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RESUMO 

 

O ensino de Física é um processo em pleno desenvolvimento, o qual requer, em 

inúmeras vezes, a utilização de meios que o facilitem. Diante disso, é sempre necessário 

considerar alternativas que façam a interligação dos conteúdos com o cotidiano dos 

alunos e nesta ocasião podem ser realizadas atividades com a utilização dos conceitos 

prévios. Diante deste contexto, o presente trabalho apresenta a utilização de uma 

estratégia pedagógica que utiliza maquetes para introduzir as aulas sobre radiação. Para 

esta pesquisa foi utilizado o estudo de caso. A referida estratégia foi realizada em duas 

escolas públicas da cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ. Como fundamentação teórica 

adotou-se a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel com enfoque em 

subsunçores e organizadores prévios. Os dados coletados através dos questionários 

demonstram uma boa compreensão das aplicações da radiação/radioatividade e uma 

avaliação positiva da estratégia pedagógica utilizada, demonstrando assim que as 

maquetes foram um importante recurso para o processo de ensino aprendizagem do 

referido tema. 
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ABSTRATCT 

 

The teaching of Physics is a process in full development, which requires, in many times, 

the use of means that facilitate. Given this, it is necessary to consider an alternative to 

make the interconnection of the contents with the daily life of the students, which can 

be accomplished through the use of the previous concepts. In this context, the present 

work presents the use of a pedagogical strategy that uses models to introduce lessons 

about radiation. For this research we used the case study, the strategy was held at two 

public schools in the city of St. Antônio de Pádua/RJ. As theoretical foundation adopted 

the significant Ausubel learning theory with a focus on subsunçores and organizers. The 

data collected through the questionnaires show a good understanding of the applications 

of radiation/radioactivity and a positive evaluation of the pedagogical strategy used, 

thus demonstrating that the models were an important resource for the process learning 

education of the theme. 

 

Keywords: Meaningful Learning, Models, Previous Concepts. 
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INTRODUÇÃO 

Entender o comportamento da natureza é parte da relação homem-natureza que 

acompanha o complexo processo de evolução humana. O entendimento da natureza trás 

à espécie humana os benefícios associados às transformações que garantem à sua 

espécie não só meios de sobrevivência, mas o aprimoramento na forma de 

aproveitamento dos recursos disponíveis. A partir disso, o homem tem criado diversas 

explicações para a ocorrência dos fenômenos naturais e estruturado este conhecimento 

através das diversas áreas das ciências naturais.  

A imensa quantidade e - diversidade - do conhecimento gerado pela humanidade 

torna impossível que todos dominem todos os conteúdos, e a especialização em cada 

área do conhecimento possibilita aos indivíduos o domínio de parte deste conhecimento. 

Mesmo com a segmentação do saber, sua quantidade é tão grande que é necessária a sua 

introdução precoce de forma que as crianças, já nos ciclos escolares iniciais, tenham 

contato com o básico do conhecimento das ciências, podendo aprofundá-lo a cada nível 

que segue em sua formação. 

No entanto, os conteúdos devem ser adaptados a cada nível escolar e a sua 

complexidade deve ser compatível com a fase do aprendizado do aluno e aqui entra a 

transposição didática, que é o instrumento através do qual o conhecimento científico é 

transformado em conhecimento escolar, para que possa ser ensinado pelos professores e 

aprendido pelos alunos. A física, no âmbito da escola pública, ainda parece sempre 

muito complexa, o que faz cada dia mais importante buscar ferramentas que estimulem 

os alunos a aprenderem o conteúdo de uma forma simples, criativa e definitiva.  

A Radioatividade é um dos fenômenos físicos naturais de grande apelo em filmes, 

livros e desenhos, é sempre fascinante compreender um pouco mais sobre as radiações 

nucleares e suas aplicações.  

O PCN+ (Parâmetros Curriculares Nacionais Mais) trás a radioatividade e a energia 

nuclear como uma de suas temáticas evidenciando suas aplicações e seus efeitos no 

corpo humano. Diante disso, este trabalho busca ressaltar a relevância do estudo das 

radiações, pela necessidade de compreendermos os avanços tecnológicos que possuímos 

atualmente em função da aplicação destes conhecimentos. Assim, é indispensável uma 

reflexão sobre o ensino dos fenômenos relacionados às emissões radioativas nucleares.  

Diante do exposto, é importante buscar diferentes metodologias e estratégias 

tendo sempre em vista transformar a realidade da sala de aula e promover a construção 

de ideias em um campo tão fascinante como o da Física. Diante deste contexto, foi 
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realizada esta pesquisa, que teve como objetivo geral propor uma estratégia pedagógica 

na qual se utilizam maquetes como ferramentas de apoio, explorando noções prévias de 

conhecimentos que os estudantes já possuem e assim introduzir as aulas sobre 

radiação/radioatividade. 

Este trabalho descreve a estratégia pedagógica proposta, sua implementação e os 

resultados encontrados. Neste sentido, aborda-se, brevemente, na seção 1, a Teoria da 

Aprendizagem Significativa juntamente com as orientações previstas no 

PCN+(Parâmetros Curriculares Nacionais Mais), BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) e LDB (Lei de Diretrizes e Bases), apontando alguns aspectos defendidos 

por estes documentos. Na seção 2, discutem-se os efeitos biológicos das radiações e 

suas aplicações. A seguir, na seção 3, são descritos a estratégia pedagógica envolvendo 

o uso de maquetes no estudo da radiação/radioatividade e os procedimentos 

metodológicos adotados na experimentação. Na seção 5, são analisados os resultados 

encontrados e, finalizando, na seção 6, são apresentadas as considerações finais sobre a 

pesquisa realizada.  
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1. REFERÊNCIAL TEORICO 

1.1 LEI DE DIRETRIZES E BASES (LDB) 

A Lei de Diretrizes e Bases é um conjunto de direitos e deveres definidos pela 

legislação que regulamenta o sistema educacional brasileiro. Foi elaborada em 20 de 

dezembro de 1996 com o intuito de estabelecer os princípios da educação no Brasil. Em 

seu Art. 9 parágrafo IV, a LDB estabelece quais órgãos são responsáveis em 

regulamentar a educação juntamente com a União. 

 

Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (Lei De Diretrizes e 

Bases, 1996). 

 

Ao analisar a educação brasileira, a qual é dividida em dois níveis: educação 

básica e o ensino superior, a LDB destaca em seu Art. 1 que é direito de todo cidadão a 

educação e o seu desenvolvimento intelectual por meio de movimentos sociais e 

culturais.  

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (Lei De Diretrizes e Bases, 1996. Lei no 9.394/1996). 

 

  Em relação ao ensino médio, consolida as competências necessárias que devem 

ser abordadas, com o intuito de que o aluno possua a preparação básica e 

aprimoramento do pensamento crítico e da autonomia intelectual preparando-o e 

instruindo-o para contribuir para com a sociedade. Em seu Art. 35 expõe as seguintes 

regulamentações: 

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III – o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(Lei De Diretrizes e Bases, 1996. Lei n o 9.394/1996). 

 

Em dezembro de 2017 a lei 13.415, altera a lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

que passa a ser Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a qual se torna responsável 
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pelas diretrizes e bases educacionais nacionais e por instituir a política de fomento à 

implementação de escolas de Ensino Médio em tempo integral.  

 

1.2 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento cuja finalidade é definir o 

conjunto de aprendizagens essenciais ao qual todo aluno deve desenvolver ao longo das 

etapas do ensino básico de educação. Seu principal objetivo é desenvolver a qualidade 

da educação do país por meio de um limiar de aprendizagem e desenvolvimento 

(BNCC, 2019). 

 
Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das 

políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração 

entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação 

(Base Nacional Comum Curricular, 2018). 

 

A Base Nacional Comum Curricular enfatiza na área de Ciências da Natureza os 

conhecimentos conceituais, teóricos e modelos afins. Propõe que os estudantes analisem 

a complexidade dos processos em relação à origem e evolução da vida (em particular 

dos seres humanos), do planeta, das estrelas e do cosmos, bem como suas interações, 

alem da diversidade dos seres vivos e sua relação com o meio ambiente, considerando 

modelos mais abrangentes explorando possíveis aplicações das reações nucleares, a fim 

de explicar diversos processos desde a datação de fosseis às mudanças climáticas. 

. 

Analisar matrizes energéticas ou realizar previsões sobre a condutibilidade 

elétrica e térmica de materiais, sobre o comportamento dos elétrons frente à 

absorção de energia luminosa, sobre o comportamento dos gases frente a 

alterações de pressão ou temperatura, ou ainda sobre as consequências de 

emissões radioativas no ambiente e na saúde (Base Nacional Comum 

Curricular, 2018). 

 

 

Em suas competências especificas ela reforça o ensino sobre as radiações, 

enfatizando o uso da radiação ionizante e suas aplicações na indústria, no meio 

ambiente, na saúde e os riscos de sua utilização.  

 

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 (Base Nacional Comum Curricular, 2018). 
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A BNCC encontra-se, até o momento, em período de implementação nos colégios 

estaduais, que ainda são regidos pelos PCN+ até a completa implantação das novas 

regras regidas pelo disposto acima. 

 

1.3 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS + (MAIS) 

Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio foram planejados para 

auxiliar os professores durante suas práticas diárias e no planejamento de suas aulas 

contribuindo para uma melhor atualização e aproveitamento didático. 

Em referência à área de conhecimento da Física, os PCN+ destacam que serão 

indispensáveis para permitir aos jovens uma melhor compreensão sobre a constituição 

da matéria de forma que possam reconhecer e saber diferenciar sua utilização no 

cotidiano. 

 

A compreensão dos modelos para a constituição da matéria deve, ainda, 

incluir as interações no núcleo dos átomos e os modelos que a ciência hoje 

propõe para um mundo povoado de partículas. Mas será também 

indispensável ir mais além, aprendendo a identificar, lidar e reconhecer as 

radiações e seus diferentes usos. Ou seja, o estudo de matéria e radiação 

indica um tema capaz de organizar as competências relacionadas à 

compreensão do mundo material microscópico (Parâmetros Curriculares 

Nacionais, 2017). 

 

Ao analisar o conteúdo dos PCN+, no qual abordam-se as competências 

necessárias que devem ser trabalhadas no ensino médio, eles destacam que o professor 

deve fornecer aos jovens condições para que possam avaliar os ricos e benefícios e 

compreender a utilização de recursos cujo o uso da radiação é indispensável.  

 

Introduzir esses assuntos no ensino médio significa promover nos jovens 

competências para, por exemplo, ter condições de avaliar riscos e benefícios 

que decorrem da utilização de diferentes radiações, compreender os recursos 

de diagnóstico médico (radiografias, tomografias etc.), acompanhar a 

discussão sobre os problemas relacionados à utilização da energia nuclear ou 

compreender a importância dos novos materiais e processos utilizados para o 

desenvolvimento da informática (Parâmetros Curriculares Nacionais, 2017). 

 

Baseando-se nestas orientações, este trabalho, destaca a relevância do uso das 

radiações e dos conhecimentos que devem ser apresentados a estes alunos, estimulando 

através da curiosidade e da indagação a compreensão dos fenômenos físicos e químicos 

envolvidos e por assim possam ser capazes de formular suas próprias conclusões. 
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1.4 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas interagem de 

maneira substantiva com aquilo que o aprendiz já sabe (MOREIRA, 2012). Para 

Ausubel apud Moreira: 

 

“a aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova 

informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da 

estrutura do conhecimento do indivíduo” (MOREIRA, 1999). 

 

Neste raciocínio, a nova informação interage com um conhecimento específico 

pré-existente na estrutura cognitiva do sujeito aprendiz. A este conhecimento, o qual 

pode ser um conceito ou modelo mental ou ate mesmo uma imagem, David Ausubel 

chamava de subsunçores ou ideia ancora. 

Subsunçores é o nome que se dá a um conhecimento específico pré-existente na 

estrutura cognitiva do indivíduo que lhe permite dar significado a um novo 

conhecimento que lhe é apresentado ou descoberto. Este significado depende da 

existência previa de conhecimentos específicos e relevantes e da interação entre eles. 

Contudo, sendo interativo o processo que se dá como ideia-âncora para um novo 

conhecimento, ele se modifica adquirindo novos significados e corroborando com os 

significados pré-existentes. 

Assim, o armazenamento de informações é algo organizado, que, à medida que 

novas informações surgem, se relacionam com informações pré-existentes na estrutura 

cognitiva e assim consiste em uma estrutura hierárquica de conceitos através das 

experiências sensoriais do aprendiz. 

A ideia central do processo da aprendizagem significativa se dá em duas 

condições, sendo a primeira que o material de aprendizagem deve ser potencialmente 

significativo e que o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender 

(MOREIRA, 2012). Segundo Moreira essas duas ideias centrais podem ser resumidas à: 

 

A primeira condição implica l) que o material de aprendizagem (livros, aulas, 

aplicativos, ...) tenha significado lógico (isto é, seja  relacionável de maneira 

não-arbitrária e não-literal a uma estrutura cognitiva apropriada e relevante) e 

2) que o aprendiz tenha em sua estrutura cognitiva ideias-âncora relevantes 

com as quais esse material possa ser relacionado. Quer dizer, o material deve 

ser relacionável à estrutura cognitiva e o aprendiz deve ter o conhecimento 

prévio necessário para fazer esse relacionamento de forma não-arbitrária e 

não- literal (MOREIRA, 1999). 
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Baseado nestas ideias chave pressupõe-se a demanda de propriedades cognitivas 

já existentes, desde o desenvolvimento humano, sua habilidade intelectual e a forma 

como o novo conhecimento é apresentado ao aluno (MOREIRA, 1999).  

Segundo Moreira, Ausubel propõe a utilização de organizadores prévios que 

sirvam de ancora para a nova aprendizagem e traga ao aprendiz maior facilidade quanto 

ao desenvolvimento de conceito e ideias relevantes que auxiliem sua aprendizagem. 

Segundo Ausubel, as principais funções para os organizadores prévios é a de servir 

como ponto para o que o aprendiz já sabe e o que ele deveria saber e que a utilização do 

novo material possa servir de formar significativa.  

 

O uso de organizadores prévios é uma estratégia proposta por Ausubel para, 

deliberadamente, manipular a estrutura cognitiva, a fim de facilitar a 

aprendizagem significativa. Organizadores prévios são materiais 

introdutórios apresentados antes do material a ser aprendido em si.[...] 

Segundo o próprio Ausubel, no entanto, a principal função do organizador 

prévio é a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve 

saber, a fim de que o material possa ser aprendido de forma significativa, ou  

seja, organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida 

em que funcionam como ‘pontes cognitivas’ ( MOREIRA, 1999). 

 

Diante disso, cabe a nós educadores, no intuito de facilitar a aprendizagem 

significativa: 1 - identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar sua 

relevância na aprendizagem do novo material; 2 – fornecer uma visão geral do material, 

em um nível alto de subjetividade, enfatizando as relações importantes. 3 - prover 

elementos organizacionais inclusivos que levem mais eficiência, e ponham em melhor 

destaque o conteúdo específico do novo material (MOREIRA, 2012). Além disso, o 

docente deve “ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a aquisição da 

estrutura conceitual da matéria de ensino de uma maneira significativa” (MOREIRA, 

1999). Baseado nas ideias centrais de David Ausubel e na literatura significativa de 

Moreira, este trabalho foi elaborado observando as leis que regem a educação brasileira. 

É seguindo este viés que as maquetes apresentadas neste estudo como ferramenta 

facilitadora, ou seja, um organizador prévio utilizado como auxílio na compreensão do 

tema Radiação/Radioatividade, foram elaboradas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA  

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu os raios X. Esta 

descoberta proporcionou avanços tecnológicos em inúmeras áreas, principalmente na 

medicina, a qual tem se desenvolvido cada vez mais ao longo dos anos 

Um ano após a descoberta de Rögtgen, Henri Becquerel, cientista francês, colocou 

em uma gaveta filmes fotográficos juntamente com sulfato duplo de urânio e potássio e 

uma cruz de metal interposta entre os dois cristais. Ao revelar estes filmes esperando 

ver manchas claras devido à baixa iluminação, Becquerel descobriu que estes filmes 

haviam sido afetados pela radiação e a as manchas eram muito mais escuras do que se 

esperava. Tal fenômeno espontâneo o levou a concluir que a emissão da radiação 

dependia exclusivamente do urânio e não de outras fontes como iluminação, calor ou 

eletricidade.  

Em 1898 uma jovem química, Marie Sklodowska Curie, juntamente com seu 

marido Pierre Curie, descobriu que, à medida que o urânio liberava radiação, ele 

transformava-se em outro elemento, um dos quais chamou de Polônio em homenagem à 

sua terra natal, Polônia. Marie Curie também foi a descobridora de outro elemento 

químico o qual chamou de rádio, o elemento “brilhante”. Ela foi a primeira mulher a 

receber dois prêmios Nobel (OKUNO, 2018). 

O casal Curie também verificou que as emissões que os elementos radioativos 

emitiam, além de afetar as placas de filmes fotográficos e atravessar certas espessuras 

de materiais, também causavam a ionização de gases provocando cintilações ao 

entrarem em contado com certas substâncias como o sulfeto de zinco. Após estudos de 

Rutherford, físico e químico neozelandês, foi possível comprovar que estas emissões 

eram formadas por três tipos de radiações: alfa ( ), beta ( ) e gama ( ) e foram 

classificadas pelo seu poder de penetração (BONJORNO, 2013). 

As características positivas do uso da radiação foram marcantes, como a 

radiografia de órgãos, a gamagrafia industrial, entre outras diversas aplicações. Todavia, 

as características negativas também se tornaram marcantes: Marie Curie morreu em 4 de 

julho de 1934 de anemia plástica devido à grande exposição à radiação. Como foi 

descoberto mais tarde, a radiação ionizante altera o DNA causando mutações e câncer.  
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2.2 RADIAÇÕES IONIZANTE E NÃO IONIZANTE 

As radiações ionizantes existem desde a origem do planeta Terra, sendo a sua 

ocorrência considerada, portanto, um fenômeno natural. Ao longo do tempo os átomos 

radioativos (instáveis) evoluíram cada vez mais para configurações estáveis através da 

liberação do excesso de energia contida em seus núcleos, esta energia liberada é capaz 

de interagir com a matéria arrancando elétrons do seu átomo e assim modificando as 

moléculas. Desta maneira podemos distinguir a radiação em duas partes: radiação 

ionizante, a qual possui energia para arrancar elétrons de um átomo ou de uma 

molécula, deixando-os carregados, e a radiação não ionizante, que não possui energia 

suficiente para arrancar elétrons (YANNICK, 2010). A Figura 1 ilustra uma 

representação de emissores de ondas eletromagnéticas especificando quais faixas de 

frequência do espectro eletromagnético correspondem às radiações ionizantes e não 

ionizantes. 

 

Figura 1- Emissores de radiação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Física Campus Ararangua, 2019  

 

2.3 ÁTOMOS 

Os átomos são partículas extremamente pequenas que compõem toda matéria no 

universo. Ao decorrer dos séculos, a ideia de como seria a estrutura de um átomo foi 

mudando de acordo com que as novas descobertas feitas pelos cientistas iam surgindo. 

Por motivos didáticos, o modelo utilizado no ensino médio é o de Rutherford-Bohr. Ele 

recebeu este nome devido ao cientista Niels Borh que propôs um modelo atômico 

aprimorando o proposto por Rutherford.  
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Tal modelo foi baseado na teoria quântica de Max Planck e nos espectros de linha 

para constituir os seguintes princípios (EISENBERG, 1988, FOGAÇA, 2019):  

i) Os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo, sendo 

que cada órbita apresenta uma energia constante e que, quanto mais 

próximo do núcleo, menor é a energia do elétron; 

ii) Os níveis de energia são quantizados, ou seja, são permitidos apenas 

certos valores de energia para os elétrons; 

iii) Para que um elétron passe de um nível de menor energia (exemplo n=1) 

para um de maior energia (exemplo n=2), ele deve absorver a quantidade 

de energia adequada desta transição, chamada de salto quântico. Tal 

estado é considero instável e quando o elétron retorna ao seu nível de 

energia original, ocorre a liberação do excesso de energia na forma de 

onda eletromagnética (fótons). Uma ilustração de tal fenômeno pode ser 

observado na Figura 2. 

 

Figura 2: Modelo de Niels Borh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal São Francisco, 2019 

 

Este modelo de átomo é constituído em duas partes: núcleo e eletrosfera, sendo o 

núcleo composto por prótons e nêutrons. O número de prótons no núcleo é chamado de 
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número atômico (Z) e o número de neutrons é representado por N. O número total de 

massa atômica (A) presente no núcleo é igual a Z+N e a representação genérica de um 

elemento químico é dada por   
 . 

Um dado elemento químico pode possuir vários isótopos, os quais possuem o 

mesmo número de prótons mas número de nêutrons diferentes. Consideramos um átomo 

neutro quando este possui o mesmo número de elétrons que orbitam a eletrosfera e o 

mesmo número de prótons em seu núcleo, devido à carga do próton ser +1e e do elétron 

ser -1e (e ≈ 1,6 x10
-19

 C) 

Todos os elementos químicos mais pesados que o urânio foram produzidos 

artificialmente pelo homem. São conhecidos 112 elementos, desde o mais leve ao mais 

pesado e entre estes elementos existem cerca de 270 isótopos estáveis e mais de 2000 

instáveis (IFUSP, 2019).   

 

2.4 PARTICULA ALFA ( )  

As partículas alfas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons e podem ser 

provenientes do núcleo de um átomo após um decaimento. A emissão de uma partícula 

alfa, ou o núcleo de hélio     
  , é um processo chamado decaimento alfa. Após o 

decaimento pela emissão de uma partícula alfa, o número atômico diminui em duas 

unidades devido à perda de dois prótons e seu número de massa atômica (A) composta 

por 2 prótons e 2 nêutrons  diminui em quatro unidades.  

A mudança na carga nuclear original significa que o elemento inicial foi 

transformado em outro. A este fenômeno se dá o nome de transmutação. Na Figura 3 

pode ser observada a emissão de uma partícula alfa (ou decaimento alfa) a partir do 

Urânio-238, resultando em outro elemento químico, o Tório-234 (IFUSP, 2019; 

FOGAÇA, 2019).  

Figura 3: Decaimento alfa (   
 ) 
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Fonte: BRASIL ESCOLA, 2019  
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O poder de penetração de uma partícula alfa é muito baixo, não atravessando nem 

se quer uma folha de papel ou a pele humana, mas seu poder de transferência de energia 

é muito maior do que outros tipos de radiação. 

 

2.5 PARTICULA BETA (    
 )  

Partículas beta (    
 ) são partículas carregadas negativamente (elétrons) emitidas 

pelo núcleo e possuem o número de massa atômica (A) igual a zero. O elétron emitido 

no decaimento beta corresponde à transmutação de um nêutron em um próton, dentro do 

núcleo.  

Durante este processo também é criada outra partícula chamada atineutrino que 

não possui carga elétrica e seu poder de interação com a matéria é muito pequeno, mas 

carrega uma apreciável quantidade de energia e de momento.  

No decaimento beta, o número de prótons no núcleo aumenta uma unidade, 

enquanto que o número de nêutrons diminui uma unidade. Podemos observar na Figura 

4 o isótopo de carbono-14 (instável) passando pelo processo de decaimento beta se 

transmutando no isótopo estável de nitrogênio-14 e liberando um antineutrino e uma 

partícula beta (elétron) (IFUSP, 2019). 

 

Figura 4: Decaimento beta (    
 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL ESCOLA, 2019  

 

O poder de penetração de uma partícula beta é bem maior que uma partícula alfa 

podendo atravessar uma folha de papel e penetrar nas camadas mais superficiais da pele 

humana. 

anti 
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2.6 RAIOS GAMA ( ) 

Os raios gama são um tipo de radiação eletromagnética resultante da 

redistribuição das cargas elétricas em um núcleo. Um raio gama é um fóton de alta 

energia emitido pelo núcleo de um átomo. Em razão desta energia os raios gama são 

tipo de radiação ionizante com a capacidade de penetração maior que das partículas alfa 

e beta. 

A diferença dos raios gama para os fótons de luz visível se dá apenas pelo 

comprimento de onda, sendo o do raio gama milhares de vezes menor que o da luz 

visível. Após ocorrer a emissão de raios gama o número de massa atômica (A) e de 

número atômico (Z) não se alteram. 

Esse tipo de emissão (conhecida como isomérica) geralmente ocorre após a 

emissão de uma partícula alfa ou beta, devido o núcleo resultante destes processos ainda 

possuir excesso de energia, eliminando este excesso em forma de onda eletromagnética 

da mesma natureza da luz. Em razão da sua elevada energia, a radiação gama pode 

causar danos ao núcleo das células (IFUSP, 2019). 

 

2.7 EFEITOS BIOLOGICOS DA RADIAÇÃO IONIZANTE  

Como já descrito, o que caracteriza a radiação ionizante é a sua capacidade de 

ionizar o meio com o qual interage. Após sua descoberta, a radiação foi utilizada de 

forma desenfreada, o que levou ao surgimento de diversos produtos e o uso excessivo 

pelos médicos que realizavam diversos exames como a radiografia, somente pelo 

interesse de conhecer mais profundamente o crânio humano. Porém, logo perceberam 

que a utilização desta nova descoberta acarretava danos em níveis biológicos uma vez 

que não havia controle de dose ou de intensidade para sua utilização. Aos poucos 

tornou-se evidente que a exposição à radiação ionizante causava efeitos deletérios 

(nocivos) nos tecidos a curto e longo prazos. 

Os efeitos biológicos da radiação ionizante foram classificados de acordo com 

seus mecanismos (diretos ou indiretos) e sua natureza, efeitos estocásticos ou reações 

teciduais. Na seção seguinte são apresentados seus estágios de ação.  

 

2.7.1 OS ESTÁGIOS DA AÇÃO 

A interação da radiação com a matéria possui sequência de acontecimentos, sendo 

esta interação dividida em quatro estágios que ocorrem em qualquer átomo ou molécula 
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do corpo humano, danificando o DNA ou moléculas de água que são as mais 

abundantes no corpo humano (OKUNO, 2010). 

 

i) Estágio Físico: dura cerca de       a       segundos entre a ionização e 

excitação dos átomos, resultado da troca de energia entre a radiação e a 

matéria. 

ii) Estágio Físico-Químico: dura cerca de      segundos e acontece após o 

primeiro estágio e resulta na quebra das ligações químicas das moléculas. 

iii) Estágio Químico: dura poucos segundos e ocorre a ligação de fragmentos 

de uma molécula com outras moléculas.  

iv) Estágio Biológico: pode durar dias ou anos, é quando surgem os efeitos 

biológicos que produzem alterações funcionais dos órgãos.   

   

2.7.2 MECANISMOS DE AÇÃO DA RADIAÇÃO IONIZANTE 

Os mecanismos podem ser classificados por diretos ou indiretos, sendo estes: 

 

i) Diretos: quando a radiação age diretamente nas moléculas mais 

importantes do corpo humano como o DNA. 

ii) Indiretos: quando a radiação age nas moléculas de água quebrando-as. 

Tal fenômeno é chamado de radiólise e produz os radicais livres que são 

moléculas ou átomos que possuem na sua ultima camada um elétron 

desemparelhado. Os radicais livres são instáveis e reagem com outras 

moléculas ou átomos capturando elétrons para ganharem estabilidade e 

esses átomos ou moléculas que por sua vez perdem elétron, tornam-se 

radicais livres, iniciando assim uma reação em cadeia (OKUNO, 2010). 

 

2.7.3 MECANISMO DIRETO 

No mecanismo direto os danos causados à cadeia do DNA resultam em anomalias 

cromossomos e são chamadas de aberrações cromossômicas. Essas anomalias são 

quebras que ocorrem no cromossomo e, quando não reparadas adequadamente, resultam 

em fragmentos perdidos durante a divisão celular ou acabam se ligando incorretamente 

a outros cromossomos. As quebras ocorridas nas fitas do DNA são as que produzem as 



25 

 

aberrações e podem ser observadas em microscópio durante a divisão celular e a 

quantidade (de quebras) se da em função da dose de radiação ionizante. 

A molécula de DNA possui duas hélices (fitas), formadas por sequências de 

grupos de açúcar (desoxirribose) e fosfato. As hélices são interligadas por pares de 

grupos de bases nitrogenadas, que por sua vez são ligadas a pontes de hidrogênio sendo 

estas as ligações mais fracas presentes na molécula do DNA e são representadas na 

Figura 5 por linhas tracejadas. As bases nitrogenadas são compostas por purinas 

(adenina - A e guanina  - G) e por pirimidinas (timina - T e citosina - C). Os pares de 

bases são sempre de uma purina com uma pirimidina, sendo assim possível os pares T-

A e C-G. 

 

Figura 5: Diagrama esquemático da estrutura do DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OKUNO, 2010 

 

As rupturas das pontes de hidrogênio geralmente são reconstruídas 

adequadamente em questão de minutos, porém, danos irreversíveis podem vir a surgir 
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se um número muito grande de danos ocorrerem simultaneamente, ou se a quebras das 

fitas não forem reparadas adequadamente causando assim a peroxidação, que é quando 

há a quebra e uma das pontas das fitas fica em estado reativo, ligando-se o    a esta 

ponta, da qual nunca mais será possível o reparo. Pode se observar a peroxidação na 

Figura 6 na qual a molécula de DNA esta esquematizada (OKUNO, 2010). 

 

Figura 6: Esquema de peroxidação no caso de uma molécula de DNA danificada sem reparo 

adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OKUNO, 2010 

 

 

Se as duas fitas forem quebradas em locais distintos com menos de cinco 

nucleotídeos (molécula constituída de uma base, uma molécula de açúcar e uma de 

fosfato) entre eles pode haver a separação das partes quebradas. Este esquema pode ser 

observado na Figura 7 e a energia necessária para que ocorra a quebra de uma fita é de 

50 eV (elétron-volt) e para a quebra das duas fitas é necessário 200 eV. 

Cerca de 33% das quebras de fitas ocorrem pelo mecanismo direto e o restante 

ocorre pelo ataque de hidroxilas (radical livre OH
-
) resultado da dissociação da 

molécula da água. 
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Figura 7: Duas fitas do DNA separadas através do uso da radiação ionizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OKUNO, 2010 

 

Se uma fita de duas moléculas de DNA próximas uma à outra se romperem, pode 

ocorrer a formação de uma ligação cruzada e a fita de uma molécula se liga à fita da 

outra por causa de locais reativos, este esquema é ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8: Duas moléculas de DNA danificadas pela radiação ionizante resultando na ligação 

cruzada de suas fitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OKUNO, 2010 

 

As radiações ionizantes induzem à formação de aberrações estruturais nos 

cromossomos, que ocorre ao incidir em um cromossomo levando a quebra de cada um 

dos seus braços (a Figura 9 apresenta o esquema de formação de um cromossomo), 

fazendo assim, surgirem fragmentos que podem se unir de diferentes modos. 

Formando os acêntricos e os anéis que são mutações instáveis, e as inversões, que 

são as mutações estáveis, a Figura 10 ilustra a formação das aberrações cromossômicas 

formadas pelo rompimento de seus dois braços.  
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Figura 9: Cromossomo dentro do núcleo da célula e sua formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OKUNO, 2010 

 

Figura 10: Formação de aberrações cromossômicas do tipo inversão, anel e acêntrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OKUNO, 2010 
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Se ocorrer a quebra de apenas um dos braços do cromossomo, pode ocorrer a 

recombinação de fragmentos ao unir-se a outro cromossomo que obteve o mesmo 

modelo de quebra, formando assim as aberrações dos tipos dicêntrico (mutação 

instável), acêntrico e translocação (mutação estável), tais modelos podem ser 

observados na Figura 11 (OKUNO, 2010). 

 

Figura 11: formação de aberrações cromossômicas dos tipos dicêntrico, acêntrico e translocação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OKUNO, 2010 

 

2.7.4 MECANISMO INDIRETO 

No mecanismo indireto os processos de radiólise da água podem ser classificados 

em estágios, sendo estes: 

i) Ionização da molécula da água:   O + radiação ionizante         
  

ii) Logo após ocorre a dissociação do íon positivo:    
          

iii) O elétron associa-se a uma nova molécula de água:           
  

iv) O produto dissocia-se imediatamente:    
          

 

Na Figura 12 pode se observar os estágios de ação na molécula da água, onde 

ocorre a produção dos radicais livres    e     que podem se recombinar e produzir o 

peróxido de hidrogênio conhecido popularmente como água oxigenada         

      que é um agende oxidante poderoso e que pode atacar moléculas importantes 

como as de DNA. Como o corpo humano é formado por mais de 70% de água, a 
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radiolise, mecanismo indireto da radiação é responsável por cerca de 70% dos efeitos 

biológicos (OKUNO, 2010). 

 

Figura 12: formação de radicais livres através da ionização da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: YANNICK, 2010 

 

2.7.5 EFEITOS ESTOCÁSTICOS 

Os efeitos estocásticos são alterações que surgem em células normais (sadias), 

sendo os principais efeitos o cancerígeno e o hereditário. O efeito cancerígeno ocorre 

nas células somáticas, isto é, o câncer surge nas células de pessoas que receberam 

radiação, já os efeitos hereditários ocorrem nas células germinativas (óvulos e 

testículos) e podem ser repassados aos descendentes da pessoa irradiada. 

Os efeitos estocásticos são probabilísticos, logo a chance de sua ocorrência 

depende da dose à qual a pessoa foi exposta e não ocorrem necessariamente em todas os 

indivíduos irradiados. Para os efeitos cancerígenos considera-se que não há um limiar 

de dose para a ocorrência de danos ao DNA e não há diferenciação entre a dose e o 

câncer. Considera-se que a probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos depende 

da dose, logo, quanto maior for a dose maior será a probabilidade de ocorrência do 

câncer (OKUNO, 2010). 
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2.7.6 EFEITOS TECIDUAIS 

As reações teciduais são danos que resultam na morte de um grande número de 

células. Essas reações são observadas quando ocorre a irradiação por uma alta dose 

causando assim a morte de um elevado número de células de um dado tecido ou órgão, 

a ponto de comprometer seu funcionamento total ou parcial.  

As extensões dos danos das reações teciduais aumentam de acordo com o 

aumento da dose ou da sua taxa, podendo levar o indivíduo exposto à morte. Entre as 

reações mais importantes estão a perda da capacidade de reprodução das células, 

alterações fibróticas e morte celular. 

As reações teciduais imediatas surgem pouco tempo após a exposição do 

indivíduo à radiação e, em geral, são do tipo inflamatório, o que acarreta em alterações 

na permeabilidade
1
 celular e liberação de histaminas

2
. Algumas reações teciduais mais 

ocorrentes são: eritema (queimadura) da pele, mucosite
3
 e a escamação da epiderme 

(OKUNO, 2010). 

 

2.8 APLICAÇÕES DA RADIAÇÃO IONIZANTE  

As aplicações da radiação ionizante são muito diversificadas, desde a sua 

descoberta foram encontradas importantes aplicações - e desenvolvimentos tecnológicos 

- , das quais pode ser destacado a sua utilização na indústria e na saúde (OKUNO, 

2010).   

 

2.8.1 APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 

Uma das aplicações industriais que utiliza a radiação ionizante é a esterilização 

por irradiação. Neste processo são empregadas fontes emissoras de fótons com energia 

elevada, como o Co-60 ou aceleradores lineares com feixes de fótons (raios X). 

Algumas aplicações industriais que utilizam a radiação ionizante produzida 

por fontes radioativas ou aceleradores de partículas são utilizados em (OKUNO, 2010): 

 

i) Materiais hospitalares, com o intuito de eliminar os micro-organismos 

presentes, impedindo que estes contaminem os pacientes.  

                                                 
1
 Mecanismos de resistência bacteriana aos antimicrobianos. 

2
 É a substância responsável pelos sintomas de inchaço e irritação presentes em alergias. 

3
 Inflamação da mucosa de revestimento do trato gastrointestinal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Radiois%C3%B3topo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aceleradores_de_part%C3%ADculas
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ii) Alimentos, com o intuito de aumentar o seu tempo de prateleira, seja pela 

diminuição da contaminação por micro-organismos ou pela inibição do seu 

brotamento. 

iii) Modificação de materiais como joias ou semijoias, na coloração artificial de 

suas gemas.  

iv) Controle de processos, no qual utilizam-se fontes de radiação seladas para, 

por exemplo, o monitoramento de níveis de líquidos em linhas de produção. 

v) Gamagrafia industrial, utilizada em diversas áreas industriais para verificar 

a integridade de materiais como, por exemplo, avaliar fissuras por fadiga 

dos metais de asas e turbinas de aviões. 

 

2.8.2 APLICAÇÕES NA MEDICINA 

São inúmeras as possíveis aplicações médicas da radiação ionizante, tanto na 

detecção de doenças como no tratamento delas. Em ambas as aplicações podem ser 

utilizadas fontes radioativas (seladas ou não seladas). Em algumas das aplicações da 

radiação ionizante se destacam na especialidade médica da radioterapia, a braquiterapia 

e teleterapia (OKUNO, 2010). 

A radioterapia é um procedimento que tem como finalidade o tratamento de 

tumores malignos e utiliza como princípio básico a ação da radiação eletromagnética 

sobre o tumor, através da ionização direta ou indireta, acarretando na destruição das 

células malignas. Uma das maiores preocupações ao se utilizar o tratamento como a 

radioterapia é causar danos no tecido tumoral e preservar ao máximo os tecidos vizinhos 

normais. O tratamento radioterápico possui dois grandes grupos (FRIOCRUZ, 2019). 

A teleterapia ou radiação externa é um tratamento do tumor no qual se mantém 

uma distância entre o equipamento e a região a ser tratada, para este tratamento podem 

ser utilizados feixes de raios X, raios gama ou elétrons de altas energias.  

A braquiterapia é uma das modalidades de tratamento da radioterapia que utiliza a 

fonte de radiação em contato direto com os tecidos a serem tratados. É um método no 

qual utiliza-se uma ou várias fontes em forma de pequenas sementes encapsuladas com 

titânio contendo material radioativo e são implantadas diretamente no paciente. O uso 

desse tratamento está relacionado diretamente com a preservação dos tecidos sadios e 

dos órgãos próximo ao tumor (FIOCRUZ, 2019).  
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2.8.3 APLICAÇÕES NA PRODUÇÃO DE ENERGIA 

A energia nuclear é utilizada na produção de energia eletrica, através do processo 

de fissão, o qual se da em consequência da reação em cadeia.  

A fissão nuclear é um processo que ocorre em núcleos atômicos instáveis e pode 

produzir reações em cadeia capazes de emitir grandes quantidades de energia Para a 

liberação da nuclear é necessário partir ou dividir o núcleo de um átomo pesado, com 

muitos prótons e nêutrons, em dois núcleos menores, através do impacto de um nêutron 

(CARDOSO, 2012; HELERBROCK, 2019). 

A fusão nuclear é um processo que consiste em unir dois ou mais núcleos de 

átomos de um elemento, para a formação de um átomo de um terceiro elemento mais 

pesado. Esses átomos unem-se pela ação de grandes pressões, velocidade ou 

temperaturas extremas. Essa reação pode ser observada no interior do núcleo das 

estrelas ou em reações nucleares artificiais (HELERBROCK, 2019; JÚNIOR, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/fisica/fissao-nuclear/
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3. METODOLOGIA  

 

Este trabalho teve como objetivo apresentar e analisar o uso da estratégia 

pedagógica na qual se utilizam maquetes para introduzir as aulas sobre 

radiação/radioatividade a partir dos seguintes segmentos: 

 

i) Realizar o levantamento e seleção de possíveis materiais relacionados ao 

tema; 

ii) Planejar a estrutura a ser seguida para a elaboração das maquetes 

relacionadas ao tema e que possam ser de fácil assimilação; 

iii) Elaboração e aplicação de um questionário para avaliar qual é o alcance do 

tema sobre radiações e suas aplicações; 

iv) Experimentar a proposta com alunos do Ensino Médio, verificar se esta 

contribuiu para melhor compreensão dos alunos sobre as aplicações 

proporcionadas pelo uso da Radiação/Radioatividade. 

v) Elaboração e aplicação de um questionário para avaliar qual foi a influência 

que a atividade  proposta teve sobre a aquisição e compreensão do tema. 

vi) Analisar os dados levantados. 

 

As atividades foram realizadas no período de outubro de 2018 a maio de 2019, em 

quatro turmas do segundo ano do Ensino Médio de duas escolas estaduais, sendo estas: 

Colégio Estadual Pedro Baptista de Souza, situado no distrito Chalé; e o Colégio 

Estadual Dr. Leonel Home da Costa, situado na cidade de Santo Antônio de Pádua-RJ. 

Como fundamentação teórica para a proposta, adotou-se a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel. O desenvolvimento pratico é dado pelo fluxograma 

representado pela Imagem 1. 

Os referidos questionários possuem perguntas abertas e fechadas e envolveu um 

estudo de caso, que é uma técnica de pesquisa qualitativa aplicada a alunos de Ensino 

Médio 
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Imagem 1: Fluxograma do desenvolvimento pratico. 

 

 

                                         

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Lüdke e André, o estudo de caso deve ser utilizado quando houver 

interesse de se pesquisar um assunto específico, retratando o objeto estudado e em qual 

contexto ocorrem os fatos e fatores externos que influenciam no entendimento e na 

interpretação do objeto de estudo. 

Um estudo de caso apresenta algumas características marcantes da metodologia 

qualitativa sendo uma destas enfatizada por Lüdke e André: o estudo de caso visa a 

descoberta, mesmo que o investigador parta de um pressuposto teórico inicial, para o 

qual o quadro teórico servirá de estrutura básica para que novos elementos ou 

dimensões possam sem acrescentados à medida que o estudo avance (LÜDKE, 2018), 

Lüdke enfatiza ainda que:  

 

Essa característica se fundamenta no pressuposto de que o conhecimento não 

é algo acabado, mas uma construção que se faz e refaz constantemente. 

Assim sendo, o pesquisador estará sempre buscando novas respostas e novas 

indagações no desenvolvimento do seu trabalho (LÜDKE, 2018). 

Confecção das 

maquetes. 

Analise dos 

dados obtidos 

no 

questionário 2. 

Elaboração e 

aplicação do 

questionário 2. 

 

Aplicação das 

atividades com 

as maquetes. 

Analise dos 

dados obtidos 

no 

questionário 1. 

 

Elaboração e 

aplicação do 

questionário 1. 
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Na coleta de dados do objeto de estudo, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Questionário 1, apresentado no apêndice A, elaborado através de 

pesquisas em sites, livros e artigos. Foi aplicado inicialmente nas turmas com o intuito 

de aferir o nível de conhecimento que os alunos possuíam, ou seja, conhecimentos 

básicos adquiridos e relevantes para as novas informações (subsunçores pré-existentes).  

Com a análise dos dados obtidos, foram confeccionadas duas maquetes, sendo 

uma de um reator nuclear e a outra de um aparelho de radioterapia. Elas foram 

apresentadas aos alunos juntamente com as atividades e o questionário 2 presente no 

apêndice B. Vale ressaltar que as questões 9 do questionário 1 e 10 do questionário 2 

são as mesmas, a fim de verificar se houve alterações em seus conhecimentos prévios.  

Ao início da coleta de dados, os alunos foram informados do objetivo da 

atividade, do anonimato, da confidencialidade e da importância da veracidade das 

respostas, sendo o primeiro questionário aplicado sem qualquer preleção quanto ao 

tema, para não influenciar no resultado. 

Durante a aplicação das atividades com as maquetes, foram fornecidas 

informações conceituais básicas sobre suas possíveis utilizações e uma breve discussão 

do tema com a participação dos alunos, sem, no entanto fornecer opinião pessoal. Em 

seguida foi feita a coleta do questionário 2 e as turmas foram dispensadas. 

Na seção seguinte, são discutidos os resultados coletados durante a aplicação 

deste trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Iniciando esta seção, é importante frisar que os alunos ficaram atentos durante 

toda a apresentação e demonstraram interesse e curiosidade com o tema trabalhado. 

Para compreender o conhecimento pré-existente dos alunos utilizando a 

abordagem qualitativa, foi aplicado o questionário com perguntas simples e de fácil 

assimilação além de serem apresentadas aos alunos duas maquetes. 

As quais representavam um reator nuclear e uma máquina de tratamento de 

radioterapia, com o intuito de exemplificar a estes alunos algumas possíveis formas de 

utilização da radiação ionizante.  

As maquetes elaboradas para este trabalho são de simples execução, pois não 

possuem muitos detalhes na operação nem complexidade com a utilização de materiais 

ou fabricação de componentes. Foram utilizados somente materiais de baixo custo, com 

o intuito de que, se necessário, a replicação seja viável e simples. Os materiais 

utilizados para a confecção de ambas as maquetes foram: isopor, cano de pvc de 

diferentes tamanhos, cola, estilete, palito de dentes, palito de picolé, massa de modelar 

infantil, eletrodo de solda, tinta guache e jornal.  

Foi utilizado como inspiração e base para a elaboração das maquetes do reator 

nuclear, a Figura 13, e da máquina de tratamento radioterápico, a Figura 14. 

Figura 13: Esquema de um reator nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELETRONUCLEAR, 2019 
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Figura 14: Máquina de radioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GLOBO, 2019  

 

Após pesquisas, e tendo como base (também) as Figuras 13 e 14, foram 

confeccionadas as maquetes que podem ser observadas nas Figuras 15, 16,17 e 18. 

Estas maquetes foram utilizadas como ferramenta facilitadora, ou seja, um organizador 

prévio para auxílio da compreensão do tema radiação ionizante e foram desenvolvidas 

para replicar de forma simples os mecanismos presentes em um reator nuclear e em uma 

máquina de radioterapia. 

 

Figura 15: Maquete de um reator nuclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 16: Montagem da maquete de um reator nuclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Figura 17: Início da montagem da maquete de uma máquina de radioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 18: Maquete de uma máquina de radioterapia finalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

As características presentes na maquete do reator nuclear fornecem ao aluno uma 

visão mais ampla da sua utilização, uma vez que esta é parcialmente desmontável 

(Figura 16), podendo então ser tateado, proporcionando ao aluno uma melhor 

compreensão de seus componentes. As características presentes na maquete 

radioterápica são que ela possui um braço giratório (Figura 18) e seu compartimento 

pode ser aberto, monstrando ao aluno qual é a localização do elemento químico 

radioativo utilizado no tratamento, e como o exame seria realizado em um indivíduo, 

trabalhando assim o seu funcionamento e o papel que tratamento representa para a 

sociedade, facilitando a compreensão da sua utilização e de seus componentes. 

A seguir, são apresentados os dados obtidos por meio dos questionários 1 e 2, com 

o objetivo de analisar a evolução conceitual sobre radiação/radioatividade, antes e 

depois da utilização das maquetes. 
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4.1 ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 1 

Foram coletadas 71 respostas do questionário 1 e em seguida foram realizadas as 

análises destes dados. A primeira pergunta teve como objetivo compreender se os 

alunos possuem algum conhecimento prévio sobre o tema a ser trabalhado. 

Questão 1: Você já ouviu falar em Radiação/Radioatividade? 

 (  )Sim 

 (  )Não 

 

Os resultados mostram que 99% dos alunos já tinham ouvido falar em 

radiação/radioatividade antes da aplicação das maquetes, como é apresentado no 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Porcentagem de alunos que já ouviram falar de Radiação/Radioatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O tema trabalhado é abordado nas mais variadas mídias como filmes, revistas, 

livros, páginas da internet e até mesmo em outras disciplinas, o que favorece a sua 

abordagem. Através da análise do Gráfico 1, verifica-se que a grande maioria dos 

alunos iniciou seus estudos já tendo algum conhecimento sobre a 

radiação/radioatividade, indicando assim a existência de subsunçores capazes de ancorar 

conceitos mais elaborados, que serviriam de base para o melhor entendimento do 

conteúdo a ser estudado. Visando investigar de que forma este conhecimento foi 

adquirido, foi proposta a questão 4. 

 

Questão 4: Onde você já ouviu falar sobre Radiação/Radioatividade? 

a) Na escola 

b) Na televisão 

99% 

1% 

Sim 

Não 
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c) Pela internet 

d) Filmes 

e) Outros:________________________ 

 

Nesta questão os alunos foram informados que poderiam marcar mais de uma 

resposta e se optarem por outros deveriam citar a fonte, como 99% dos participantes já 

ouviram falar de radiação/radioatividade perfazendo um total de 70 alunos (agora 

tomados como 100%), 24% das respostas apontam que os alunos tomaram 

conhecimento sobre radiação/radioatividade na escola e pela televisão, 20,1% pela 

internet, 17,4% através de filmes e 13,9% ouviram falar em outros locais como por 

exemplo em séries, tais dados podem ser visualizados no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Fontes das quais os alunos ouviram falar de Radiação/Radioatividade 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A escolha destas questões pretendia verificar a existência ou não de algum 

conhecimento prévio, a partir disso, foi elaborada a questão 7 para que fosse possível 

analisar de forma mais precisa a evolução conceitual que o aluno possui sobre o tema.  

 

Questão 7: Em quais itens a seguir você associa o uso da Radiação/Radioatividade? 

a) Medicina, no tratamento de doenças; 

b) Agricultura, desinfestação de insetos; 

c) Na datação de fosseis; 

d) Reatores nucleares, na geração de energia elétrica; 

e) Bombas atômicas, utilizado em guerras; 

24% 24% 

20,10% 
17,40% 

13,90% 

Escolas Televisão Internet Filmes Outros 

Respostas 
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f) Esterilização de materiais por irradiação; 

g) Dessalinização da água do mar; 

h) Indústria, através de radiográfica de peças metálicas; 

i) Produção de álcool; 

j) Outros (Quais)?_____________________ 

 

Nesta questão, os alunos também puderam marcar mais de uma opção, sendo 

considerado para cálculos o total de 71 alunos, visto que, todos teriam condições de 

fazer esta associação, mesmo sem terem estudado sobre radioatividade.  

Na avaliação desta questão podemos visualizar no Gráfico 3, pela porcentagem de 

respostas  associaram a utilização da radiação/radioatividade a aspectos negativos como 

a fabricação de bombas atômicas e também a aspectos positivos como na medicina, 

agricultura e industria.  

 

Gráfico 3: Porcentagem de alunos que associaram a utilização da radiação/radioatividade 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A questão 9 está diretamente relacionada à questão 7, pois também procurou-se 

analisar o entendimento dos alunos em relação ao fato de que a radiação/radioatividade 

possui tanto aspectos negativos quanto positivos. 

 

Questão 9: Você entende a radiação/radioatividade como algo: 

24% 

4% 
2% 

22% 

18% 

9% 

1% 

18% 

0% 1% 

Respostas 
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a) Bom e que possui apenas aspectos positivos. 

b) Ruim e que possui apenas aspectos negativos. 

c) Bom e Ruim dependendo apenas da sua forma de utilização. 

 

Nesta questão, a expectativa do pesquisador, levando em consideração os 

resultados da questão 7, era de que a maioria dos alunos relacionasse a 

radiação/radioatividade tanto a aspetos positivos quanto negativos. E, de fato, isso 

ocorreu, como pode ser visualizado no Gráfico 4. Apenas 1,4% dos alunos responderam 

que só possui aspectos negativos e 7% que possuem apenas aspectos positivos e 91,55% 

assinalaram que possuem aspectos positivos e negativos, o que foi significativo, visto 

que sinaliza uma enorme evolução na compreensão bilateral do entendimento da 

radiação/radioatividade. 

 

Gráfico 4: Porcentagem de alunos que associaram a utilização da radiação/radioatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Um fato que chamou a atenção foi que uma boa parte das respostas dos alunos, 

apesar de não serem aceitáveis, eram coerentes com os itens marcados. Porém, algumas 

justificativas não eram coerentes com as respectivas marcações. Por exemplo, a questão 

8 que questiona se o aluno já foi exposto a algum tipo de radiação e qual seria, a 

seguinte resposta é dada por um dos alunos “Sim, porque eu já quebrei o braço e já fiz 

canal no dente” , claramente ele se refere à radiografia com raios X, procedimento 

médico que forneceu auxílio para seu tratamento. 

7% 
1,40% 

91,55% 

Bom Ruim Bom e Ruim 

Respostas  
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Entretanto, o mesmo aluno relaciona na questão 9 à utilização da 

radiação/radioatividade somente a aspectos negativos, sinalizando assim falta de 

conhecimento mais profundo sobre o assunto ou falta de reflexão a respeito das 

conexões possíveis entre a utilização da radioação/radioatividade e seus possíveis 

benefícios e malefícios. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 2 

A seguir, são apresentados os dados obtidos do questionário 2, após a aplicação 

das maquetes e abordagem de seus conceitos e utilizações. Os dados obtidos foram 

respondidos por 74 alunos e, a partir dele, foi possível  obter opiniões sobre a utilização 

da radiação/radioatividade com enfoque no reator nuclear e no tratamento radioterápico.  

As questões 1 e 4 tiveram como objetivo compreender se os alunos entenderam de 

forma efetiva a utilização da máquina de radioterapia e do reator nuclear com a 

radiação/radioatividade. 

 

Questão 1: O que é radioterapia? 

Questão 4: O que é um reator nuclear? 

 

Ao analisar as 74 respostas, foi possível observar que todos os alunos 

compreenderam de fato o que seriam a radioterapia e o reator nuclear, e os relacionaram 

de forma coerente a sua utilização, sendo algumas das respostas para a questão 1: 

“Tratamento de câncer”, “Tratamento com material radioativo, para tratamento de 

câncer” e “Radioterapia é um tratamento que utiliza a radiação para eliminar as células 

com tumores”, e para a questão 4 obteve-se as seguintes respostas: “É onde ocorre a 

quebra dos elementos químicos”, “Reator nuclear serve para gerar energia através de 

materiais radioativos”, “Serve para conter a fissão dentro dele e gerar energia” e “É uma 

câmara de resfriamento hermético, blindada contra radiação onde é controlada uma 

reação nuclear para obtenção de energia”. Tais respostas enfatizam a aceitação dos 

alunos às maquetes como ferramenta pedagógica, uma vez que demonstraram maior 

interesse no conteúdo trabalhado e maior assimilação das suas utilizações. 

A escolha da questão 2, visa sondar o conhecimento pré-existente destes alunos, o 

qual pode ser observado na Tabela 1 o número de acertos e erros.  
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Questão 2: Qual dos elementos químicos abaixo é utilizado na radioterapia externa 

para tratar pacientes? 

a)      

b)      

c)       

d)      

e)    

 

 

Tabela 1: Número de acertos e erros. 

Acertos e erros dos alunos 

Acertos 33 

Erros 41 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

O percentual das questões assimiladas por estes alunos pode ser observado no 

Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Percentual das opções assimiladas pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Através desta questão foi possível observar que a grande maioria dos alunos 

possui um conhecimento prévio e que possivelmente está ligado ao acidente de Goiânia, 

visto que 41,9% dos alunos assinalaram a opção c) Cs-137, o qual é um tema 

multidisciplinar e pode ter sido visto anteriormente por estes alunos em outras 

disciplinas ou ate mesmo em alguns meios de comunicação como a internet, 

comprovando assim a existência do conhecimento prévio que serviu como âncora para o 

tema trabalhado.  

Dando continuidade ao pressuposto de Lüdke que enfatiza que o conhecimento é 

algo em construção, foi proposto a questão 8 em busca de novas indagações e na 

construção do saber cientifico, o qual visou questionar os alunos a respeito do que 

subentendiam como aspectos positivos e negativos da utilização do tema trabalhado. 

 

Questão 8: Em relação à energia nuclear, dê um exemplo positivo e um exemplo 

negativo de sua utilização nas tecnologias desenvolvidas pelo homem. 

Ao analisar os dados obtidos, segundo a visão dos alunos, as respostas que se 

destacaram foram: “positivo: geração de energia, negativo: pode ocorrer acidentes 

nucleares igual o de Chernobyl”, “positivo: pode ajudar em determinados tratamento 

como o câncer, negativo: pode ocorrer uma explosão e consequentemente tirar vidas”, 

“positivo: pode ser utilizado no tratamento de câncer, negativo: acidentes nucleares”, 

“positivo: cura do câncer e produção de energia, negativo: contaminação e morte”, 

“positivo: radioterapia e reator nuclear, negativo: bombas nucleares e destruição do 

meio ambiente” e “positivo: construção de máquinas para tratamentos, negativo: 

vazamentos que tiram vidas, ex:Goiânia”. Pode ser observado que a última resposta 

destacada corrobora a discussão da questão 2 referente ao possível conhecimento 

prévio, que teve o papel de ancorar os novos conceitos apresentados a estes alunos, tais 

respostas corroboram a existência de um pressuposto teórico inicial. 

A questão 10, discutida a seguir está diretamente relacionada à questão 9 do 

primeiro questionário, optou-se por manter as mesmas questões em ambos os questionários 

para que fosse possível analisar, de forma mais precisa, a evolução conceitual dos alunos 

sobre radioatividade. Segue no Gráfico 6 a análise dos dados obtidos.  

 

Questão 10: Você entende a radiação/radioatividade como algo: 

a) Bom e que possui apenas aspectos positivos. 
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b) Ruim e que possui apenas aspectos negativos. 

c) Bom e Ruim dependendo apenas da sua forma de utilização. 

 

Gráfico 6: Porcentagem de alunos que associaram a utilização radioatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao analisarmos os Gráficos 6 e 4, observamos que houve uma mudança 

significativa nas concepções relacionadas a utiliza da radiação, visto que inicialmente 

1,4% dos participantes assinalaram que a radiação só possui aspectos negativos e 7% 

que possui apenas aspectos positivos e 91,55% assinalaram que possuem ambos os 

aspectos. 

Após a apresentação das atividades e dos conceitos referentes às maquetes 

podemos visualizar no Gráfico 6, que 100% dos alunos assinalaram a opção que contem 

aspectos bons e ruins, estando ligando apenas a sua forma de utilização.  

Os dados coletados já eram esperados, pois se observou que, após a aplicação das 

maquetes, os alunos mostraram maior interesse pelo conteúdo e pode-se perceber uma 

grande motivação por parte deles, ao ponto de iniciarem questionamentos mais 

profundos e observações coerentes com o conteúdo.  

Foi possível observar que a utilização das maquetes como ferramenta facilitadora, 

tornou os alunos mais predispostos a conhecer o tema proposto, o que proporcionou um 

entendimento mais abrangente do conteúdo, permitindo uma melhor assimilação e 

elaboração das questões, pertinentes às formas de utilização da radiação/radioatividade. 

Dessa forma, fica evidenciado que as maquetes contribuíram substancialmente 

para a construção do saber, sendo utilizadas como organizadores prévios, para 

introduzir aulas tão abstratas quanto à radioatividade, como Ausubel propõe segundo 

Moreira (MOREIRA, 1999).  

0% 0% 

100% 

Bom Ruim Bom e Ruim 

Respostas 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A radioatividade tem sido um assunto bastante difundido, fazendo parte da cultura 

e sendo submetida já, há muito, a opiniões diversas, e os conceitos físicos a ela 

associados, muitas vezes são deixados em segundo plano na formação regular ou na 

veiculação das informações de fácil acesso ao estudante, isso ficou evidente quando se 

observou os dados coletados dos alunos de Ensino Médio das escolas pesquisadas, visto 

que inicialmente demonstraram pouco conhecimento sobre a temática em questão, e em 

muita das vezes ideias vagas e desligadas da sua real utilização. 

O conhecimento sobre os fenômenos nucleares vem se tornando cada vez mais 

importante para o mundo, e a partir disto faz-se necessário, (também) nas aulas de 

Física, um ensino mais crítico e aprofundado sobre a radiação/radioatividade, para que o 

indivíduo possa ser capaz de desenvolver argumentos e opiniões próprios, sabendo 

avaliar de forma mais contundente as informações as quais está constantemente 

recebendo.  

Sendo assim, a radioatividade pode ser lecionada de maneira mais efetiva, para 

que seja possível formar cada vez mais cidadãos capazes de desenvolver seu senso 

critico e distinguir os malefícios e benefícios por trás da utilização da 

radiação/radioatividade, além de ser capaz de distinguir notícias com viés 

sensacionalistas. 

Através da aplicação das maquetes, pôde-se observar que houve uma contribuição 

substancial para o desenvolvimento das atividades propostas, tendo como organizadores 

prévios uma ferramenta facilitadora viável, uma vez que foi possível verificar que os 

conceitos e o papel desenvolvido pela radiação/radioatividade, após a utilização da 

ferramenta facilitadora, foram bem compreendidos por estes alunos, o que é importante 

neste processo, pois ficou evidente que os alunos mostraram-se receptivos ao saber e, 

com a conexão deste saber e o cotidiano, a aprendizagem deu-se de forma mais 

significativa do que em processos envolvendo apenas métodos tradicionais. 

Dessa forma, fica evidenciado que a metodologia utilizada proporcionou um 

melhor entendimento sobre a temática em questão, já que através da análise dos dados 

obtidos após a sua utilização, compravam substancialmente uma melhor compreensão 

sobre o assunto, demonstrando assim que a prática pedagógica utilizada neste trabalho 

mostrou-se eficiente e atingiu os objetivos propostos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 

 

TURMA: _______                            DATA: ____/____/_____ 

Questionário 1 

 

1. Você já ouviu falar em Radiação/Radioatividade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2. O que é radioatividade? 

 

3. Quais os tipos de radiação você já ouvir falar? 

 

4. Onde você já ouvir falar sobre  Radiação/Radioatividade? 

a) Na escola 

b) Na televisão 

c) Pela internet  

d) Filmes 

e) Outros: ___________________________________. 

 

5. Cite alguns efeitos que a radioatividade pode causar para os seres humanos? 

 

6. O que você entende por Radioatividade? 
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7. Em quais itens a seguir você associa o uso da Radiação/Radioatividade? 

a) Medicina, no tratamento de doenças; 

b) Agricultura, desinfestação de insetos; 

c) Na datação de fosseis; 

d) Reatores nuclear, na geração de energia elétrica; 

e) Bombas atômicas, utilizado em guerras; 

f) Esterilização de materiais por irradiação; 

g) Dessalinização da água do mar; 

h) Industria, através da radiografia de peças metálicas; 

i) Produção de álcool; 

j) Outros (Quais?)_______________________________. 

 

8. Você já foi exposto a algum tipo de radiação? Qual(is)? 

 

9. Você entende a radiação/radioatividade como algo: 

a) (   ) utilizada para beneficio da humanidade 

b) (   ) utilizada para malefícios da humanidade 

c) (   ) utilizada para malefício e benefícios da humanidade. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 2 

 

TURMA: _______                            DATA: ____/____/_____ 

Questionário 2 

 

1. O que é radioterapia? 

 

2.  Qual dos elementos químicos abaixo é utilizado na radioterapia externa para tratar 

pacientes.  

a)      

b)      

c)       

d)      

e)    

3.  Cite possíveis efeitos deletérios (colaterais) que um paciente pode apresentar após 

cessões de radioterapia? 

 

4. O que é um reator nuclear? 

 

5. Em um reator, núcleos de      são bombardeados por neutros e então sofrem um 

processo de fragmentação  em núcleos mais leves, liberando energia e emitindo 

outros nêutrons. Qual é o nome dessa reação nuclear? 
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6. O que é fissão nuclear? 

 

7.  Qual é a função das barras moderadoras de nêutrons em um reator nuclear? 

 

8. Em relação à energia nuclear, dê um exemplo positivo e um exemplo negativo de sua 

utilização nas tecnologias desenvolvidas pelo homem. 

 

 

9. Onde você obteve conhecimento sobre a radiação? Cite o nome da fonte. 

 

10.  Você entende a radiação/radioatividade como algo: 

a) Bom e que possui apenas aspectos positivos. 

b) Ruim e que possui apenas aspectos negativos. 

c) Bom e Ruim dependendo apenas da sua forma de utilização. 

 


