? 
Porque já estamos acostumados a recebê-la. Quando que a gente 
sente algum efeito da radiação? Quando a dose aumenta muito, 
quando a gente recebe muito mais do que já está acostumado. No 
caso deles, deve ser isso, eles já estão acostumados a habitar 
aquele ambiente. Qualquer outra pessoa que não tá acostumada e 
for lá pode ter algum efeito por estar exposto.  

33 Professor 

Qualquer coisa relacionada a radioatividade é difícil de ser medi-
da. Por exemplo, não tem como dizer que a pessoa desenvolveu 
um câncer por causa da radiação a que foi exposta, a dificuldade é 
que você não tem muito como saber isso, só se os níveis forem 
muito altos. 

 

Chernobyl, como podemos ver, é um tema recorrente das aulas. A ideia de 

que a “cidade fantasma” não é habitada e não será, por um bom tempo, chama a 

atenção dos alunos e desperta sua curiosidade. 
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Já para a Aula 5, sobre Energia Nuclear, as falas destacadas são: 

 

Tabela 21: Primeiro trecho transcrito da Aula 5. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

07 Amanda 
Se dois elementos tiverem o mesmo número de prótons e o mes-
mo número de nêutrons, vão ficar os dois no mesmo quadrado? 

08 Regente 
Dois elementos diferentes podem ter o mesmo número de pró-
tons? 

09 Amanda Não sei. 

10 Regente O que define um elemento químico? Não é o número de prótons?  

11 Amanda É. 

12 Regente 
Então dois elementos químicos diferentes não podem ter o mesmo 
número de prótons. Eles são o mesmo elemento. 

 

O fato de existir a possibilidade de dois elementos químicos terem o mesmo 

número de nêutrons causa uma confusão, e a aluna pensa na possibilidade de eles 

terem o mesmo número de prótons, sem se dar conta de que é isto que define o 

elemento químico. Assim, o conceito de elemento químico é relembrado. 

 

Tabela 22: Segundo trecho transcrito da Aula 5. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

26 Jackson 
Teria como ele deixar de ser radioativo só emitindo radiação ga-
ma? 

27 Regente Tem. 

28 Jackson 
Mas quando ele emite gama ele não perde só energia? Aí tem 
como ele virar outro elemento? 

29 Regente 

Não. Quando ele faz decaimento gama. Tem algumas séries que 
quando chega em determinado elemento, esse elemento tá com 
muita energia no núcleo. E aí ele ainda está radioativo. Então ele 
joga essa energia fora, como gama, e fica estável. 

 

Mais uma vez, um conceito anteriormente trabalhado, o de emissão gama, 

tem que ser retornado. Na aula 2, quando foram explicados os tipos de emissão, foi 

dito que a radiação gama é somente a emissão de energia, sem perda de partículas. 

As perguntas, no entanto, são pertinentes, fazendo com que esses conceitos sejam 

relembrados. 

 

Tabela 23: Terceiro trecho transcrito da Aula 5. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

52 Professor 
A água radioativa fica dentro do reator. Ela não vai para outras 
partes da usina. 
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53 Emanuelle Eu tinha visto que eles usam água do mar. 

54 Regente Sim, no terceiro circuito, que serve só para resfriar. 

55 Emanuelle Mas dizia que a água voltava para o mar. 

56 Regente 

Sim, ela volta. A usina puxa a água do mar só pra condensar a 
água do segundo circuito, e devolve para o mar. Por isso que per-
to de uma usina nuclear, a água é mais quente. Só que a tempera-
tura aumenta, mas a água não é radioativa. 

57 Andréia Por que ela não entra em contato com a radioatividade. 

58 Regente 

Isso. E é mais quente como poderia ser em qualquer outro lugar. E 
é por isso também que a usina nuclear sempre fica perto do mar, 
de um rio... para que esse sistema possa ser utilizado. E qual é, 
afinal, o lixo de uma usina nuclear? As varetas de urânio. É a úni-
ca coisa que sobra desse processo todo. Todos esses processos 
que nós vimos acontecem no reator PWR, que é o tipo de reator 
que temos em Angra. 

 

Nesse momento, vemos uma contribuição interessante. De alguma forma, a 

aluna Emanuelle sabe que é utilizada a água do mar nas usinas nucleares. No meio 

da explicação, a aluna Andréia demonstra que já compreendeu bem o funcionamen-

to do reator PWR, ajudando a explicar os processos para a colega. 

Para finalizar, foi escolhido o trecho que fala sobre as usinas nucleares de 

maneira geral. A aluna Andréia demonstrou ter compreendido de forma excelente o 

problema social envolvido na instalação das usinas nucleares. Sua frase no final da 

explicação chamou a atenção pela ótima sintetização de toda a explicação. O trecho 

é mostrado a seguir. 

 

Tabela 24: Quarto trecho transcrito da Aula 5. 
Turno Interlocutor Fala Transcrita 

66 Andréia A energia que é gerada lá alimenta o Rio? 

67 Regente 
Alimenta Angra e as cidades vizinhas. Mas poderia abastecer mais 
lugares. Ela poderia abastecer mais, mas a nossa geração de 
energia elétrica já é suficiente para manter boa parte do país. 

68 Andréia 

É porque assim, a energia hidrelétrica tem vários problemas. Você 
tem que alagar um lugar, tem os animais, tem as pessoas...várias 
questões. E daí nas usinas nucleares você tem a parte que ela é 
muito benéfica, tem vários pontos positivos. A gente tem muito 
espaço no Brasil, muito espaço. Espaço “à beça”. Tem um litoral 
enorme, dava pra ter usina “à beça”. Mas não tem... 
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69 Regente 

Porque ao mesmo tempo é caro pra instalar ela. Depois que ela tá 
funcionando e você usa a energia, ela compensa em questão eco-
nômica, mas pra construir é muito complicado. E aí tanto que a 
terceira usina não tá pronta. A primeira é de 1985, a segunda é de 
2001, e Angra II tem o dobro da potência. E a gente tem uma ter-
ceira usina que tá sendo construída há muito tempo, e quando o 
Michel Temer foi apontado pela lava jato, ele tava envolvido num 
esquema na construção de Angra III, e agora eu acho que vai de-
morar ainda mais pra ela sair. 

70 Professor 

Tem países que não tem tanto mar ou rio, e são países pequenos 
que não podem ter tanta queima de carvão, então a usina nucelar 
é a solução pra esses países. Na França por exemplo tem mais de 
20 reatores nucleares. Depende do da característica do país, um 
tipo de usina é mais benéfica do que outro tipo de energia, mas 
como a Bruna (regente) falou, a energia nuclear é cara. [...] a gen-
te não tem muita mão de obra especializada, e tem equipamentos 
que o Brasil compra que só a Alemanha tem, então vem engenhei-
ros de lá pra treinar a gente aqui. O cara fica aqui mais de 6 me-
ses ensinando os brasileiros a usarem aquele equipamento [...] é 
uma tecnologia de ponta que nós não produzimos, nós importa-
mos essas tecnologias. 

71 Regente 

Todo o maquinário das usinas de Angra que estão em funciona-
mento veio da Alemanha. Como o Brasil é o país com a economia 
um pouco quebrada, ter outra usina nuclear é um pouco complica-
do, mas para países de primeiro mundo, lá na Europa, onde a in-
dústria que fabrica o negócio tá colocada é muito mais fácil. Por 
isso que a França é muito menor que o Brasil e tem um monte de 
reator. 

72 Andréia 
Então, para estimular esse tipo de produção tem que ter um mo-
vimento científico também, industrial também, para fabricar essas 
coisas, e econômico também. 

73 Regente 
Perfeito. E fica aí o convite né, gente. Estamos precisando de mão 
de obra especializada. Vocês que tão achando o assunto legal, 
curtindo a ideia, fica aí a sugestão... 

 

Por fim, fica a sugestão para os alunos de seguirem essa carreira, difícil, 

com poucas oportunidades ainda, mas de extrema importância social. 

4.3. Instrumentos de Avaliação 

 

Seguindo o PPP da instituição de ensino, são utilizados três instrumentos de 

avaliação de aprendizagem: o primeiro, chamado Prova Integrada, de múltipla esco-

lha, reúne todas as disciplinas de uma área do conhecimento. No caso do NATA, a 

Matemática está junto com as Ciências da Natureza. São 20 questões, cinco para 

cada disciplina, cada uma valendo 0,1 pontos, e com alternativas de resposta que 

vão de “a” a “e”. O segundo instrumento, chamado Prova Específica, é aplicado para 

cada disciplina do currículo da escola. O professor tem a liberdade de escolher 
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quantas e de que tipo serão as questões, mas a prova vale 6,0 pontos. Os outros 2,0 

pontos que, somados com as pontuações das provas, resultam em 10,0, são prove-

nientes do Trabalho Integrado. Ele funciona como a prova, abrangendo as discipli-

nas de uma mesma área do conhecimento. Em cada bimestre, a turma tem um tipo 

de trabalho a ser feito. 

Para esta pesquisa, foram utilizados dois instrumentos de avaliação com a 

turma: as duas provas. A primeira, Integrada, contemplou os três primeiros encon-

tros; a segunda, Específica, contemplou todas as aulas do bimestre. Antes de cada 

prova, foi feita uma aula de revisão, com questões conceituais e de formalismo ma-

temático, que estavam correlacionadas com as provas a serem feitas. As provas fo-

ram montadas pela regente sob a supervisão do professor da escola.  

No bimestre da aplicação da sequência didática, aconteceu na escola a “Fei-

ra de Ciências”. A turma 2001 teve um grupo falando sobre Tipos de Energia, che-

gando a aproveitar as aulas para explicar a parte de Energia Nuclear. Entretanto, o 

professor orientador da turma para este trabalho foi outro, e o desenvolvimento da 

Feira pelo grupo não se deu junto à regente, portanto, não fará parte da análise des-

te trabalho. Os outros grupos falaram sobre outros temas, fora dos conteúdos da 

Física, contemplando a Biologia, a Química e a Matemática. 

Para a primeira prova, a análise dos resultados será qualitativa, levando em 

consideração as notas obtidas pelos alunos. Para a segunda, a análise levará em 

consideração algumas respostas das questões discursivas, e uma análise do de-

sempenho da turma nas questões de formalismo matemático. 

4.3.1. Prova Integrada 

 

A prova Integrada teve cinco questões de múltipla escolha sobre radiação, o 

uso da energia nuclear e os decaimentos alfa, beta e gama, e pode ser vista na se-

ção 7.3. O desempenho dos alunos, de maneira geral, pode ser visto na Figura 15, 

que mostra a nota alcançada pelos alunos. Outro resultado que pode ser visto é o do 

número de estudantes que acertaram cada questão, na Figura 16.  
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Figura 15: Análise quantitativa dos resultados da Prova Integrada. 

 

 
Figura 16: Número de acertos por questão na Prova Integrada. 

 

Essa primeira avaliação trouxe um bom resultado se considerarmos como 

referência as notas obtidas, com relação à média exigida pela escola para aprova-

ção, apesar de ter em mente que a nota obtida não define o quanto o aluno sabe de 
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um determinado conteúdo. Entretanto, é necessário destacar que nenhum dos alu-

nos conseguiu acertar a Questão 2, que falava sobre as preocupações envolvidas 

no uso e na produção nas usinas da energia nuclear. Apesar do assunto ainda não 

ter sido, à época da prova, introduzido nas aulas, ele já havia sido discutido, e por 

este motivo, a questão foi selecionada.  

 

4.3.2. Prova Específica 

 

A Prova Específica teve quatro questões: duas de formalismo matemático e 

duas discursivas, onde os alunos deveriam explicar um conceito com suas próprias 

palavras, baseados nas aulas dadas. 

Na primeira questão, os alunos deveriam dissertar sobre o processo de ob-

tenção de energia nuclear. A intenção era que eles explicassem que ela é obtida 

através da fissão do 235U, que gerava calor e nêutrons, promovendo uma reação em 

cadeia. Qualquer resposta que contivesse essas palavras chave foi aceita, pois de-

monstrava que os alunos haviam compreendido a ideia principal. Alguns alunos fala-

ram de forma explícita sobre o funcionamento de uma usina nuclear, correlacionan-

do-o com a fissão, e outros falaram das etapas finais da obtenção de energia, se 

atentando mais propriamente à conversão de energia nuclear em energia elétrica. 

Um aluno deixou a questão em branco. 

A segunda questão falava sobre massa, atividade e tempo de meia vida de 

um isótopo radioativo. Os estudantes deviam calcular a massa final após passados 

cinco tempos de meia vida e após passado um tempo que estava entre duas e três 

meias vidas do isótopo escolhido. Assim, testaria-se se eles tinham noção de que, 

sem que se passe um tempo de meia vida inteiro, não se pode afirmar nada sobre o 

estado da amostra. O gráfico da Figura 17 mostra o desempenho de acertos e erros. 
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Figura 17: Desempenho na Questão 2 da Prova Específica. 

 

Na terceira questão, havia quatro itens que continham reações de decaimen-

to nuclear. Eram dados os isótopos pai e filho, um dos dois somente o elemento e o 

outro com massa e número atômicos explicitados, e o tipo de decaimento. A inten-

ção era que os alunos as completassem. Em alguns casos, o estudante acertou o 

número de massa, mas errou o número atômico, ou vice-e-versa. Quando isso acon-

teceu, a resposta foi considerada meio-certa. O gráfico da Figura 18 mostra como foi 

o desempenho da turma. 
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Figura 18: Desempenho na Questão 3 da Prova Específica. 

 

Na quarta e última questão, os alunos deveriam simplesmente responder 

quando termina o decaimento nuclear, dizendo que é após o núcleo atingir a estabi-

lidade. Notou-se uma grande quantidade de respostas que dizia outra coisa: “após 

passarem 10 tempos de meia vida”. Isso ocorreu porque, ao aprenderem sobre o 

conceito de meia vida, foi lhes dito que após passarem 10, a massa e a atividade 

são tão reduzidas se comparadas às iniciais que é como se não tivesse mais nada 

daquele radioisótopo, causando uma confusão, conforme pode ser visto na Figura 

19. 
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Figura 19: Desempenho na Questão 4 da Prova Específica. 
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5. Considerações Finais 

 

Neste trabalho, foi possível apresentar uma proposta que oferecia um ensino 

de Física pautado na desmitificação da radiação como algo ruim, fato que tem sido 

claramente notado na sociedade. Essa proposta de sequência didática estava em 

consistência com a realidade dos alunos, tanto no sentido de quem são os sujeitos 

envolvidos na sua aplicação, quanto no sentido do seu cotidiano. O tema, que des-

perta grande interesse e curiosidade, foi bem recebido pelos alunos, que demonstra-

ram muita aceitação e atenção nas aulas. 

Notou-se que os alunos traziam, no momento da aplicação do Formulário 

Diagnóstico, alguns conceitos ainda mal estruturados, relacionados ao tema Radia-

ção. Esses conceitos serviram de subsunçores para pôr em prática a Aprendizagem 

Significativa proposta por Ausubel, pois foi sempre partindo daquilo que eles sabiam 

que novos conceitos eram introduzidos. 

O resultado da aplicação foi positivo, percebendo-se não somente a aprova-

ção ou reprovação dos alunos, mas a sua mudança de postura com relação ao tema 

debatido em sala. Os estudantes, após as aulas, são capazes de entender quais os 

perigos reais da radiação, quando estamos expostos, o que realmente é esse con-

ceito que tanto se ouve falar de forma negativa. Eles foram influenciados a entender 

como a radiação se correlaciona com o seu cotidiano, principalmente no que diz 

respeito à obtenção de energia elétrica nas usinas nucleares. Também foram leva-

dos a entender como julgar que tipo de obtenção de energia é o melhor para cada 

caso. 

Em contrapartida, a falta de tempo para a inserção de conteúdos além dos 

aplicados e para a realização de algum experimento didático demonstra o quanto o 

currículo de Física ainda não atende às expectativas do ensino contextualizado e 

com enfoque em demonstrar uma Física real, que acontece no dia-a-dia dos alunos. 

O currículo extenso do colégio onde a proposta de trabalho se deu também foi um 

fator que atrapalhou na aprendizagem, já que muitas vezes era impossível deixar 

exercícios para casa, trabalhos, ou utilizar tempos livres para debates, já que esses 

tempos são inexistentes na grade curricular dos alunos. 
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Com relação aos instrumentos de avaliação, apenas provas foram utilizadas, 

apesar de ser sabido que esse método de avaliação não contempla os melhores re-

quisitos para julgar o real aprendizado dos sujeitos envolvidos. 

Assim sendo, o trabalho fica como contribuição para o ensino de Radioativi-

dade, reafirmando a importância de tratar o tema com cuidado, melhorando a rela-

ção da sociedade com algo que pode trazer incríveis benefícios.  
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7. Anexos 

 

7.1. Transcrição Completa das Aulas 

 

7.1.1. Aula 2: Radioatividade (14/05/2019) 

 

Turno Interlocutor Fala Transcrita 

01 Regente 

Semana passada, fizemos uma Avaliação Diagnóstica, vocês res-
ponderam algumas perguntas sobre o tema Radiação. Eu li, e gos-
tei muito do material que vocês produziram. Depois, vimos aqueles 
slides com fotos que mostravam as aplicações boas e o mau uso 
da radiação. Mas ainda não ficou muito claro o que é a Radiação. 
Eu perguntei o que vocês achavam que era, eu falei como ela é 
utilizada, mas ainda não sabemos o que é. Hoje, nós vamos en-
tender o que é a radiação. A Física Nuclear é a área da Física que 
estuda as propriedades do núcleo atômico e as reações que ocor-
rem nele. Ela começou com uma descoberta em 1896 de que o 
Urânio fazia emissões espontâneas de radiação. Ou seja, que ele 
simplesmente emitia radiação, sem nenhum estímulo, sem que 
nada fosse feito com ele. Essas emissões eram em forma de on-
das eletromagnéticas. E o que é uma onda eletromagnética? Pen-
sem em luz toda vez que eu falar sobre onda eletromagnética, que 
algo sem massa, só com energia. Então, essa descoberta sobre o 
Urânio marcou o início da Física Nuclear, também chamada de 
Física de Partículas. 

02 Camilly Essa onda eletromagnética... é tipo o som? 

03 Regente O som também é uma onda, mas não é eletromagnética. 

04 Regente 

Depois dessa descoberta, várias outras pessoas continuaram pro-
curando outros elementos que também tivessem essa característi-
ca. O casal Pierre Curie e Marie Curie, não sei se vocês já ouvi-
ram falar deles, descobriram outros elementos que também tinham 
essa característica. Depois de um tempo, as pessoas foram per-
cebendo que essas emissões espontâneas vinham do núcleo 
atômico. E o que são essas emissões espontâneas? A radioativi-
dade. A radioatividade é essa propriedade que alguns núcleos têm 
de emitir espontaneamente. E que núcleos são esses? Os núcleos 
chamados radioativos, ou instáveis. Eles estão numa situação de 
tanta energia que estão instáveis, dentro do núcleo tem muitas 
interações. As partículas que estão dentro do núcleo, que são... 

05 Alguns alunos Prótons e nêutrons 

06 Regente 

Isso, os prótons e nêutrons. Elas se mexem, se batem o tempo 
inteiro, e o núcleo fica instável. O que o núcleo radioativo faz é 
emitir a radiação para se tornar mais estável. E como ela pode ser 
emitida? De duas formas: em forma de onda eletromagnética, co-
mo eu já comentei no início, no caso do Urânio; ou em forma de 
partículas, jogando alguma partícula para fora do núcleo. 

07 Emanuelle 
E ele jogar as partículas fora tem como fim equilibrar os prótons e 
os nêutrons? 
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08 Regente 

Isso, é para equilibrar as reações que estão acontecendo ali den-
tro. E esse processo de ele jogar alguma coisa fora, seja partícula, 
seja luz, é chamado de decaimento radioativo. Quando que geral-
mente isso acontece? Quando o número de partículas dentro do 
núcleo é muito grande, fazendo com que ele perca a estabilidade. 
Vamos tentar usar uma analogia para tentar entender melhor co-
mo isso funciona. Aqui dentro deve ter umas 30 pessoas, certo? 
Vamos supor 30. Cada pessoa aqui dentro tem sua cadeira. Va-
mos fingir que as pessoas são os prótons e as cadeiras são os 
nêutrons. Se a gente tá aqui dentro, tem prótons e nêutrons, a 
nossa sala é um núcleo. Estável, pra começar. Mas lembra que eu 
falei que as partículas dentro do núcleo estão se mexendo? Então, 
vamos pensar num jogo. Cada pessoa precisa andar e trazer a 
sua cadeira junto. De vez em quando a gente vai se esbarrar, né? 
Mas vocês concordam que vai dar pra andar? 

09 Turma Sim 

10 Regente 
Toda vez que a gente se esbarrar, é uma interação, ok? Mas aí, 
eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a 2002 e vou colocar aqui 
dentro junto com a gente. 

11 Rayane Cruz credo. 

12 Camilly Ah não. Pegou logo a pior turma. 

13 Regente 
E vai vir cada um de lá com a sua cadeira. E a gente precisa fazer 
o quê? Andar, todo mundo, com a sua cadeira. O que vai aconte-
cer? 

14 Lucca Não vai dar, a gente vai se esbarrar mais. 

15 Rayane A gente vai usar o decaimento radioativo com eles. 

16 Regente 

Exatamente. A gente vai se esbarrar o tempo inteiro, porque tem 
muita interação aqui dentro, tem muita gente. Não tá dando pra 
gente se mexer e carregar a cadeira. Então a gente bota alguém 
pra fora. E quem a gente vai botar pra fora? A outra turma, né? 

17 Turma Risos 

18 Amanda 
Tá, ai tá tendo essa ação de jogar eles pra fora. Se a gente ficar 
toda hora colocando alguém pra fora, não vai ficar estável? 

19 Rogério Mas era essa a intenção. 

20 Regente Exatamente. 

21 Amanda Aí não vai acabar? 

22 Regente 

Qual era a intenção? Nosso núcleo tava muito instável, tinha muita 
gente, muita cadeira, muita interação. Então, a gente precisa colo-
car o pessoal pra fora. Só que se eu puser só as pessoas, as ca-
deiras vão continuar. As vezes, é melhor colocar cadeira também, 
depende da sala. A gente vai ter que colocar alguém ou cadeira 
pra fora até que fique estável de novo, todo mundo consiga andar, 
mexer sua cadeira, sem ficar batendo nas outras pessoas. Num 
núcleo, é isso que acontece. 

23 Amanda 
Então, quando você falou que as partículas vão pra fora, você quis 
dizer os prótons e nêutrons? 

24 Regente 
Pode ser próton, pode ser nêutron, e pode ser energia. A gente vai 
entender melhor ainda. 
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25 Emanuelle 
Então isso fica acontecendo, ele “pega, expulsa e fica tranquili-
nho”? 

26 Regente Vai acontecer até que ele fique estável de novo. 

27 Emanuelle Aí depois que fica estável ele fica tranquilinho de novo? 

28 Regente 
Sim, ai a gente pode fechar a porta e voltar todo mundo a se me-
xer aqui dentro de novo tranquilos. 

29 Emanuelle Aí ele para de ter esse processo de... 

30 Andréia “Decaimento” 

31 Regente 
Isso, aí ele para de emitir radiação, quando não tem mais o que 
colocar pra fora, ele para, e não volta a fazer de novo, porque fica 
estável. Um átomo estável não precisa colocar ninguém fora. 

32 Amanda 
Tem como acelerar esse processo de fazer ele deixar de ser radi-
oativo? Porque é natural esse processo de expulsar prótons e 
nêutrons, né? Tem como acelerar? 

33 Regente 
Não. Cada átomo tem um tempo que leva para se tornar estável. 
Isso é uma característica de cada elemento químico, a gente não 
tem como acelerar. 

34 Karen Mas quanto tempo demora? 

35 Regente 
Depende do átomo, é uma característica de cada um. Tem uns 
que levam segundos. Dias, horas. Anos, milhões de anos. Bilhões 
de anos... Depende do elemento. 

36 Andréia 
Peraí, então na outra aula você falou que pode ser usado o carbo-
no para ver as datas. Então você tá vendo o quanto de decaimen-
to que teve? 

37 Regente 
Exatamente. A gente vai ver quantos decaimentos tiveram pra 
determinar quanto tempo tem aquele objeto. 

38 Regente 

Agora a gente já entendeu que as vezes o núcleo é instável, e 
como ele se torna estável. Um mesmo elemento químico pode ter 
isótopos estáveis e instáveis. E o exemplo que eu tenho aqui é 
exatamente o do carbono. Naturalmente, existem o 12C, 13C e 14C. 
Se a gente olhar na tabela periódica, a massa que tá lá no carbo-
no é 12, é o primeiro exemplo. Por que ele que tá lá? Porque ele é 
muito mais abundante que os outros, tem muito mais dele na at-
mosfera do que os outros. Vocês vão reparar que na tabela perió-
dica, cada elemento só aparece uma vez, e a versão dele que tá 
aqui é mais abundante que qualquer outra. [...] Os elementos que 
são muito pesados só têm isótopos radioativos. Tipo o Urânio: 
todas as versões dele são radioativas, vão precisar decair. 
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39 Regente 

Agora, vamos ver como que um núcleo radioativo pode decair. A 
primeira forma é o decaimento alfa, que é a emissão de dois pró-
tons e dois nêutrons ao mesmo tempo. No nosso exemplo do jogo, 
a gente ia colocar, de uma vez só, duas pessoas e duas cadeiras 
pra fora. Esses dois prótons e dois nêutrons juntos são chamados 
de partícula alfa, ou de núcleo de Hélio. O Hélio, um elemento da 
tabela periódica, tem exatamente dois prótons e dois nêutrons no 
seu núcleo. Não é um átomo de Hélio, porque não têm os elétrons, 
mas é exatamente igual ao núcleo de Hélio. Vamos ver um exem-
plo do Urânio, que tem 92 prótons. A massa desse aqui é 235, não 
é o da tabela periódica, mas em especial, esse cara aqui é utiliza-
do nas usinas nucleares, o principal combustível nuclear. Mas por 
enquanto isso é só curiosidade pra vocês. Então, ele vai decair 
jogando fora uma partícula alfa. [...] Toda vez que um elemento 
emite uma partícula alfa, ele tá perdendo algo que tem massa 4 e 
2 prótons. Por que ele tá fazendo isso? Pra se tornar mais estável. 
Toda vez que o núcleo emite partículas pra se tornar mais estável, 
ele deixa de ser aquele elemento e vira outro. Nesse caso aqui, 
ele tá virando Tório. Ele era Urânio e tá virando Tório depois de 
emitir a partícula alfa. [...] Uma característica da partícula alfa é 
que ela ocorre muito nos casos de decaimento de elementos pe-
sados, porque, de uma vez só, ele perde muita massa, e o decai-
mento acaba sendo mais rápido. 

40 Camille Quanto tempo o Urânio leva para decair? 

41 Regente 

Eu não lembro exatamente, mas é muito tempo. Cerca de bilhões 
de anos. Isso pro 238. Não depende exatamente do elemento, 
depende do isótopo em si. Nem todos os isótopos de Urânio vão 
levar o mesmo tempo pra decair, o 235 leva um tempo, o 238 leva 
outro, e assim por diante... E o mais interessante é que o carbono, 
quando decai, faz uma emissão e se torna estável. O Urânio é tão 
pesado, tão grande, que só com esse decaimento alfa, o resultado 
não é estável. Quer dizer, o Tório que se forma não é estável. O 
Tório também vai decair. O próximo também vai ter que decair... 

42 Emanuelle Aí é elemento que faz elemento, que faz elemento... 

43 Regente 

Isso. A gente chama isso de “série de decaimento”. Parte de um 
elemento que vai decaindo até chegar em um estável. O cara que 
está do lado esquerdo da reação é chamado de núcleo pai, é nele 
que começa a reação. O cara que tá do lado direito, junto com o 
decaimento, é chamado, obviamente, de núcleo filho, ele é gerado 
da reação. 

44 Amanda Todos os átomos se transformam em outros pelos decaimentos? 

45 Regente 
Não. Se o decaimento for por alfa, sim, se transforma em outro. 
Tem três tipos de decaimento, e a gente vai ver que em um deles, 
o átomo não muda. 

46 Regente 

Então, esse foi o decaimento alfa. Vamos ver o próximo tipo de 
decaimento, que é o beta. No decaimento beta, a gente tem a 
emissão de uma partícula que tem massa desprezível. Lembra 
que um elétron tinha massa desprezível? Por que isso? Porque a 
massa era muito menor que as massas dos prótons e dos nêu-
trons, então a gente pode desconsiderar ela. A partícula também 
tem massa desprezível. 
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47 Emanuelle 
Quando você diz que a massa é desprezível, o que você quer di-
zer exatamente? 

48 Regente 

Quer dizer que quando a massa é muito menor que outra que es-
teja correlacionada, ela não vai fazer diferença. Por exemplo, se 
você subir na balança, e depois subir de novo segurando o seu 
lápis, não faz diferença, a massa dele é tão menor que a sua que 
não é suficiente pra causar uma diferença. E é isso que também tá 
acontecendo aqui. A partícula beta tem uma massa tão pequena 
que não é considerada aqui nas reações. Mas, tem uma coisa im-
portante: ela tem carga. E carga, pra reações atômicas, quer dizer 
número de prótons. Porque os elétrons estão do lado de fora, en-
tão tem que sair alguma coisa do núcleo que altere no número de 
prótons. Então, a partícula beta pode ser positiva ou negativa. No 
primeiro exemplo aqui, a gente tem um átomo que tem massa 210 
e 83 prótons: é o Bismuto. Ele vai emitir uma partícula β-, com car-
ga -1. Vamos pensar primeiro na massa. Eu tinha um átomo com 
massa 210, ele emitiu uma partícula beta, e virou um outro átomo. 
Qual é a massa desse outro átomo? 

49 Camilly Vai ser a mesma coisa? 

50 Regente 

A massa da partícula beta não é desprezível? Então é zero, né? A 
massa desse átomo aqui também tem que ser 210. Tá, mas e os 
prótons? O bismuto tinha 83, e emitiu uma coisa que tem carga -1. 
Quantos prótons vai ter esse átomo aqui? 

51 Camille 84? 

52 Regente 

Isso. E a gente ainda pode colar da tabela periódica: o Polônio tá 
aqui e tem exatamente 84 prótons. Toda vez que um átomo emitir 
uma partícula β-, o número de prótons do núcleo filho aumenta 
com relação ao número do núcleo pai. Não se preocupem muito 
como isso acontece, tá mais relacionada com a mecânica quânti-
ca. Vamos pro segundo exemplo, com a partícula β+. Não importa 
a carga dela, ela continua tendo carga desprezível. Esse átomo 
aqui, o Flúor, tá com massa 18, e vai emitir uma partícula β+, fi-
cando com massa 18, né? Agora nos prótons, o Flúor tem 9, e tá 
perdendo uma β+, então tá dando origem a um átomo com quan-
tos prótons? 

53 Alguns alunos Oito. 

54 Regente 
Isso. Então, na partícula β+, o número de prótons na reação dimi-
nui. 

55 Regente 

E agora, vamos pro terceiro tipo de decaimento, o gama. O de-
caimento gama é o único tipo que não tem perda de massa e pró-
tons. A Amanda me perguntou aquela hora se sempre muda o 
elemento químico. Se a emissão for alfa ou beta, sim. Na emissão 
gama, eu só vou emitir energia, e o elemento químico não muda. 
Voltando ao nosso jogo, tava cada um aqui com a sua cadeira, 
né? Só que tem alguém que tá falando demais, tá atrapalhando a 
nossa brincadeira. Aí a gente manda essa pessoa ficar quieta, e 
ela fica. A energia aqui dentro diminui, sem que eu coloque nin-
guém pra fora.  

56 Camille É como se fosse aquilo que você falou no início, da luz? 
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57 Regente 

É aquilo. Só sai luz. Esse átomo tem muita energia ainda, mas não 
tem como emitir nenhuma partícula, então, ele emite luz. E o que é 
mais importante pra gente saber? Esse tipo de radiação é o mais 
perigoso, aquele que mais penetra na matéria. A alfa é muito pe-
sada, uma folha de papel barra a radiação. Gama é mais difícil, 
porque é a luz, é uma onda eletromagnética, e entra na matéria. 
Por isso que ela é a mais perigosa, porque a alfa nem vai entrar 
pela sua pele, mas a gama vai.   

58 Gustavo Qual é a diferença entre tomografia e raio-X? 

59 Regente A tomografia é radiação gama. O raio-X não. É raio-X. 

60 Turma Risos 

61 Regente 

O raio-X não é nenhum desses que eu falei hoje. Quando eu falei 
de átomos, eu disse que o elétron podia ganhar energia e mudar 
de órbita, e depois voltar pra sua órbita anterior. Nesse processo 
acontece a emissão de raio-X. O raio-X parece com a emissão 
gama, porque ele também é uma radiação eletromagnética, mas a 
gama vem do núcleo, é mais forte, e o raio-X vem dos elétrons, e 
é mais fraca. 

62 Andréia E qual a radiação do micro-ondas? 

63 Professor Ué, é micro-ondas. Chama micro-ondas porque é o tipo de onda. 

64 Regente 

Eu não sei por que vocês têm tanto medo do micro-ondas, mas eu 
sei que tem gente que fala que não pode ficar parado na frente do 
aparelho, tem gente que nem usa porque acha que a comida tá 
vindo com radiação e vai matar as pessoas.  

65 Ana Elisa 
Mas tem professor que fala que é perigoso, alguma coisa da vasi-
lha. 

66 Regente 

Não, isso aí é outra coisa. Tem material que não pode entrar no 
forno micro-ondas, um determinado tipo de plástico, porque ele 
não pode ser aquecido, se não libera substâncias que fazem mal. 
Mas isso não é por causa das micro-ondas, é por causa do calor. 

67 Professor 
Na porta do micro-ondas tem uma telinha, se vocês perceberem. 
Aquilo ali é pra não deixar as micro-ondas saírem. Na frente dele, 
você não vai receber nada, não aquece. 

67 Regente 
Se vocês em casa não usam micro-ondas porque a mãe não deixa 
por causa da radiação, pode falar pra ela que tá liberado. 

68 Camille Por que a radiação modifica muito o corpo humano? 

69 Regente 

Porque quando a radiação interage com a matéria, ela modifica o 
material, e em contato com o ser humano, ela pode modificar as 
células, e geralmente quando é a radiação gama, que penetra 
muito mais. 

70 Camille Ah, e causa mutação nas células. 

71 Regente Exatamente. 

72 Andréia Por que grávidas não podem fazer raio-X? 

73 Regente 
Só por causa da exposição à radiação. Os exames são radiação 
controlada, só que para uma grávida, não é bom fazer para que o 
feto não se exponha. 

74 Professor 
O feto tá criando células o tempo todo, a quantidade por dia é mui-
to grande. 
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75 Regente 

E é importante lembrar que grávida não pode fazer um monte de 
coisas, não é só pela radiação. Tintura no cabelo também não é 
recomendado, porque pode causar algum problema para o ser em 
formação. 

 

7.1.2. Aula 4: Alterações no Núcleo Atômico (Fissão e Fusão), Atividade 

e Tempo de Meia Vida (28/05/2019) 

 

Turno Interlocutor Fala Transcrita 

01 Regente 

Vamos retornar a matéria de radioatividade. Nas últimas aulas a 
gente viu o que é radioatividade e os tipos de decaimento. Agora a 
gente vai continuar a radioatividade conhecendo dois tipos de alte-
ração do núcleo atômico e entendendo os conceitos de atividade e 
tempo de meia vida, que são importantes para o estudo dos ele-
mentos radioativos. Começando pelas alterações do núcleo atômi-
co, a primeira delas é a Fusão, que é o processo da formação de 
um núcleo através da colisão de dois núcleos leves. A gente tem 
dois núcleos que são leves, com pouca massa, aqueles lá do iní-
cio da tabela periódica, e eles se chocam, colidem, para formar um 
núcleo que é um pouquinho maior e um pouquinho mais pesado. A 
colisão forma um núcleo maior, libera energia e um nêutron. Esse 
processo de formação de núcleos através da colisão de outros 
núcleos que são leves é muito difícil de ser feito. Apesar disso, ele 
ocorre naturalmente dentro das estrelas. No Sol, por exemplo, 
estão acontecendo constantes fusões de núcleos que são leves: 
hidrogênio, hélio,... Por que esse processo ocorre? Por causa da 
liberação de energia. Então, é favorável para aquele sistema que 
aconteça a fusão. Se a energia liberada não for tão grande, essa 
reação nem acontece. Então chega uma hora que não dá mais pra 
fazer fusão, porque esses caras já são muito pesados. Ela aconte-
ce especificamente para núcleos leves. 

02 Professor 

Isso tem a ver também com a morte das estrelas. A estrela tem 
um combustível, que é justamente o Hélio, o Hidrogênio, que tão 
fazendo fusão lá. Para isso acontecer, precisa de altas temperatu-
ras. 

03 Regente Várias estrelas morrem por conta dessa falta de combustível. 

04 Millena Tem como o combustível acabar no Sol? 

05 Regente 
Sim. Vai acabar. Ele tem uma quantidade de elementos que fazem 
fusão que é limitada. Uma hora eles vão acabar. [...] 

06 Ana Elisa Ele libera energia, nêutron, e o que mais? 

07 Regente O outro átomo. 

08 Caio Eles se juntam, né? 

09 Regente 
Isso. Eles se juntam, saí energia, fica outro átomo, e se eu tô libe-
rando energia e uma partícula, eu tô liberando? 

10 Andréia ... Radiação. 

11 Regente Isso, radiação. 

12 Andréia A partícula que saí, esse nêutron aí, fica tranquilão lá, na dele? 
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13 Regente É... Pode acontecer de ele se chocar com outro átomo. 

14 Andréia Aí ele entra? 

15 Regente 
Isso, ele pode ser capturado pelo núcleo de outro átomo. Como eu 
já dei o exemplo várias vezes aqui, o 14C é formado pela junção de 
um nêutron, que tá tranquilão, com um átomo de nitrogênio. 

16 Karen 
Da mesma forma que ele puxa o átomo, ele também pode emitir 
ele? Como acontece nos outros, que é alfa,.. Tipo, expulsar ele, 
jogar fora. 

17 Regente 
Não. É mais ou menos o que a gente vai ver na outra alteração 
nuclear, mas aqui você parte de dois que são leves pra formar um 
que é mais pesado. 

18 Regente 

A próxima alteração é a Fissão. Ela é, entre aspas, o contrário da 
primeira. Se na fusão a gente tinha dois átomos leves se juntando 
pra formar um pesado, na fissão, a gente vai ter um pesado que 
vai ser quebrado para formar outro átomo e liberar energia. Vamos 
imaginar o átomo de 235U, pesado, radioativo, usado na obtenção 
de energia nuclear nas usinas. A gente tem um nêutron livre que 
vem e bate nele. Nesse processo de colisão, o 235U é quebrado, 
dando origem a outros átomos, que não interessa muito quais são 
agora, e que de maneira geral podem ser estáveis ou radioativos 
também, energia e nêutrons que são livres também. Esse é o pro-
cesso de fissão, usado nas usinas nucleares, pra obtenção de 
energia nuclear, e quando usando lá, é de maneira controlada, 
porque chega uma hora que você não quer mais que isso fique 
acontecendo, pra não ficar gerando muitos nêutrons. Então, você 
consegue finalizar esse processo. E também foi usado nas bom-
bas atômicas, mas de maneira descontrolada: você tem as emis-
sões sem que ninguém consiga frear elas, terminar. Eles aconte-
cem até terminar naturalmente. E falando isso, eu já introduzi a 
reação em cadeia, que é quando o nêutron gerado na fissão conti-
nua encontrando átomos radioativos pesados e colidindo com 
eles. Esse processo continua. 

19 Caio Então é um processo contínuo, acontece até acabar o urânio. 

20 Regente 

É um processo contínuo, mas não é até acabar o urânio, porque 
esse átomo quebrou, virou outra coisa. Quando eu digo que ele 
sofreu fissão, vocês têm que compreender que esse átomo de 
urânio deixou de existir, ele foi quebrado e deu origem a outras 
coisas. Que coisas? Nêutrons, outros átomos, e energia. Esse 
nêutron que sobra da reação encontra outro átomo, bate e destrói 
ele também, fazendo com que ele deixe de existir. Se esse pro-
cesso vai continuando, sempre com um nêutron que veio de um 
processo de fissão, isso é uma reação em cadeia. Lá nas usinas 
nucleares, eles pegam esse nêutron que sobrou, capturam, se for 
necessário, e por isso que é um processo controlado. A reação 
pára, e você não tem mais nêutrons sendo produzidos através de 
fissão. Na bomba, não dava pra fazer isso. A bomba explodiu, e o 
processo não podia ser freado. 

21 Andréia 
Esse nêutron que foi liberado ali pode reagir com esses átomos 
instáveis? 
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22 Regente 

Não, por causa da direção da colisão. Pensem em bolinhas na 
mesa de sinuca. No desenho que eu fiz (no quadro) o átomo e o 
nêutron estão alinhados na mesma direção, mas se ele batesse 
um pouquinho mais pro lado, não a configuração não seria a 
mesma, e os produtos da reação sairiam em outras direções tam-
bém. 

23 Amanda 
Esse nêutron que bate no urânio e quebra, e ele acaba? O nêutron 
que sai depois é outro? 

24 Regente 

O urânio se juntou com esse nêutron e os dois juntos viraram ou-
tra coisa. Vocês têm que olhar pra isso e lembrar das equações 
das reações de decaimento que a gente viu antes: o que tem na 
situação inicial tem que ter na situação final. Então no início a gen-
te tem urânio 235 + nêutron, e depois a gente tem esses átomos, 
que não importam quais são + nêutrons + energia. 

25 Regente 

Agora, nós vamos ver dois conceitos importantes: atividade e tem-
po de meia vida. Quando estamos falando de elementos radioati-
vos, muitas vezes podemos ter só o elemento ou uma amostra do 
elemento, grandes quantidades daquele elemento ali dentro. 
Amostra é um material que contenha aquele elemento. Nós fala-
mos que quando um elemento é radioativo, ele emite radiação, e 
isso pode ser de três formas, né? Alfa, beta e gama. O elemento 
radioativo vai decair, a gente não sabe muito bem como nem 
quando, mas dá pra fazer algumas previsões sobre isso. Então, a 
atividade é a taxa estimada do número de emissões por segundo 
em uma amostra. Se você tem uma amostra de um determinado 
elemento radioativo, o quanto ela emite de radiação em um se-
gundo é a atividade dela. Na Física Nuclear, dependendo do con-
ceito, a gente tem várias unidades de medida. Pra atividade, eu 
trouxe duas. A primeira é o Becquerel, em homenagem ao cara 
que deu início a Física Nuclear, como nós falamos na primeira 
aula. 1 Bq é uma desintegração em 1 segundo. Uma amostra que 
emita uma vez a cada segundo tem uma atividade de 1 Bq. Só 
que as vezes a amostra tem muita emissão, e trabalhar com Bq é 
muito pouco, daí criaram uma nova unidade, o Curie. 1 Ci é 3,7 x 
1010Bq. 

26 Andréia 
Você não falou que um elemento pode levar anos e anos para 
poder emitir a radiação. Aí você tá falando de segundos. Mas e o 
que são anos e anos? 

27 Regente 

Quanto tempo ele vai levar pra decair tem a ver com o tempo de 
meia vida, a atividade é quanto ele emite por segundo. Uma amos-
tra tem vários átomos do mesmo elemento, e como é um processo 
que a gente não sabe muito bem como funciona, pode um decair 
agora e o outro só decair daqui a 10 anos. 
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28 Regente 

Por último, o tempo de meia vida. O tempo de meia vida é o tempo 
necessário para que a atividade caia pela metade. Se eu tenho um 
determinado elemento que faz 20 emissões por segundo, em 
quanto tempo ele vai fazer 10 emissões por segundo? Em um 
tempo de meia vida. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: 
se eu tenho uma caixa com 10 átomos radioativos de um elemen-
to, o tempo de meia vida é o tempo necessário para eu abrir essa 
caixa e só ter 5. Então a atividade e a quantidade caem pela me-
tade. Com o exemplo vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. A 
gente só pode dizer qualquer coisa sobre a atividade e a massa se 
passar um tempo de meia vida inteiro. Se o tempo de meia vida for 
10 anos, e só passaram 5, eu não posso dizer nada sobre o que 
aconteceu com essa amostra, pode ter decaído ou não. Vamos 
resolver o exemplo pra entender melhor. 

Resolução do Exemplo 

29 Gabriel E quanto tempo vai levar pra não ter mais radiação em Chernobyl? 

30 Regente 

Era uma usina nuclear, provavelmente, o que tinha muito? 235U. Se 
a gente sabe o tempo de meia vida dele, a gente sabe quanto 
tempo levaria pra não ter mais nada dele ali. Mas uma coisa muito 
triste é que o urânio tem uma meia vida muito grande. 

31 Gabriel 
Eu vi um vídeo que falava que as pessoas em Chernobyl desen-
volveram “anticorpos” contra a radiação. 

32 Regente 

A gente é exposto a radiação o tempo inteiro. Por que essa radia-
ção que a gente recebe o tempo inteiro não faz mal pra gente? 
Porque já estamos acostumados a recebê-la. Quando que a gente 
sente algum efeito da radiação? Quando a dose aumenta muito, 
quando a gente recebe muito mais do que já está acostumado. No 
caso deles, deve ser isso, eles já estão acostumados a habitar 
aquele ambiente. Qualquer outra pessoa que não tá acostumada e 
for lá pode ter algum efeito por estar exposto.  

33 Professor 

Qualquer coisa relacionada a radioatividade é difícil de ser medi-
da. Por exemplo, não tem como dizer que a pessoa desenvolveu 
um câncer por causa da radiação a que foi exposta, a dificuldade é 
que você não tem muito como saber isso, só se os níveis forem 
muito altos. 

34 Regente 

Em algum documentário, não sei se o de Hiroshima ou o de Na-
gasaki, fala que as pessoas que sobreviveram a explosão da 
bomba têm acompanhamento médico. Uma senhora que foi ao 
médico todos os dias da vida dela, desde que a bomba explodiu. A 
bomba é de 1946. Não sei se ela já morreu, mas imagina o que é 
você ir todos os dias da sua vida ao médico pra ser examinado por 
completo, pra ver se tem algum efeito da radiação que você rece-
beu. Os médicos ficam monitorando, estudando pra ver se tem 
algum efeito. 

 

Ao final dessa aula, aos alunos foi recomendado assistir a série Chernobyl, 

da HBO. 
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7.1.3. Aula 5: Energia Nuclear (04/06/2019) 

 

Turno Interlocutor Fala Transcrita 

01 Professor 
Silêncio aí, pessoal, se não, não vai dar tempo. Tira o fone aí, por 
favor. 

02 Regente 

Para finalizar a nossa matéria, já que já vimos o que é radiação, 
os tipos de decaimento, meia vida, atividade..., nós vamos finalizar 
com energia nuclear, além de alguns slides de curiosidades que 
vocês deixaram lá naquele formulário da primeira aula. Eu falei pra 
vocês que existem vários isótopos de um mesmo elemento quími-
co. Na química, a gente usa a tabela periódica, aquela que tá lá na 
parede da sala de vocês. Cada quadradinho na tabela periódica é 
um elemento químico. Só que quando a gente trabalha com física 
nuclear, a gente não usa a tabela periódica, porque existem vários 
isótopos de um mesmo elemento. O que a gente usa é a carta de 
nuclídeos. Nela tem todos os isótopos de todos os elementos. 
Percebam o seguinte: nessa carta, todos os quadradinhos pretos 
são os isótopos estáveis. Todos os coloridos, são radioativos. Dá 
pra perceber que existe muito mais isótopo radioativo que isótopo 
estável. Aqui na carta de nuclídeos, cada linha é um elemento. 

04 Jackson 
Existe uma razão para o formato do desenho (da carta de nuclí-
deos)? Por que sempre os estáveis ficam no meio? 

05 Professor 
Porque os eixos indicam o número de prótons e o número de nêu-
trons. 

06 Regente 
Acaba ficando mais ou menos no meio porque a estabilidade, pros 
mais leves, acontece quando o número de prótons é muito perto 
do número de nêutrons. 

07 Amanda 
Se dois elementos tiverem o mesmo número de prótons e o mes-
mo número de nêutrons, vão ficar os dois no mesmo quadrado? 

08 Regente 
Dois elementos diferentes podem ter o mesmo número de pró-
tons? 

09 Amanda Não sei. 

10 Regente O que define um elemento químico? Não é o número de prótons?  

11 Amanda É. 

12 Regente 
Então dois elementos químicos diferentes não podem ter o mesmo 
número de prótons. Eles são o mesmo elemento. 

13 Andréia 
O Lítio tá ali, estável, “na dele”, “tranquilo”, como ele vai ficar pe-
sado se ele já tá estável? 

14 Regente Ele existe naturalmente. 

15 Andréia Tá, mas naturalmente ele “tá tranquilo”. 

16 Regente 
Os radioativos existem naturalmente, a própria natureza se encar-
rega de formar eles. 

17 Andréia Mas aí como ele vai pegar nêutrons? 

18 Regente 
Não faz muito sentido, né? Ele tá saindo da estabilidade para ficar 
mais pesado, indo para uma coisa mais difícil do que ele era, mas 
acontece. Tem um nêutron sozinho e ele pode capturar ele. 
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19 Andréia 
E mais uma coisa. Quando você fala que ele pega um nêutron que 
ta na natureza, esse nêutron seria um resultado de uma outra rea-
ção? 

20 Regente 
Pode ser. Pode ser produto de uma fissão, pode ser um nêutron 
que veio como radiação cósmica... 

21 Regente 

E quando a gente falou de núcleos muito pesados, a gente viu que 
não basta um decaimento para chegar a estabilidade. Por exem-
plo, eu coloquei aqui o urânio. Quando ele tem que passar por 
vários elementos até chegar a um estável, a gente chama isso de 
série de decaimento, e eu escolhi colocar aqui a do 235U. O que 
acontece com ele? Ele é o primeiro aqui. Ele é pesado, ele decai 
emitindo alfa, e vira Tório. O Tório também é radioativo, e precisa 
decair também, então ele emite uma partícula beta e vira outro 
elemento, que também é radioativo. E mais um que é radioativo, e 
assim por diante. E esse aqui, o 227Ac, é o mais interessante: ele 
pode decair de duas formas diferentes. Ou ele pode emitir uma 
alfa e virar um elemento, ou emitir um beta e virar outro elemento. 
O mais legal é que independente de por onde ele decaia, a série 
sempre se encontra de novo, até chegar a 207Pb, que é estável, e 
a série acaba. 

22 Andréia Como que você sabe qual tipo de decaimento vai ser melhor? 

23 Regente 

Tem uma probabilidade. Pode acontecer um ou outro, e um deles 
tem maior probabilidade. Mas qual vai acontecer, a gente não sa-
be. É como se o elemento escolhesse qual caminho vai tomar. É 
estatístico e não tem como controlar. 

24 Jean Depois que chega a chumbo, ele gera outros núcleos filhos? 

25 Regente 
Quando chega a chumbo, ele fica estável, então o decaimento 
acabou. Todos antes do chumbo e o chumbo são filhos do Urânio, 
mas chegou no chumbo, ele não precisa mais decair. 

26 Jackson 
Teria como ele deixar de ser radioativo só emitindo radiação ga-
ma? 

27 Regente Tem. 

28 Jackson 
Mas quando ele emite gama ele não perde só energia? Aí tem 
como ele virar outro elemento? 

29 Regente 

Não. Quando ele faz decaimento gama. Tem algumas séries que 
quando chega em determinado elemento, esse elemento tá com 
muita energia no núcleo. E aí ele ainda está radioativo. Então ele 
joga essa energia fora, como gama, e fica estável. 

30 Regente 

E aí eu também já falei sobre tempo de meia vida, né? E eu falei 
que ele é característica do isótopo. O 235U, o primeiro ali da série, 
tem meia vida de 7 bilhões de anos. Entretanto, o primeiro filho 
dele, o 231Th, tem meia vida de 25 horas. Então, o tempo de meia 
vida não tem nada a ver com se o elemento é pesado ou leve, ou 
com a série... é uma característica dele que a gente ainda não 
sabe explicar muito bem como acontece. 

31 Regente 
Agora, a gente vai começar a entender energia nuclear. A gente 
falou que pra obter energia nuclear, é preciso fissão. Mas, não é 
qualquer fissão, né? É a fissão de um cara específico. Que é...  

32 Jackson Urânio? 
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33 Andréia Césio? 

34 Alguns alunos Urânio? 

35 Regente Urânio! E qual deles? 

36 Alguns alunos 235? 

37 Regente 

235! Não foi à toa que eu escolhi a série dele como exemplo, né? 
O nêutron livre bate no átomo de 235U, gerando dois elementos 
diferentes, radiação gama e três nêutrons. Esses nêutrons gera-
dos continuam encontrando outros átomos de 235U, nas usinas 
nucleares, promovendo a reação em cadeia. 

38 Jackson 

Eu vi um vídeo que falava que pra fazer uma bomba nuclear tinha 
que ter um processo de fissão, e na hora de separar os átomos, aí 
gerava energia, e essa energia que fazia a explosão. Mas se a 
energia é radiação gama, aquela bola de fogo é radiação gama 
mesmo? 

39 Regente Na explosão? 

40 Jackson Isso. 

41 Regente 

Na verdade, você tem reação em cadeia, você tem toda hora 
energia sendo liberada. E por isso que foi tão ruim a explosão da 
bomba, porque a radiação gama é a que tem maior poder de pe-
netração, então você tem gama sendo emitida e ela vai ultrapas-
sar roupa, pele, vai receber a radiação. 

42 Professor 
Sai radiação gama, e sai calor também. Calor, cozinha a pessoa 
instantaneamente. 

43 Regente 

A gente está exposto à radiação o tempo inteiro. Boa parte dessa 
radiação é cósmica, vem do Universo. Por que a gente não é tão 
atingido por ela? Porque a atmosfera protege. Só que se você sai 
do planeta, você não tem atmosfera te protegendo. Os astronau-
tas, por exemplo, quando estão dentro da estação espacial ainda 
têm alguma proteção, mas você não pode ficar fora de um planeta 
por muito tempo, é muita radiação. Pensa no avião também. 
Quando a altitude é muito grande, a camada de atmosfera acima 
dele é menor. Ou seja, dentro do avião, a radiação é muito maior. 
Em um dos formulários, perguntaram por que motivo quem traba-
lha com raio-X se aposenta mais cedo. E é a mesma coisa de 
quem trabalha como piloto ou comissário. Eles ganham a mais por 
isso, e tem menos tempo de trabalho. 

44 Emanuelle Eu tenho uma pergunta idiota.  

45 Regente Não existe pergunta idiota. Pode falar. 

46 Emanuelle 
O piloto tá sempre lá né, aí ele se aposenta mais cedo. Mas tam-
bém tem a galera que vive viajando. Isso altera alguma coisa? 

47 Regente 

A dose de radiação que você recebe é maior. Mas assim, depende 
do tipo de viagem. Por exemplo, quem pega a ponte aérea Rio-SP 
todo dia, não é tanto, o problema é fazer viagens maiores, que 
pega maiores altitudes. E o piloto também tem horas de voo, de-
pois de certas horas de voo ele tem que parar e ficar um tempo 
sem viajar. Não é só aposentar mais cedo. 
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48 Regente 

Voltando a usina nuclear. O urânio vai ser utilizado pra obtenção 
de energia, mas não é simplesmente pegar ele e jogar na usina. 
Ele passa por alguns processos. Então, ele é obtido através da 
mineração, e passa por várias etapas até ficar pronto para ser le-
vado à usina, na forma de yellow cake. É nesse formato que é 
feito o combustível nuclear, que são as varetas de pastilha de urâ-
nio, com cerca de 3, 4 metros de altura. 

49 Andréia 
Toda usina que a gente vê tem aquele formato que é estranho. 
Esse formato é proposital pra produção ou é só pra saber que é 
uma usina nuclear? 

50 Professor 
É pra diferenciar, pra você ser capaz de olhar e identificar um rea-
tor, o prédio principal da usina... 

51 Regente 

As varetas prontas então são levadas ao prédio do reator nuclear. 
Agora vamos ver como que ele funciona. O reator tem as barras 
de controle, que servem para cessar o funcionamento do sistema 
caso ocorra qualquer problema na usina. Mas, o que basicamente 
acontece? No primeiro circuito, onde acontece a fissão, tem água. 
Na fissão tem liberação de calor, temperaturas muito altas. Mas 
esse sistema está pressurizado, e mesmo com a temperatura mui-
to alta, a água continua líquida. Essa água então se move no cir-
cuito, e entra em contato com um segundo circuito, que também 
contém água, mas que não está pressurizado. A água do segundo 
circuito vira vapor, que sobe, e entra em contato com turbinas, 
girando-as. O giro das turbinas é que promove a energia que é 
levada aos geradores, e depois distribuída à cidade. Continua 
sendo água girando turbina, mas o mais interessante é que ela é 
uma usina limpa: essa água que era vapor, depois que passa pela 
turbina, volta pelo circuito e é resfriada pelo terceiro circuito, viran-
do líquida de novo. A mesma água, então, é reutilizada. 

52 Professor 
A água radioativa fica dentro do reator. Ela não vai para outras 
partes da usina. 

53 Emanuelle Eu tinha visto que eles usam água do mar. 

54 Regente Sim, no terceiro circuito, que serve só para resfriar. 

55 Emanuelle Mas dizia que a água voltava para o mar. 

56 Regente 

Sim, ela volta. A usina puxa a água do mar só pra condensar a 
água do segundo circuito, e devolve para o mar. Por isso que per-
to de uma usina nuclear, a água é mais quente. Só que a tempera-
tura aumenta, mas a água não é radioativa. 

57 Andréia Por que ela não entra em contato com a radioatividade. 

58 Regente 

Isso. E é mais quente como poderia ser em qualquer outro lugar. E 
é por isso também que a usina nuclear sempre fica perto do mar, 
de um rio... para que esse sistema possa ser utilizado. E qual é, 
afinal, o lixo de uma usina nuclear? As varetas de urânio. É a úni-
ca coisa que sobra desse processo todo. Todos esses processos 
que nós vimos acontecem no reator PWR, que é o tipo de reator 
que temos em Angra. 

59 Professor E ele é considerado, hoje, o mais seguro. 

60 Regente 

E aí, quando o combustível acaba, as varetas têm que ser descar-
tadas. Elas são levadas para uma piscina de Boro, que é capaz de 
capturar os nêutrons da reação em cadeia. Esse também é um 
sistema de segurança de uma usina nuclear. 



65 
 

61 Jackson 
Usando essa piscina aí de boro, tem como você acelerar o decai-
mento radioativo? 

62 Professor 
Não, isso é um processo natural. Não tem como, a gente não do-
mina isso.  Quem fez isso foi Deus e acabou. 

63 Regente 
A gente estuda quanto tempo leva, pra quem ele decai, mas “por 
que?”, “quando?”, “por que aquele tempo?”, “posso acelerar?”. 
Não dominamos. 

64 Professor É a lei da natureza. 

65  

Então, pra finalizar. Falei que a gente tava estudando o reator 
PWR porque é o tipo de reator de Angra, né? E aí falando do 
Complexo de Angra, ele é formado por duas usinas e uma terceira 
em construção. Angra I entrou em funcionamento em 1985. 

66 Andréia A energia que é gerada lá alimenta o Rio? 

67 Regente 
Alimenta Angra e as cidades vizinhas. Mas poderia abastecer mais 
lugares. Ela poderia abastecer mais, mas a nossa geração de 
energia elétrica já é suficiente para manter boa parte do país. 

68 Andréia 

É porque assim, a energia hidrelétrica tem vários problemas. Você 
tem que alagar um lugar, tem os animais, tem as pessoas...várias 
questões. E daí nas usinas nucleares você tem a parte que ela é 
muito benéfica, tem vários pontos positivos. A gente tem muito 
espaço no Brasil, muito espaço. Espaço “à beça”. Tem um litoral 
enorme, dava pra ter usina “à beça”. Mas não tem... 

69 Regente 

Porque ao mesmo tempo é caro pra instalar ela. Depois que ela tá 
funcionando e você usa a energia, ela compensa em questão eco-
nômica, mas pra construir é muito complicado. E aí tanto que a 
terceira usina não tá pronta. A primeira é de 1985, a segunda é de 
2001, e Angra II tem o dobro da potência. E a gente tem uma ter-
ceira usina que tá sendo construída há muito tempo, e quando o 
Michel Temer foi apontado pela lava jato, ele tava envolvido num 
esquema na construção de Angra III, e agora eu acho que vai de-
morar ainda mais pra ela sair. 

70 Professor 

Tem países que não tem tanto mar ou rio, e são países pequenos 
que não podem ter tanta queima de carvão, então a usina nucelar 
é a solução pra esses países. Na França por exemplo tem mais de 
20 reatores nucleares. Depende do da característica do país, um 
tipo de usina é mais benéfica do que outro tipo de energia, mas 
como a Bruna (regente) falou, a energia nuclear é cara. [...] a gen-
te não tem muita mão de obra especializada, e tem equipamentos 
que o Brasil compra que só a Alemanha tem, então vem engenhei-
ros de lá pra treinar a gente aqui. O cara fica aqui mais de 6 me-
ses ensinando os brasileiros a usarem aquele equipamento [...] é 
uma tecnologia de ponta que nós não produzimos, nós importa-
mos essas tecnologias. 

71 Regente 

Todo o maquinário das usinas de Angra que estão em funciona-
mento veio da Alemanha. Como o Brasil é o país com a economia 
um pouco quebrada, ter outra usina nuclear é um pouco complica-
do, mas para países de primeiro mundo, lá na Europa, onde a in-
dústria que fabrica o negócio tá colocada é muito mais fácil. Por 
isso que a França é muito menor que o Brasil e tem um monte de 
reator. 
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72 Andréia 
Então, para estimular esse tipo de produção tem que ter um mo-
vimento científico também, industrial também, para fabricar essas 
coisas, e econômico também. 

73 Regente 
Perfeito. E fica aí o convite né, gente. Estamos precisando de mão 
de obra especializada. Vocês que tão achando o assunto legal, 
curtindo a ideia, fica aí a sugestão... 
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7.2. Transcrição completa dos Formulários Diagnósticos 

 

Nome Amanda 

1 
Sim. Não, só que é muito perigoso ao ponto de acabar com uma cidade fazendo 
com que os moradores da mesma sofram mutações ou morram. 

2 
Depende da quantidade de radiação. Em pouca quantidade é boa para exames 
médicos e em muita quantidade é ruim para a saúde. 

3 Em exames médicos e em muito contato com o sol 

4 
Sim, já fiz raio-X. Só lembro que tive que ficar sozinha em uma sala sozinha. Acho 
que só traz risco se fizer várias vezes no ano. Sim, faria se necessário. 

5 
Sim. Sei que mata e pode acabar com uma cidade e prejudicar as cidades vizi-
nhas. 

6 Duvida não (afinal, não sei nada sobre), curiosidade para saber como é, sim. 

 

Nome Ana Elisa 

1 Sim. Radiação são raios de luz que podem prejudicar a saúde. 

2 
Depende, pois existem exames que precisam do uso de raios, mais em grande 
consumo, pode ocorrer problemas de saúde. 

3 Nos exames. 

4 Sim. Sim. Sim. Sim. Eu fui por um deslocamento no pé. Foi de boas. 

5 Sim. Não. 

6 Sim. 

 

Nome Ana Luiza 

1 
Sim, são raios capazes de liberar substâncias tóxicas ou não tóxicas a fim de obter 
algum tipo de reação como a do raio-X ou produzir algum material sob a influência 
desses raios. 

2 
Depende pro que vai ser utilizado, seria bom no sentido de obter reações necessá-
rias para criação de outros materiais, mas não seria bom, por exemplo, para respi-
rar uma radiação tóxica. 

3 A luz solar, a luz do celular, do computador, da TV. 

4 
Sim, mas não lembro como foi. Acho que ele pode apresentar algum risco depen-
dendo da manipulação, da forma em que é realizado. Faria se necessário sim, mas 
não a todo momento 

5 Sim, mas não sei sobre. 

6 Sim, sobre como a radiação é capaz de gerar a imagem que vemos no raio-X. 

 

Nome Andréia 

1 
Sim, eu acho que é algo gerado a partir da formação da energia nuclear ou de ou-
tras energias. 

2 Ruim, pois as notícias de pessoas expostas são geralmente tragédias. 

3 Quando usamos o celular, o micro-ondas ou fazemos exames de imagem. 

4 
Já fiz e só me lembro de não poder usar nada metálico. Acho que faz mal um pou-
co pois grávidas não podem fazer. 

5 Sim, de Chernobyl, e não sei muito sobre. 

6 Se realmente faz mal e quando estamos expostos. 
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Nome Ariane 

1 Sim, são raios que se movimentam nas superfícies moleculares, são placas. 

2 Pode ser bom, porém não sei explicar. 

3 Quando estamos expostos no sol, quando estamos fazendo raio-X. 

4 
Sim, eu lembro que me colocaram dentro de um tubo. Era uma placa que devemos 
encostar, lembro que tinha uma luz, tirava uma foto. 

5 Não sei. 

6 Mais ou menos. 

 

Nome Caio 

1 Sim. Não. 

2 “Boa”. Não sei explicar. 

3 Quando estamos andando pela rua sem proteção. 

4 Sim. Não. Sim. 

5 Sim. Não muita coisa. 

6 Sim. 

 

Nome Camille 

1 
Já ouvi falar, acho que seriam algumas frequências emitidas que podem fazer mal 
a saúde. 

2 Depende, pode fazer mal a saúde, mas pode ajudar por exemplo na medicina. 

3 Quando fazemos algum exame por exemplo. 

4 
Já fiz um exame de raio-X, mas não senti nada, acho que feito diariamente pode 
sim ser prejudicial a saúde, e se fosse preciso, eu faria novamente. 

5 Sim, como a usina nuclear que explodiu. 

6 
Tenho muitas dúvidas sobre o assunto, como quais modificações ela pode fazer 
em uma pessoa e se ela poderia ajudar nas descobertas. 

 

Nome Camilly 

1 Sim. Substância que podem afetar o organismo. 

2 Sim e não. Existem radiação que podem beneficiar ou não, como a do Sol. 

3 Todo momento: sol, exames médicos, entre outros. 

4 Raio-X e não lembro. 

5 
Hiroshima e Nagasaki. Bombas nucleares que destruíram duas cidades do Japão e 
que a radiação ainda está na cidade. 

6 Forma de propagação, produção, entre outras. 

Nome Emanuelle 

1 Sim. A forte presença de determinados raios. 

2 
Em contato com o ser humano, ruim, porém talvez possa ser desejado para deter-
minadas produções. 

3  

4 Sim. Talvez, devido a alguns raios. Não sei, depende de diversos fatores. 

5 Sim. 

6  
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Nome Gabriel 

1 
Sim. Radiação é um campo de força relacionado a algo radioativo. Tem o aconte-
cimento de Chernobyl que foi a explosão de uma indústria nuclear que a cidade 
toda ficou afetada pela radiação. 

2 Ruim, pois pode nos afetar nos matando ou gerando deformações no nosso corpo. 

3 Quando vamos fazer um exame de raio-X. 

4 
Sim, foi tudo muito tranquilo. Acredito que não sendo necessário ter as devidas 
precauções, sim. 

5 Sim. Esses acidentes geram consequências, espalhando ela por uma grande área. 

6 Sim, como ela acontece e o que ela é. 

 

Nome Gustavo 

1 Só em exame de raio-X, tomografia e através de filmes e séries. 

2 
É boa se souber utilizá-la, para exames, porém pode ser prejudicial se for exposta 
e ai o risco é imenso de morte por radiação. 

3 
Ao usar micro-ondas, ao fazer exame, estar em um ambiente com ar-condicionado. 
Acredito que em muitos momentos. 

4 
J á fiz raio-X e tomografia, da mão, do joelho, de quase tudo. Tive que retirar tudo 
de metal e na tomografia tive que tirar a roupa quase toda, não traz mal a saúde, 
acredito eu. Faria fácil. 

5 Já ouvi de uma mulher que pegou câncer por comer coisas de micro-ondas. 

6 Não sei. 

 

Nome Jackson 

1 Sim. Radiação pelo que eu me lembro é a emissão de raios alfa, beta e gama. 

2 
Um pouco dos dois. Bom porque o homem consegue usar a benefício próprio e 
ruim porque causa câncer. 

3 Ao momento que estamos expostos ao sol ou a eletrônicos. 

4 
Conheço e acho que traz riscos à saúde mas só em excesso e faria se fosse ne-
cessário. E sobre o dia em que eu fiz o raio-X o preparo foi só de posicionamento e 
durante tinha que respirar lentamente e depois eu não senti nada. 

5 Sim, e acho grave porque causa muitos danos a natureza. 

6 Bastante mas nada em mente. 

 

 

 

Nome Jean Lucas 

1 
Sim. Radiação seria algumas “ondas” que podem ser boas ou ruins, a radiação em 
excesso pode causar danos ao ser humano como por exemplo causar ou avançar 
o desenvolvimento de alguma doença. 

2 
Ela pode ser boa ou ruim, porque no micro-ondas se utiliza radiação de uma forma 
boa, mas se alguma pessoa entrar em contato com muita radiação pode desenvol-
ver alguma doença. 

3 No momento de fazer um exame que usa radiação. 

4 
Sim, se não houver o preparo adequado para a realização do exame pode ter risco 
e se fosse necessário eu faria. 
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5 Sim. Já vi vídeos sobre o acidente que ocorreu em Chernobyl. 

6 
Tenho curiosidade sobre o tema e dúvidas sobre o conceito e como a radiação 
afeta os humanos. 

 

Nome Jhonatan 

1 
Sim, é a exposição a gases e componentes químicos e físicos que podem fazer 
mal a saúde e provocar mutação nos seres vivos e etc. 

2 
Ruim. Porém em alguns casos se mostra necessário, como para fazer um exame 
de raio-X. 

3 
A todo momento podemos estar expostos à radiação, seja em ambientes fechados 
como em locais abertos. 

4 
Sim. A única coisa que lembro é que era colocado em uma mesa sobre uma “cha-
pa”. Acho que é nocivo ao corpo, mas faria se necessário. 

5 
Sim. São acidentes que são catastróficos onde acontecem, pois liberam substân-
cias que podem ser letais aos seres vivos e ao ambiente. 

6 
Sim. Gostaria de saber como é feito o preparo para o uso de algumas substâncias 
radioativas. 

 

Nome Júlya Vitória 

1 Não, eu acho que é um choque que acontece entre as moléculas. 

2 Bom. 

3 Não sei. 

4 Eu já fiz, porém não lembro. 

5 Não. 

6 
Sim, porque eu não tenho certeza do que possa ser (desculpa, mas estou sendo 
sincera). 

 

Nome Karen 

1 Sim. Altas temperaturas. 

2 Ruim. Pois ela prejudica a nossa saúde por ser altamente tóxica à nossa saúde. 

3 
Quando estamos muito tempo no sol, quando comemos um alimento do micro-
ondas. 

4 
Não. Mas tenho certeza que trazem riscos a saúde, pois nesse processo se perde 
células benéficas e maléficas, o que demora um tempo para se regenerar. 

5 Sim. Que quando sobrevivem ficam com sequelas para o resto da vida. 

6 
Por que ela é tão tóxica e prejudicial à nossa saúde? Por que a radiação solar não 
nos afeta tanto quanto a radiação que vemos na tomografia e no micro-ondas? 

Nome Luiza 

1 Sim, seria um tipo de contaminação. 

2 
Ruim, não saberei explicar. Já ouvi falar, tem riscos a saúde, mas é só isso mes-
mo. 

3 Em usinas nucleares, no espaço cideral também (eu acho). 

4 Conheço alguém que fez, sim lembro como foi. Acho que sim. Faria. 

5 
Sim, a usina de Iroshima (acho que é esse lugar, não sei se escrevi certo). Só ouvi 
falar sobre a explosão nos jornais, nada mais. 
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6 
Sim, tenho. É verdade que os astronautas após voltar do espaço precisam ficar 40 
ou 30 dias sem contato com ninguém por causa da radiação? O celular tem radia-
ção muito forte? Faz mal dormir muito perto do celular por causa da radiação? 

 

Nome Marcos 

1 
Sim, radiação é uma substância gasosa feita através de minérios radioativos que 
podem causar anomalias e tumores no nosso corpo, se for em grande quantidade. 
Muito presente em cidades pós guerras. 

2 Ruim, porque danifica nosso corpo, de animais e de plantas. 

3 Em nenhum momento. 

4 Causa, porque o equipamento libera muita radiação ao fazer o raio-X. 

5 
Sim, acidentes causados por bomba atômica ou substâncias radioativas que ex-
plodiram, como por exemplo, em Chernobyl, dependendo da quantidade, demora 
anos para poder ser habitável. 

6 Acho que não, vejo uma série chamada “The 100” que dá pra entender muito. 

 

Nome Maria Clara 

1 
Sim. Radiação (eu acho) são movimentos de ondas ... que acontecem nas partícu-
las promovendo calor. Tem alguma coisa relacionada ao Sol (???) 

2 
Boa e ruim, a radiação é boa pois é através dela que temos por exemplo os apare-
lhos de raio-X, e ela é ruim pois interfere no nosso corpo e pode ser transferida por 
eletrônicos expostos a alguma fonte de energia. 

3 
Quando estamos próximo ao Sol por causa dos raios ultravioleta e aparelhos liga-
dos a alguma potência de energia muito forte. 

4 
Sim. Antes o corpo estava “normal”, durante energizado e depois com vestígios da 
radiação, caso o exame não tenha sido feito adequadamente.  

5 Nunca ouvi falar, mas acho que tem alguma coisa relacionada as ondas nucleares. 

6 Saber direitinho como ela ocorre e quais são os seus perigos. 

 

Nome Millena 

1 Já. Se que ela pode trazer malefícios. 

2 Depende. É boa quando, por exemplo, vamos bater raio-X. Mas um exemplo dela 
ser ruim é quando ficamos muito tempo expostos no sol sem nenhuma proteção. 

3 No sol, quando vamos bater raio-X, câmara de bronzeamento. 

4 Sim. Sim. Em excesso. Já fiz. 

5 Sim. Não muito. 

6 Sim. 

 

 

Nome Nicolle 

1 Sim. Não sei explicar. 

2 
É boa em alguns sentidos porque é usada para fazer exames e ruim porque pode 
ser muito perigosa. 

3 Raio-X. 
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4 
Sim, os dois. Na tomografia foi ruim porque desmaiei com o contraste. O raio-X 
minha mãe foi comigo e ela precisou usar um “colete”, não sei por quê. Acho que 
devemos nos proteger para não ter risco a saúde. Sim, faria. 

5 
Sim. Que foi uma catástrofe e matou muita gente. Ex: Chernobyl, Césio 36 ou 45 
(não lembro), até as bombas de Hiroshima e Nagazaki. 

6 Como a radiação é encontrada? 

 

Nome Pedro 

1 Sim, mas muito pouco. Não. 

2 
Sempre que ouvi falar foi de uma forma negativa, mas aqui na escola usamos no 
laboratório como zona de segurança então vendo dessa forma é boa. 

3  

4 Já. Não acho que traz não, faria de novo tranquilamente por questões de saúde. 

5 Sim, não muito. 

6 Sim. Parece uma matéria legal. 

 

Nome Raissa 

1 Sim. É uma fonte de energia transmitida através de ondas (eu acho). 

2 
Para mim ela pode ser boa ou ruim, só vai depender da maneira que as pessoas a 
usam. 

3 
É bom evitar, né. Mas quando a gente faz o raio-X, a gente é exposto a uma certa 
radiação, ou algo do tipo. 

4 
Eu já fiz. Eu lembro que eles pediram para retirar todos os objetos metálicos. Não 
sei se isso faz mal à saúde. 

5 
Eu já ouvi falar, mas eu nunca pesquisei sobre. Porém, eu tenho curiosidade sobre 
o assunto. 

6 Tenho muitas dúvidas, eu queria saber mais sobre esse assunto. 

 

Nome Rayane 

1 Sim. 

2 
A radiação é ruim e boa, pois é bastante usada como tratamento contra doenças 
como o câncer, mas por ser muito agressiva seus efeitos colaterais atingem outras 
partes do corpo de forma ruim. 

3 
Ao entrar em contato com a luz solar, em exames de raio-X ou tomografia, entre 
outras. 

4 

Sim, quando eu fiz raio-X tive que retirar qualquer coisa metálica do corpo e a mi-
nha mãe (que foi quem realizou o raio-X em mim) entrou em uma cabine de prote-
ção. Traz risco à saúde por isso não pode fazer em grávidas. Faria para identificar 
algum osso quebrado. 

5 
Sim, como a usina de Chernobyl, foi uma usina nuclear que explodiu e matou mi-
lhares de pessoas e tornou a cidade imprópria para moradia. 

6 Nas propriedades dela, o porque dela causar tanto problema. 

Nome Rogério 

1  

2 
Dependendo da quantidade de radiação transmitida ao nosso corpo ela vai ser boa 
ou ruim. 

3 Sim, sendo exposto ao sol, ele transmite radiação. 
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4 
Sim e fiz tomografia do pulmão, durante eu fiquei um pouco tonto, depois também, 
e sai de lá todo bugado. 

5  

6 A radiação é espalhada através do ar ou do solo? 

 

Nome Samira 

1 Sim. 

2 Ruim pois faz mal quando entra em contato com a pele. 

3 Quando pegamos sol “radiação solar” 

4 Sim, não, acho que sim pois não pode ser feito sempre. 

5 
Sim. Já ouvi dizer em usinas nucleares que sofreram acidentes “infectando o ambi-
ente”. 

6 O que é, o que faz, para que serve. 

 

Nome Sarah 

1 Sim. Não. 

2 Ruim. É prejudicial à saúde em grandes quantidades de tempo. 

3 Quando fazemos um raio-X, quando ficamos no sol. 

4 Sim. Sim. Sim. Sim. 

5 Sim, o de Chernobyl. 

6 Sim. O que é e como exatamente ela age no nosso corpo. 

 

Nome Vitória 

1 Já ouvi falar em filmes e séries, sei o que é mas não sei explicar. 

2 
Depende, se você não ficar exposto a ela não vai te fazer mal, acho que ela só 
pode fazer bem se for usada para métodos médicos, se não pode te fazer mal. 

3 Exames e lugares que não conhecemos e que pode ter radiação. 

4 

Eu nunca fiz, mas já acompanhei minha sobrinha de 2 anos (na época) em um 
exame para saber se estava tudo bem com sua cabeça e lembro de ter que usar 
um casado/colete. Se conseguem fazer com que a radiação ajude com exames 
acho que na medida certa não faz mal, se você não estiver exposto. Faria sim. 

5 
Chernobyl, sei que até hoje ainda é um dos lugares com mais radiação na Terra, 
acho que houve uma explosão em uma usina. 

6 
Tenho muitas curiosidades sobre o que pode acontecer se ficar exposto a radia-
ção, se isso pode fazer a pessoa ter alguma doença. 

 

  



74 
 

7.3. Provas 

7.3.1. Prova Integrada 

 

1) As três primeiras etapas na série de decaimento radioativo do urânio 238 envol-
vem emissão sucessiva de uma partícula alfa (+2

4α), uma partícula beta (-1
0β) e outra 

partícula beta (-1
0β). Sobre o elemento resultante do decaimento, é correto afirmar 

que: 
 
a) na primeira, possui número de massa 234 e número atômico 92 
b) após as duas primeiras etapas, possui número de massa 234 e número atômico 
91 
c) após as três etapas, possui 144 nêutrons em seu núcleo 
d) na primeira etapa, possui 90 nêutrons em seu núcleo 
e) após as três etapas, possui 96 prótons em seu núcleo 
 

2) (PUC-RIO 2007) 
 

 
http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,OI979048-EI294,00.html 

 
A charge apresentada, além de lembrar os tristes acontecimentos ocorridos há trinta 
e três anos, após o acidente na usina termonuclear de Chernobyl, na Ucrânia, lem-
bra que seus efeitos ainda estão presentes. Ao que parece, os impactos ambientais 
no continente europeu continuam a causar preocupação em escala mundial. Das 
opções a seguir, marque a única que NÃO corresponde a uma preocupação relacio-
nada ao uso e à produção desse tipo de matriz energética. 

a) a alta rentabilidade da produção e comercialização de tal energia pode não com-
pensar os eventuais problemas socioambientais e políticos causados pelo vazamen-
to de lixo tóxico das usinas 
b) os projetos de usinagem termonuclear da atualidade estão ligados, na sua totali-
dade, a desejos geopolíticos preocupantes de países que têm por objetivo o desen-
volvimento de um arsenal nuclear que poderá, dentre outros problemas, acionar con-
flitos regionais de impactos globais. 
c) os custos na construção de um sistema de proteção das usinas termonucleares 
são muito superiores aos gastos com a manutenção de usinas hidroelétricas, apesar 
destas, no continente europeu, dependerem dos aspectos morfoclimáticos 
d) o perigo de doenças graves causadas pelo contato com produtos agrícolas, água 
potável, ar atmosférico e outros materiais contaminados por radioatividade fazem 
com que, constantemente, movimentos políticos diversos e a sociedade civil organi-
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zada lutem pela não proliferação da produção e comercialização desse tipo de ener-
gia 
e) o acúmulo de lixo tóxico gerado pelas usinas necessita de cuidados especiais de 
longo prazo e a proteção permanente para os efeitos nocivos da radioatividade não 
é consenso entre os pesquisadores. 
 

3) As radiações nucleares podem ser extremamente perigosas ao ser humano, de-
pendendo da dose, pois promovem a destruição das células, queimaduras e altera-
ções genéticas. Em 1913, os cientistas Frederick Soddy e Kasimir Fajans estabele-
ceram as leis das desintegrações por partículas alfa e beta. O elemento químico tó-
rio-232 (Th) ao emitir uma partícula alfa transforma-se no elemento  
 
a) 238Rn87 

b) 228Ra88 

c) 225Ra88 

d) 222Rn86 

e) 223Rn86 

 

4) Ao atravessar o tecido biológico podem ocorrer alterações do material genético 
das células reprodutivas e causar doenças hereditárias nos filhos que o indivíduo 
possa vir a gerar. Os raios que são os mais perigosos em virtude do seu elevado 
poder de penetração é o: 
 
a) alfa. 

b) infravermelho. 

c) beta. 

d) gama. 

e) microondas.  

 

5) Qual é a partícula que constitui a radiação emitida pelo radioisotopo Cs – 137 na 
equação: 

 
a) alfa 

b) tesla 

c) gama 

d) beta 

e) fóton 
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7.3.2. Prova Específica 

 

1) Explique o processo de obtenção de energia nuclear. 

 

2) Uma amostra de um determinado elemento radioativo tem 160 g e atividade de 32 

Ci. Sabendo que sua meia vida é de 50 dias, determine: 

 

a) Sua atividade e sua massa após 250 dias. 

b) Sua atividade e sua massa após 125 dias. 

 

3) Complete as equações de decaimento nuclear abaixo: 

 

a) 𝐶6
14  → 𝑁 + 𝛽−1  

b) 𝐴𝑚 → 𝑁𝑝 93
237 + 𝛼2

4  

c) 𝑋112
285  → 𝑌+ 2 𝛼2

4  

d) 𝑋 → 𝑁91
230  + 3 𝛽+1  

 

4) Quando termina o processo de decaimento radioativo? 


