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RESUMO 

A presente pesquisa está inserida na temática de Ensino de Física na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) no Ensino Médio e trabalha com o seguinte problema: como 
o uso de atividades baseadas nos Três Momentos Pedagógicos (3MP) pode contribuir 
para o ensino de Física dos alunos da EJA?  A fim de responder essa questão, traçou-
se como objetivo analisar a abordagem metodológica dos Três Momentos 
Pedagógicos nas aulas de Física da EJA, a partir dos conteúdos de Física Nuclear. E 
como objetivos específicos espera-se: apresentar a legislação da EJA; estudar os 
parâmetros curriculares do Ensino de Física; pesquisar como a abordagem dos 3MP 
e a pedagogia de Paulo Freire podem contribuir para o Ensino de Física; elaborar e 
aplicar um caderno de sequências didáticas e um jogo de tabuleiro sobre a Física 
Nuclear para a EJA, com base nos 3MP.  Os 3MP e a pedagogia proposta por Paulo 
Freire são as premissas teóricas que nortearão a pesquisa. Trata-se de um estudo de 
análise qualitativa e quantitativa, desenvolvido através da metodologia de estudo de 
caso. A população da pesquisa foram os alunos da EJA do Colégio Estadual João 
Maia, localizado em Resende/RJ, e a amostra foram os alunos do módulo 4. Como 
produto educacional, foram construídos um caderno de sequências didáticas e um 
jogo de tabuleiro sobre a Física Nuclear, para auxiliar os professores de Física e 
contribuir na formação de estudantes da EJA. Entendemos que a pesquisa e o produto 
educacional, que apresentam a Física Nuclear a partir da metodologia dos Três 
Momentos Pedagógicos, são uma possibilidade para tornar o ensino da Física Nuclear 
algo mais próximo da realidade discente da EJA e do Ensino Médio regular e para 
contribuir com a ação pedagógica docente. 
 

Palavras-chave: Ensino de Física; Educação de Jovens e Adultos; Três Momentos 
Pedagógicos, Física Nuclear. 
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ABSTRACT 

This research is part of the theme of Teaching Physics in Youth and Adult Education 
(EJA) in High School and works with the following problem: how the use of activities 
based on the Three Pedagogical Moments (3MP) can contribute to the teaching of 
Physics of EJA students? In order to answer this question, the objective was to analyze 
the methodological approach of the Three Pedagogical Moments in EJA Physics 
classes, based on the contents of Nuclear Physics. And as specific objectives it is 
expected: to present the EJA legislation; study the curricular parameters of Physics 
Education; research how the 3MP approach and Paulo Freire's pedagogy can 
contribute to Physics Education; elaborate and apply a didactic sequence notebook 
and a board game on Nuclear Physics for EJA, based on the 3MP. The 3MP and the 
pedagogy proposed by Paulo Freire are the theoretical premises that will guide the 
research. It is a study of qualitative and quantitative analysis, developed through the 
case study methodology. The population of the research was the students of the EJA 
of Colégio Estadual João Maia, located in Resende / RJ, and the sample was the 
students of module 4. As an educational product, a notebook of didactic sequences 
and a board game about Physics were built Nuclear, to assist physics teachers and 
contribute to the training of EJA students. We understand that research and the 
educational product, which presents Nuclear Physics based on the methodology of the 
Three Pedagogical Moments, are a possibility to make the teaching of Nuclear Physics 
something closer to the student reality of EJA and regular High School and to 
contribute with the teaching pedagogical action. 
 

Keywords: Physics teaching; Youth and Adult Education; Three Pedagogical 
Moments; Nuclear Physics. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação brasileira, como prevê nossa Constituição Federal de 1988, é um 

direito de todos, um direito reservado não apenas para crianças e adolescentes que 

estejam na idade própria de estudos, mas também para jovens, adultos e idosos.  

Pensando no acesso de todos a educação, foi pensada e criada a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) como uma modalidade de ensino apropriada para aqueles que 

desejassem voltar a estudar. Inicialmente a EJA foi pensada para erradicar o grande 

índice de analfabetismo na década de 1950, mas com o passar dos anos, aquilo que 

deveria ser uma política educacional transitória se tornou permanente na educação 

brasileira. A EJA é então uma realidade e uma parte muito importante da educação, 

que deve ser tratada de forma específica assim como seu público. 

Sabemos que as turmas da EJA são predominantemente de alunos maiores de 

idade, principalmente quando se tratando de ensino médio, por isso, o perfil do aluno 

é bem diferente de um aluno no ensino regular. Normalmente esses alunos, por 

inúmeros motivos, (gravidez precoce, necessidade de trabalhar desde novo, ou até 

mesmo desinteresse) não conseguiram completar seus estudos no tempo certo, então   

tiveram que voltar à escola na ânsia de um futuro diferente do que já lhe estava 

traçado, tentando uma melhor formação e colocação no mercado de trabalho, ou 

simplesmente por uma realização pessoal. 

Devido ao tempo longe da escola, mesmo com toda força de vontade e esforço 

de aprender, para concluir a educação básica, podemos dizer, com a experiência em 

sala de aula, que a grande maioria dos alunos volta com extrema defasagem e 

dificuldade de aprendizagem, principalmente na área das Ciências da Natureza e 

Matemática.  Percebemos que para os alunos da EJA o Ensino de Física é um assunto 

praticamente inexistente ou abstrato em seu cotidiano, principalmente quando são 

abordados os conceitos de Física Nuclear nas aulas.   

Por conta dessa dificuldade, até mesmo do aluno perceber a física que o rodeia, 

acreditamos que o ensino de Física na EJA deve ser um trabalho diferenciado focado 

em uma aprendizagem significativa, buscando os conhecimentos prévios do aluno, 

em seu cotidiano, e em suas percepções a sua volta. Buscamos definir, principalmente 

a Física Moderna, de uma forma mais natural e prazerosa, indo de encontro com 

aquele ensino tradicional e cartesiano, cheio de fórmulas e mistérios.  
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É possível destacar que grande parte do desinteresse dos alunos é devido a 

esse ensino tradicional, em que os professores utilizam de aulas puramente teóricas, 

sem nenhum recurso experimental ou mesmo visual para melhor assimilação daquele 

conteúdo. Entendemos também que essa desmotivação por parte dos alunos pode 

estar tendo uma contribuição do professor, não por falta de dedicação ou qualificação 

na profissão, mas sim por não encontrar uma saída para se fazer um trabalho 

diferenciado, principalmente em escolas públicas, em que não se tem   material para 

desenvolver projetos pedagógicos em que desperte esse prazer de aprender do aluno. 

Ao longo de minha trajetória docente na EJA, como professor de Física do 

Estado do RJ, observei a falta de um material apropriado para alunos desse ciclo 

escolar, ocasionando total desinteresse por parte deles, o que contribui até mesmo 

para evasão desses alunos, e consequentemente leva o professor a desmotivação. 

Percebi que o material disponível é distante da realidade deles, os colocando numa 

situação de apenas espectadores, o que os desestimula por completo. Venho 

tentando sempre trazer materiais diferentes, aulas mais dinâmicas, provocando 

debates, que coloquem o aluno nessa esfera de conhecimento, com o objetivo sempre 

de trazer uma  troca continua de experiência entre professor e aluno, tentando deixá-

los mais animados e dispostos a ir às aulas, pois percebemos que a grande maioria 

dos alunos faz um esforço enorme para estar ali, trabalham o dia todo,  são chefes de 

família, e com muitas dificuldades  fazem esse sacrifício para recuperar uma  fase 

perdida da vida deles, então nada mais justo, que nós professores, tentarmos 

amenizar esse momento trazendo conhecimento mais prazeroso, eficaz e significativo 

para eles. Desta forma, a presente pesquisa é relevante, por pensar a temática de 

Física Moderna na EJA e construir um material didático relativo a essa modalidade, 

uma vez que é notória a falta de material para auxiliar o professor em sala de aula.  

A pesquisa se justifica no âmbito social por permitir reflexões sobre como o 

Ensino de Física se desenvolve no meio escolar, e ainda, por buscar a valorização da 

experiência discente na formação do conhecimento científico. No âmbito acadêmico 

a pesquisa visa contribuir através da pesquisa científica para a construção de material 

didático, com base na abordagem metodológica dos Três Momentos Pedagógicos. E 

por fim, no âmbito profissional, a pesquisa busca promover a construção de um novo 

saber sobre o Ensino de Física na realidade discente e contribuir para a ação docente. 
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A partir do tema “Ensino de Física e os Três Momentos Pedagógicos: a Física 

Nuclear abordada na Educação de Jovens e Adultos”, esse trabalho buscou uma 

alternativa de abordagem diferenciada para o professor para o tema em questão, 

visando trazer o aluno para sua realidade, buscando fazê-lo compreender de uma 

forma mais concreta e simples o que é física nuclear, seus benefícios e malefícios que 

essa área de conhecimento pode trazer.  

Nosso objetivo geral é analisar a abordagem metodológica dos Três Momentos 

Pedagógicos nas aulas de Física da EJA, a partir dos conteúdos de Física Nuclear. 

Como objetivos específicos espera-se: apresentar a legislação da EJA; estudar os 

parâmetros curriculares do Ensino de Física; pesquisar como a abordagem dos Três 

Momentos Pedagógicos e a pedagogia de Paulo Freire podem contribuir para o 

Ensino de Física; elaborar e aplicar um caderno de sequências didáticas e um jogo de 

tabuleiro sobre a Física Nuclear para a EJA, com base nos Três Momentos 

Pedagógicos.   

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada uma análise documental das 

diretrizes e orientações educacionais na área de Física e na EJA, assim como uma 

revisão de literatura sobre o assunto pautada nos conceitos de educação e produção 

de saber de Paulo Freire e na abordagem metodológica dos Três Momentos 

Pedagógicos (3MP) de Delizoicov e Angotti. Após a revisão bibliográfica sobre o tema, 

foi elaborado o produto educacional, um caderno de sequências didáticas de Física 

Moderna, a partir da abordagem dos 3MP, para auxiliar os professores de Física e 

contribuir na formação de estudantes da EJA. Almejamos que esse material didático 

possibilite ao aluno a curiosidade epistemológica e interesse pelo tema, 

desencadeando a construção do conhecimento junto com o professor. Assim, 

buscamos a troca contínua de experiência entre educador e educandos, descartando 

a ideia do professor como uma fonte única de transmissão de conhecimento. 

Nesse sentido, almejamos que o caderno de sequências didáticas 

desenvolvido durante a pesquisa, seja um instrumento simples e eficaz para o 

professor de Física, facilitando suas aulas de Física Moderna na EJA, uma vez que, o 

professor da EJA carece de material diferenciado para trabalhar. Logo, esperamos 

que a pesquisa auxilie a construção de um novo saber sobre o Ensino de Física, que 

aproxime o discente dos conteúdos curriculares e contribua para a ação docente. 
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Estruturamos esse trabalho em nove capítulos. O capítulo dois intitulado, 

“Panorama das Produções em Educação de Jovens e Adultos do SNEF e MNPEF”, 

apresenta uma pesquisa quantitativa e qualitativa das produções desenvolvidas no 

Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e no Mestrado Nacional Profissional 

de Ensino em Física (MNPEF), sobre a temática na abordagem de Ensino de Física 

para alunos da EJA.  

O capítulo três, intitulado “A Educação de Jovens e Adultos no Brasil”, discorre 

sobre o processo de criação da EJA no Brasil, bem como o histórico de sua legislação 

e a sua realidade. O capítulo quatro, intitulado “Pedagogia de Paulo Freire”, apresenta 

a perspectiva freiriana na educação, discutindo como esta pode contribuir para o 

Ensino da Física na EJA.   

O capítulo cinco, intitulado “Os Três Momentos Pedagógicos”, trata sobre a 

origem dos 3MP e seus princípios fundamentais: a problematização inicial, a 

organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. O capítulo seis, 

intitulado “Ensino de Física Moderna”, trata da relevância do Ensino de Física 

Moderna e Contemporânea (FMC) para a educação, apresentando documentos 

oficiais, como os Parâmetros Curriculares e o Currículo Mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O capítulo sete, intitulado “Conceitos de Física Nuclear”, discorre sobre os 

conceitos fundamentais para a aprendizagem da Física Nuclear no Ensino Médio e na 

EJA. O capítulo oito, intitulado “Metodologia”, apresenta a estruturação do Produto 

Educacional e a metodologia da pesquisa. No último capítulo, intitulado “Resultados e 

Análises” é apresentada a aplicação da pesquisa com os alunos da EJA e a análise 

dos dados da pesquisa. 
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2. PANORAMA DAS PRODUÇÕES EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO 

SNEF E MNPEF  

No presente capítulo foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa das 

produções desenvolvidas no Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e no 

Mestrado Nacional Profissional de Ensino em Física (MNPEF). Entendemos que é 

importante conhecer como o ensino da Física na EJA é apresentado nas pesquisas 

científicas. Assim, realizamos uma busca, com base na pesquisa bibliográfica, nos 

bancos de dados do SNEF e MNPEF, através da temática na abordagem de Ensino 

de Física para alunos da EJA, de forma a justificar o presente trabalho e evidenciar a 

escassez em pesquisas nessa modalidade de ensino. 

 Foram pesquisados todos os trabalhos que trazem o tema Educação de 

Jovens e Adultos e o ensino da Física como foco principal. No SNEF a análise foi feita 

a partir dos trabalhos de 1970, ano do primeiro Simpósio, até a presente data em 

2019. Da mesma forma, foi feito com o MPNEF, que teve início no ano de 2013, 

analisando todas as dissertações até a presente data. 

 

2.1. Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) 

O Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF é um encontro da Sociedade 

Brasileira de Física, realizado a cada dois anos e que visa debater questões 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem de Física, à pesquisa realizada no campo 

de investigação do Ensino de Física e à formação de profissionais para atuarem nesse 

campo. A pesquisa foi realizada na base de dados do site da Sociedade brasileira de 

Física1, onde foram buscadas as palavras-chaves “EJA” e “JOVENS E ADULTOS”, e 

durante a revisão bibliográfica encontramos somente 53 trabalhos completos, 

incluindo comunicações orais e painéis que tratavam sobre o ensino da Física na EJA. 

Apresentamos na tabela 2.1 a distribuição dos artigos localizados ao longo de 49 anos 

revisados. 

 
1 http://www.sbfisica.org.br/v1/home/index.php/pt/eventos/eventos-realizados. Acesso em 01/06/2020 

http://www.sbfisica.org.br/v1/home/index.php/pt/eventos/eventos-realizados
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Tabela 2.1: Distribuição dos artigos encontrados desde 1970 

É importante destacar que o SNEF teve seu primeiro evento em 1970, mas 

somente em 2003 encontramos trabalhos relacionados à EJA. Em 2003, encontramos 

os três primeiros trabalhos completos relacionados à EJA e, com o passar dos anos, 

principalmente na última década notamos o aumento de publicações na área, com um 

ápice de 10 trabalhos em 2015. Para termos uma ideia do quantitativo de material 

existente para EJA, por exemplo, analisando os 550 trabalhos encontrados do SNEF 

no ano de 2019, deste quantitativo apenas 6 abordavam o assunto, constatando um 

percentual baixíssimo, em torno de 1% do total para esse ano.   

 

2.1.1. Distribuição da temática no SNEF 

Após identificarmos os 53 artigos, efetuamos a leitura dos trabalhos para 

identificar os conteúdos de Física trabalhados na EJA. Identificamos e organizamos 

os artigos sob 8 tópicos apresentados na tabela 2.2: 

Tópicos Quantidade 

Astronomia 3 

Eletromagnetismo 5 

Ensino de Ciências 2 

Física Moderna 2 

Mecânica 12 

Ondulatória 2 

Termologia 5 

Outros 22 

Total 53 

Tabela 2.2: Distribuição de acordo com tópicos da física 

Analisando os temas dos artigos apresentados, verificamos que o tópico 

Mecânica é o assunto mais pesquisado, com aproximadamente 23% dos trabalhos, 
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em segundo aparecem os tópicos de Eletromagnetismo e Termologia, que juntos 

somam aproximadamente 19% dos trabalhos encontrados. O tópico “Outros” na 

tabela 2.2, apresenta publicações que tratam assuntos não relacionados às temáticas 

conceituais de Física, mas sim, revisões bibliográficas, estratégias de ensino e análise 

de conteúdo. Verificamos ainda, a necessidade de criar o tópico “Ensino de Ciências”, 

que apresentam trabalhos de Ciências Gerais, ou seja, que abordam conteúdos de 

física, química e biologia no Ensino Fundamental. 

Nesta primeira análise, também já evidenciamos o baixo número de artigos 

relacionados ao tema da nossa pesquisa. A Física Moderna foi abordada apenas em 

dois trabalhos acadêmicos, totalizando aproximadamente 4% dos artigos 

encontrados.  

Decidimos construir uma nova tabela para organizar esses tópicos em 

subtópicos conceituais da Física e assim termos um olhar mais minucioso para os 

temas abordados pelos artigos encontrados. A tabela 2.3 apresenta os subtópicos de 

cada área apresentada anteriormente: 

Tópicos Subtópicos Quantidade 

Eletromagnetismo   

 Eletrodinâmica 3 

 Magnetismo 2 

Termologia   

 Dilatação 1 

 Calorimetria 3 

 Termometria 1 

Mecânica   

 Produção Energética 5 

 Dinâmica 1 

 Mec. Dos fluidos 2 

 cinemática 3 

 Trabalho 1 

Astronomia   

 Astronomia Básica 3 

Física Moderna   

 Radioatividade 2 

Ondulatória   

 Conceitos Básicos 2 

Tabela 2.3: Subtópicos 

Após a análise dos trabalhos do SNEF de 1970 até 2019, é possível perceber 

que o número de artigos que trazem o tema direcionado para EJA ainda é discreto. O 
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tópico Física Moderna é abordado em apenas 2 artigos, ambos tratando o conceito de 

Radioatividade. O primeiro artigo publicado em 2005 com o título “Concepções sobre 

radiações de estudantes de um curso de Educação de Jovens e Adultos” tem como 

objetivo principal realizar um levantamento de conhecimentos prévios sobre radiação, 

de um grupo de estudantes de um curso de EJA de nível médio de uma escola pública 

do Estado de São Paulo. O segundo artigo publicado após 14 anos, no ano de 2019, 

tem como título “Radiação nos alimentos: Uma proposta para trabalhar a 

radioatividade na educação de Jovens e Adultos” tem como foco principal apresentar 

a análise de uma proposta de minicurso intitulado “Radiação nos alimentos” voltada 

para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Faremos uma análise mais específica 

desses dois artigos encontrados no próximo tópico. 

 

2.1.2 Análise qualitativa dos artigos de Física Moderna encontrados 

Como encontramos somente dois trabalhos completos que abordam a Física 

Moderna na EJA, destacamos a relevância de analisá-los. O primeiro, de autoria de 

Andreia Alves Ferreira foi publicado em 2005, com o título “Concepções sobre 

radiações de estudantes de um curso de Educação de Jovens e Adultos”. Foi usada 

a metodologia de análise de conteúdo de Bardin e o objetivo do artigo foi apresentar 

um levantamento dos conhecimentos prévios sobre radiação em um grupo de 24 

estudantes de EJA de ensino médio com idades entre 20 e 53 anos, de uma escola 

pública do Estado de São Paulo, visto que a grande maioria não estaria familiarizado 

com os conceitos de radiação. Os resultados constituíram o ponto de partida para a 

elaboração de um curso sobre os diagnósticos médicos, envolvendo a compreensão 

das técnicas, dos conhecimentos físicos envolvidos e dos efeitos biológicos em 

exames como de raio X, tomografia, ressonância magnética, etc.  

O segundo artigo analisado, intitulado: “Radiação nos alimentos: uma proposta 

para trabalhar a radioatividade na educação de jovens e adultos” foi publicado em 

2019 e tem como objetivo apresentar a proposta de um minicurso com título “Radiação 

nos alimentos”, voltado para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pautado na 

perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). A metodologia usada é 

a dos três momentos pedagógicos (3MP) de Delizoicov e Angotti (1990), que foram 

originalmente propostos como desdobramento da educação problematizadora de 

Paulo Freire. A proposta do minicurso foi aplicada em uma turma da EJA, na cidade 
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de Amargosa/BA, para mostrar como a temática está presente no cotidiano dos 

alunos. Assim, com a metodologia dos 3MP, foram feitas problematizações cotidianas 

iniciais com os alunos, junto com a perspectiva CTSA, possibilitando uma participação 

mais ativa e direta do discente, bem como ao desenvolvimento de discussões e 

reflexões, rompendo com o modelo tradicional de ensino. 

É nítida a necessidade de novas produções de temas relacionados à Física 

Moderna para a modalidade da EJA, por conta da escassez de trabalhos publicados. 

Em 49 anos de SNEF, foram apresentadas apenas 53 pesquisas focadas para Ensino 

de Física na EJA, das quais somente duas abordaram o tema de Física Moderna. 

Assim como o segundo artigo analisado, acreditamos que práticas pedagógicas 

que aproximem o aluno dos conteúdos escolares produzem uma melhor 

aprendizagem e significação do conhecimento estudado.  Para tanto, nossa pesquisa 

visa trabalhar com a metodologia dos três momentos pedagógicos juntamente com as 

ideias freirianas para o desenvolvimento da temática da Física Moderna nas aulas de 

Física da EJA.  

 

2.2. Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física (MNPEF) 

O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física é um programa nacional 

de pós-graduação de caráter profissional, voltado para professores de ensino médio 

e fundamental com ênfase principal em aspectos de conteúdos na Área de Física. É 

uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Física (SBF) com o objetivo de coordenar 

diferentes capacidades apresentadas por diversas Instituições de Ensino Superior 

(IES) distribuídas em todas as regiões do País. A pesquisa foi realizada no banco de 

dados do site do MNPEF2, onde também foram buscadas as palavras-chaves “EJA” e 

“Jovens e Adultos” nas dissertações defendidas e publicadas pelo MNPEF. O 

programa de pós-graduação teve início em 2013, com as primeiras dissertações foram 

defendidas em 2015. Encontramos um total de 441 dissertações defendidas no 

período de 2015 até 2019. Considerando a temática sobre o Ensino de Jovens e 

Adultos, encontramos 13 trabalhos, correspondente apenas aproximadamente a 3%, 

e estão organizados na tabela 2.4 de acordo com a distribuição por ano. 

 
2 Fonte: http://www1.fisica.org.br/mnpef/dissertacoes Acesso: 20/12/2020 

http://www1.fisica.org.br/mnpef/dissertacoes
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Tabela 2.4: Distribuição dos trabalhos do MNPEF por ano 

Observamos um declínio nos trabalhos apresentados com temáticas na EJA, 

cujo auge foi em 2015, com um percentual de aproximadamente 54% do total de 

dissertações defendidas no MNPEF no período analisado. Em 2019 não houve 

nenhum trabalho focado em Ensino de Física para EJA. 

 

2.2.1 Distribuição temática MNPEF 

Assim como foi realizado com os artigos de SNEF, efetuamos a leitura dos 

trabalhos sobre EJA para identificar quais temáticas da física apresentavam. 

Identificamos 5 tópicos nos trabalhos, conforme mostra na tabela abaixo:  

Tópicos Quantidade 

Eletromagnetismo 4 

Mecânica 4 

Termologia 2 

Óptica  3 

Física Moderna 0 

Total 13 

Tabela 2.5: Tópicos gerais da física trabalhados nas dissertações do MNPEF 

Novamente o tópico “Mecânica” com aproximadamente 31% dos trabalhos 

encontrados é o tema mais abordado juntamente com “Eletromagnetismo”. 

Destacamos que nenhum dos trabalhos atrelados a EJA abordou a Física Moderna, 

comprovando a importância em desenvolver um estudo nessa área, e novamente 

justificando nosso trabalho. Organizamos ainda, os 5 tópicos gerais em subtópicos da 

Física para melhor compreensão e análise da nossa pesquisa. Apresentamos esses 

tópicos na tabela 2.6 
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Tópicos Subtópicos Quantidade 

  Eletromagnetismo   

          Eletrodinâmica 1 

 Magnetismo 2 

 Eletrostática 1 

Mecânica   

 Mec. dos fluidos 2 

 Produção Energética 1 

 Cinemática 1 

Termologia   

 Termodinâmica 1 

 Calorimetria 1 

Óptica   

 Óptica da Visão 2 

 Óptica geométrica 1 

Tabela 2.6: Subtópicos abordados nas dissertações do MNPEF 

Destacamos que não foi encontrado nenhum trabalho de Física Moderna na 

EJA no MNPEF. Essa inexistência de trabalhos na EJA ocasiona um distanciamento 

do tema no meio acadêmico, pois essa escassez de material de Física prejudica a 

compreensão do público específico da EJA e a necessidade de elaboração de 

atividades pedagógicas que contemplem essa modalidade de ensino. 

Concluímos, com base no panorama das pesquisas apresentadas no SNEF e 

MNPEF, que a temática de Ensino da Física na EJA ainda é pouco estudada. Talvez 

pelo recente reconhecimento da EJA como modalidade da Educação Básica, que 

ocorreu em 1988 pela Constituição Federal Brasileira e em 1996 pela LDB. 

Ressaltamos que dos 66 trabalhos analisados no SNEF e no MNPEF, encontramos 

apenas 2 pesquisas na área da Física Moderna na EJA, acusando um percentual de 

apenas 3%. Ratificando a importância da nossa pesquisa para o meio acadêmico, 

profissional e social. 

Embora a EJA seja recente na história da Educação brasileira, é uma 

modalidade que permite a oportunidade de reparação para alunos que não estudaram 

na idade adequada e consequentemente, traz características próprias que precisam 

ser levadas em consideração para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

relevantes. A diversidade dos alunos da EJA demanda um atendimento que considere 

o diálogo entre as diversas culturas e saberes. Nesse sentido, o Ensino de Física deve 

permitir a experiência dialógica e dialética, como pensada por Paulo Freire, entre 

professor e aluno, para que haja a construção de um saber coletivo.  
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3. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

A Educação de Jovens e Adultos começa no início da colonização do Brasil, com 

a educação de adultos feitas pelos jesuítas, que exerciam uma ação “educativa” 

missionária com os índios. O objetivo era facilitar a dominação portuguesa no 

território, implantando os valores e cultura do colonizador, de forma alguma, visava a 

formação humana, mesmo porque os indígenas não eram vistos como sujeitos do 

saber. Apenas em 1824, sob forte influência europeia, a Constituição do Império do 

Brasil apresentou em seu texto uma “instrução primária e gratuita de todos os 

cidadãos”, ideia que, a partir daí, se tornou presente nas demais constituições 

brasileiras. A partir do século XX, com o surto de urbanização causado pela 

industrialização nacional, houve a necessidade de mão-de-obra, acarretando o 

Decreto n.º 16.782/A de 1925, que estabeleceu a criação de escolas noturnas para 

adultos.  Assim, a partir da década de 1930, a educação de jovens e adultos começou 

a se oficializar na história da educação brasileira, com o objetivo de erradicar o 

analfabetismo. (GADOTTI; ROMÃO, 2006) 

No final da década de 1950, surgiu uma nova visão da educação de adultos, 

através de uma nova perspectiva pedagógica, tendo como referência o educador 

Paulo Freire. Sua proposta inspirou os principais programas de alfabetização e 

Educação Popular que se realizaram no país no início dos anos 1960. Com a Lei nº. 

4.024/61, a EJA se estendeu para o ensino ginasial, onde os maiores de 16 anos 

poderiam obter certificado de conclusão do curso ginasial e os maiores de 19 anos 

poderiam obter o certificado de conclusão do curso colegial. Em 1964, foi aprovado o 

Plano Nacional de Alfabetização que buscava a expansão de programas de 

alfabetização, ainda sob a orientação da proposta de Paulo Freire. As iniciativas de 

Educação Popular se desenvolveram a partir de trabalhos que consideravam a 

realidade dos alunos, buscando atender a realidade brasileira.  

 Porém, com o golpe civil - militar de 1964 essas ideias foram suprimidas e 

poucos avanços foram feitos na EJA por duas décadas. A EJA voltou a ser discutida 

e foi reconhecida como modalidade da Educação Básica na Constituição de 1988. Na 

década de 1990, com a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) Lei nº 9394/96 foi reafirmado o direito dos jovens e adultos ao ensino básico 

adequado às suas condições e peculiaridades, estabelecendo, como dever do poder 

público, oferecer este ensino gratuitamente na forma de cursos e exames supletivos. 
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A Lei também alterou a idade mínima para conclusão do ensino fundamental e médio 

em 15 e 18 anos, respectivamente, o que aumentou a demanda (PARANÁ, 2006). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), traz nos 

artigos 37 e 38 o dever do Estado em oportunizar um novo começo nos estudos 

àqueles que não puderam estudar em idade apropriada, seja em nível fundamental 

ou nível médio:  

 Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 
na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem 
ao longo da vida. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018) 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
si. 

§ 3º  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 
com a educação profissional, na forma do regulamento.(Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008)  

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 
anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos 

foram estabelecidas em 2000, reconhecendo as diversidades e especificidades dos 

estudantes desse tipo de educação, como afirma o parágrafo único do artigo 5º da 

Resolução CNE/CEB nº1 de 5 de julho de 2000:  

Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a 
identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as 
situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos 
princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 
contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um 
modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar:  

I - quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares 
a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a 
igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à educação; 

II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade 
própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
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da valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 
conhecimentos e valores; 

III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 
componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de 
Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas 
assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais 
participantes da escolarização básica. (BRASIL, 2000)  

Entendemos que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a modalidade EJA 
concederam um passo importante na democratização do ensino no Brasil, pois 
possibilitou uma nova restruturação curricular, permitindo aos jovens e adultos, que 
por algum motivo não puderam completar seus estudos no tempo normal, a chance 
de finalizar seus estudos dentro de uma proposta adaptada para a sua realidade. 
Nesse sentido, Gama (2015, p. 23) aponta necessidade de um currículo adequado a 
EJA: 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para essa modalidade apontam que a 
EJA deve ser pensada com um modelo pedagógico próprio, adequado às 
necessidades educacionais de jovens e adultos. Destaca, reiteradas vezes, 
a importância de considerar que esses alunos são diferentes dos que se 
encontram nas séries adequadas à faixa etária e que a EJA representa uma 
dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso ou, por 
diversas razões, abandonaram a escola. Ressalta as funções reparadora 
(devolve ao cidadão o direito negado à escolarização), equalizadora (busca 
a igualdade de oportunidades de acesso) e qualificadora (viabiliza a 
atualização permanente do conhecimento) da EJA e a necessidade de haver 
reformulações que vão desde o currículo apropriado ao público em questão, 
até a formação docente adequada. 

 Em 2001, a EJA foi incluída no Plano Nacional de Educação (PNE), 

estabelecendo metas para o atendimento ao público jovem, adulto e idoso para a 

erradicação do analfabetismo. Assim, foram criados Programas pelo MEC, com o 

objetivo de incentivar os jovens e adultos que não tiveram acesso ou foram excluídos 

precocemente da educação a voltarem à escola.  

No âmbito estadual, a partir de 2011, houve uma grande reformulação do 

planejamento estratégico da rede de ensino estadual do Rio de Janeiro. Assim, em 

2013 o ensino médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), iniciou a 

transição da EJA em três fases semestrais para EJA em quatro módulos semestrais. 

Com essa mudança estrutural a EJA foi denominada de Nova EJA (NEJA) no Estado 

do Rio de Janeiro. 
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4. PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE    

4.1. Perspectiva Freiriana na Educação Escolar 

   Paulo Freire teve grande contribuição para a Educação Brasileira, atuou na 

formação da modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos, escreveu obras 

importantíssimas para pensar e agir na construção da aprendizagem, priorizando o 

diálogo entre professores e alunos como a principal via para criação de uma sociedade 

mais consciente e atuante. Uma de suas principais obras foi a Pedagogia do Oprimido, 

onde Freire critica o ensino tradicional e o nomeia como uma “educação bancária”, 

onde o professor tem a função de depositar e transferir valores e conhecimentos.  

           De acordo com Evangelista (2016), essa forma burocrática e mecânica de 

aprender prioriza a memorização de conteúdo e não contribui para a formação de uma 

postura crítica perante o mundo que o cerca. Sendo totalmente viável as ideias de 

Paulo Freire como diz Moreira (2011): 

Nos dias de hoje em que o discurso pedagógico e político é aprender a 
aprender e o ensino centrado no aluno, a concepção de educação bancária 
de Freire, no mínimo, leva a uma reflexão sobre o que é a escola e sobre o 
que deveria ser para ser coerente com esse discurso (MOREIRA, 2011, p 
151, apud EVANGELISTA, 2016). 

Paulo Freire critica fortemente a educação tradicional, onde o professor é o 

transmissor de conhecimento e o aluno se coloca como uma figura totalmente passiva, 

apenas armazenando informações, sem questioná-las, colocando o ensino como uma 

coisa pronta e formatada. Esse ensino bancário fica mais explícito quando tratamos 

do ensino de física, em que na maioria das vezes o professor faz como que o aluno 

decore fórmulas e equações de forma totalmente mecânica, sem haver qualquer tipo 

de reflexão ou discussão (EVANGELISTA, 2016). 

Para Paulo Freire (2015), a educação bancária é uma forma vazia, 

desconectada da realidade do aluno, sem significados: 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração 
os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo 
educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus 
depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 
docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. Desta maneira, 
a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são 
os depositários e o educador, o depositante (FREIRE, 2015, p 80). 

Na educação bancária, o aluno tem o seu poder criativo anulado ou minimizado, 

uma vez que seu papel é armazenar informações de maneira mecânica, sem 
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contestar e sem estimular a sua criticidade. Esse tipo de educação favorece os 

interesses dos opressores, pois sem consciência crítica da realidade que os cercam, 

os oprimidos tendem a aceitar mais pacificamente a situação que lhes é imposta. 

Assim, os educandos não participam do processo de ensino-aprendizagem, são 

meros espectadores que ouvem recebem e repetem o que receberam em forma de 

depósitos. Nessa forma de ensino bancário, o ser humano ao invés de se transformar 

e buscar transformação, apenas se adapta ao mundo (EVANGELISTA, 2016).  

Em contrapartida, Freire defende uma educação dialógica e problematizadora, 

onde o diálogo é a principal característica da educação: 

Não é no silêncio que os homes se fazem, mas na palavra, no trabalho (...) 
por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E se, ele é o encontro em que 
se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 
ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tronar-se simples troca de ideias 
a serem consumidas. (FREIRE, 2018 p. 108) 

 De acordo com Freire, para que um educador se torne um educador dialógico, 

ele deve buscar despertar a todo instante o interesse do educando, despertando 

curiosidades, que os desafiem em problemas que levem a reflexão, sempre visando 

o cotidiano do educando. Nessa mesma concepção Freire diz que a educação 

dialógica, problematizadora tem como pilar uma relação dialógica-dialética entre 

educador e educando, em que é uma via de mão dupla, em que ambos aprendem 

juntos. Portanto, Freire deixa bem claro, que essa forma de ensino problematizadora, 

baseada no diálogo entre professor-aluno, deve-se sobrepor aquela forma 

contraditória de ensino tradicional chamada por ele de educação bancária 

(EVANGELISTA, 2016). 

Essa educação dialógica, problematizadora deve buscar a autonomia do 

discente, de forma que ele consiga refletir, discutir, sobre questões sociais, 

econômicas e políticas que os cerca. Paulo Freire apresenta em sua obra “Pedagogia 

da Autonomia” alguns saberes fundamentais na prática docente:  

i – Ensinar exige pesquisa; ii – Ensinar exige respeito aos saberes dos 
educandos; iii – Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; iv – Ensinar 
exige respeito à autonomia do ser do educando; v – Ensinar exige 
curiosidade; vi – Ensinar exige comprometimento; vii – Ensinar exige 
compreender que a educação é uma forma de intervenção do mundo; viii – 
Ensinar exige saber escutar; ix – Ensinar exige reconhecer que a educação 
é ideológica; x – Ensinar exige disponibilidade para o diálogo (FREIRE, 2015, 
p. 45) 



27 
 

Portanto visando um educando ativo, o educador deverá trabalhar sempre com 

situações cotidianas, visando a realidade do aluno, buscando uma aprendizagem 

significativa, trazendo questões problematizadoras que façam pensar, visando 

sempre uma troca de conhecimento professor-aluno, deixando aquela ideia de o 

professor ser o detentor de todo o saber, com um aprendizado mecânico e engessado 

que presenciamos muitas vezes nas aulas, principalmente nas aulas de Física. 

O professor deve ser capaz de sempre buscar e selecionar conteúdos que 

interagem com a realidade do aluno, levar os educandos a questionamentos, e 

fornecer subsídios para que eles continuem na busca por conhecimento, mesmo que 

em algum momento o professor deva assumir o papel de expositor do conteúdo, que 

de acordo com Freire, isso não contradiz a postura dialógica, problematizadora do 

professor (EVANGELISTA, 2016). 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, 
em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor 
e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto 
ouve. O importante é que professor e alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos (FREIRE, 2015, p.83) 

Sabemos que esse modelo de ensino trazido por Freire é por vezes difícil de 

se colocar em prática, por conta da ainda vigente formação bancária e tradicional 

docente, da falta de experiência profissional e da desmotivação diante do descaso do 

governo com a educação. Contudo, como afirma Paulo Freire em seu livro Pedagogia 

do Oprimido, “somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também de 

gerá-lo. Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação” 

(FREIRE, 2015, p.115) 

Ou seja, somente com a educação dialógica, com a troca de saberes e 

vivências entre alunos, professores e equipe escolar, será possível a construção de 

um processo de aprendizagem que tenha significado para o discente e que o permita 

alcançar autonomia, conhecimentos, reflexão crítica sobre o mundo que o cerca, para 

então, consequentemente acontecer a liberdade e a busca pela transformação social. 

 

4.2 Contribuições de Paulo Freire para o Ensino de Física: um caminho na EJA
  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade recente da educação 

no Brasil e que possui características próprias que devem ser levadas em 
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consideração no processo de aprendizagem. Uma vez que a EJA, como prevista pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9394/96, visa atender aos alunos que 

não puderam estudar na idade apropriada no Ensino Fundamental e Médio. A EJA 

apresenta um perfil de aluno particular, por acolher uma ampla faixa etária 

(adolescentes, adultos e idosos), diferentes níveis de escolarização, discentes 

trabalhadores e várias motivações para o retorno à escola.  Sendo assim, é necessária 

uma abordagem de ensino da Física que se adeque à realidade desse aluno da EJA. 

Essa é a proposta de nossa pesquisa, desenvolver a temática da Física Nuclear nas 

aulas de Física, de forma que o conteúdo se aproxime do aluno da EJA. 

A discussão sobre o Ensino de Física na EJA tem se intensificado nos últimos 

anos. É possível notar pesquisas acadêmicas que valorizam a busca por uma 

aprendizagem mais significativa, diferente da reprodução sistemática de conteúdo 

abordada nos livros didáticos. E, é justamente o que pretendemos esmiuçar nesse 

trabalho, que o papel do professor como mero transmissor de conteúdos científicos 

vem dando lugar para uma pedagogia que busca se aproximar da realidade do aluno, 

abordando o conteúdo de maneira mais significativa e eficaz, para inserir o aluno no 

mundo moderno que o rodeia. Para tanto, é necessário desmistificar a necessidade 

do uso de fórmulas, que sempre tenta induzir o aluno a interpretar questões de seu 

dia-dia, para dar lugar a um ensino de Física que estimule a colaboração, a 

participação e a responsabilidade social e política do aluno, como um sujeito 

autônomo, como propõe Freire. Vemos então, o quanto a educação é um ato político, 

por permitir a consciência e ação do aluno como ser social e histórico.  

O ensino de física na EJA durante muito tempo vem sendo abordado da mesma 

forma que os ensinos regulares, sendo um problema muito grande. Primeiro porque 

geralmente o aluno está há um tempo afastado da escola, sendo então necessária 

uma prática de ensino compensadora, e também é fundamental que o ensino seja 

contextualizado de acordo com a experiência de vida dos alunos. Diante disso, nos 

basearemos em Paulo Freire para pensar uma aprendizagem significativa, com 

diálogo entre aluno e professor.  

Para Paulo Freire, a educação deve ser libertadora, mas isso só acontece 

quando escola e educadores levam em conta o contexto histórico e social do aluno, 

direcionando-o à tomada de consciência da realidade que o cerca. Segundo Moreth 

(2017), Paulo Freire pensava uma educação geradora de participação e 
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responsabilidade social e política, capaz de transformar o aluno em sujeito autônomo. 

Para isso, Freire acreditava que os temas discutidos em sala de aula deveriam estar 

relacionados com a vida e o contexto social da vida dos alunos, assim, o conhecimento 

escolar ganharia significado na realidade discente. Então, a partir da significação da 

aprendizagem, o aluno é capaz de tomar consciência daquilo que o cerca e enxergar 

a necessidade de mudanças.  

Mas como pensar conhecimentos físicos que se aproximem da realidade 

discente? De acordo com Freire o caminho é o diálogo. Através do diálogo, o educador 

é capaz de conhecer as vivências, as palavras e as representações sociais de seus 

alunos, para então, inserir nas aulas temas pertinentes a experiência dos educandos, 

levando-os a perceber sua ação na sociedade. Quando os alunos adquirem a 

consciência do mundo concreto, existe a oportunidade de se libertar da opressão em 

que vivem. Desta forma, Freire entende a escola como um ambiente capaz de unir a 

palavra e a vida, onde o educador e o aluno concedem significado às palavras, 

construindo conceitos, fazendo a leitura do mundo em que vivem. (MORETH, 2017) 

Ao escrever o livro Pedagogia do Oprimido (2018), Freire apresenta o 

processo de Investigação Temática, que através do diálogo e a problematização com 

os alunos permite a construção dos temas geradores, uma vez que os temas se 

formam na relação do ser humano com o mundo. Os temas geradores são na verdade, 

situações significativas trazidas pelo discente no diálogo e que permitem que os 

conteúdos escolares sejam trabalhados na sala de aula. Assim, a vivência do aluno é 

o primeiro passo para o desenvolvimento do pensamento crítico de sua realidade 

relacionada com o conteúdo escolar, resultando como último passo a busca pela 

transformação do contexto histórico e social. Pois, como afirma Freire, o oprimido ao 

tomar consciência da opressão que sofre, pode refletir e lutar por mudanças. 

 Dessa forma, o ato educativo deve ser um processo de codificação-

problematização-descodificação, onde o diálogo é fonte da investigação temática e 

permite a obtenção de temas geradores e problematizações diante deles. Assim, o 

ensino é um produto construído por educandos e educadores, em um processo de 

compartilhamento de vivências sociais e fatos científicos que leva a problematização 

dos temas na sala de aula.  

Na EJA encontramos alunos inseridos no mundo do trabalho, que já possuem 

experiências nas relações e injustiças sociais, e que sonham com oportunidades 
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melhores. São atores sociais com vivências que devem ser conhecidas pelo professor 

que busca a elaboração e aplicação de aulas mais dinâmicas, mais interessante e 

mais conscientizadoras para seus alunos. Segundo Alessandro Moreth (2017), esse 

é o grande desafio do professor que almeja a educação libertadora, o desafio de 

apresentar palavras e conceitos que mantenham o aluno curioso, na eterna busca da 

decodificação mundo que ele vive.  

Segundo Demétrio Delizoicov (2001 apud Marengão, 2012) é aparente que os 

problemas e perguntas que desenvolveram os conceitos científicos da Física ao longo 

da história são distantes e descontextualizados da realidade dos estudantes. Nesse 

sentido, a prática docente não pode ser apenas transferir conhecimentos, cabe ao 

professor de Física deter sim o conhecimento teórico, mas buscar aproximar os 

conceitos científicos à vivência dos educandos, através de abordagens metodológicas 

problematizadoras. Pois como afirma Freire (2018, p.52) “a problematização do 

próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a realidade concreta na qual 

se gera e sobre a qual incide, para melhor compreende-la, explicá-la, transformá-la”. 

Para que isso ocorra, segundo Freire, é preciso o uso de temas escolares que estejam 

relacionados à vida e realidade discente.  
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5. OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS  

Na Educação Básica, muitas vezes o ensino de Física ainda acontece a partir 

da transmissão mecânica de conteúdos desatualizados, centrado no docente, focado 

no treinamento para as provas e sem questionamentos (MOREIRA, 2014 apud 

BONFIM et al. 2018). Diante dessa realidade, é importante pensar teorias e 

metodologias que rompam com esse distanciamento entre a Física e os alunos.  Ainda 

mais, quando pensamos na EJA, que é uma modalidade de ensino com 

características próprias, que acolhe uma ampla faixa etária, com alunos que trabalham 

e têm diferentes níveis de escolarização e distintas motivações para o retorno à 

escola.  

Além disso, o público da EJA envolve alunos com defasagem educacional e 

exclusão social. Pensando uma educação libertadora, é importante destacar que a 

inserção do aluno na EJA, não é só uma busca pela escolarização, mas também, pela 

integração à sociedade. Dessa forma, as práticas pedagógicas na EJA devem ser 

desenvolvidas com o foco no aluno, buscando a sua aproximação com os conteúdos 

escolares e cotidianos. Assim, a abordagem metodológica dos Três Momentos 

Pedagógicos (3MP) é uma possibilidade para contribuir com o diálogo entre professor 

e estudante, pois visa valorizar a vivência discente, problematizando e 

contextualizando situações na sala de aula que gerem novos conhecimentos. 

A dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos foi proposta por Delizoicov e 

Angotti nos anos 1980, originada nas ideias de Paulo Freire, como uma metodologia 

que busca favorecer a interação professor-aluno e possibilitar aulas mais dinâmicas, 

dialogadas e problematizadoras. Neste sentido, a abordagem metodológica dos 3MP 

surge com o objetivo de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem de Física, 

possibilitando um maior envolvimento dos alunos na construção de seu próprio 

conhecimento. Uma vez que, na abordagem dos 3MP, os conteúdos programáticos 

são construídos a partir de temas que surgem da realidade discente (BONFIM et al., 

2018). Para tanto, é necessário antes de tudo, o diálogo entre educandos e 

educadores, para que seja possível a leitura e significação do mundo. Pois, como 

afirma Paulo Freire (2018, p. 116):  

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou imposição (...), mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles 
elementos que este lhe entregou de forma de desestruturada. A educação 
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autentica, repitamos, não se faz de A para B, ou de A sobre B, mas de A com 
B, mediatizados pelo mundo. 

Assim, segundo Freire, o conteúdo programático não pode ser elaborado a 

partir das finalidades do professor, nem do que lhe pareça melhor para os alunos, mas 

sim, através da escuta do que os alunos tem a dizer sobre sua realidade. Só então, 

após o diálogo entre educandos e educadores é possível traçar um plano de estudo e 

os temas a serem apresentados. Desta forma, percebemos o quanto a abordagem 

dos 3MP se aproxima das ideias de Freire, pois a mesma busca a problematização 

dos conteúdos escolares juntamente com a ação discente, almejando a construção 

do pensamento crítico sobre a realidade do mundo.   

Isso porque somente com o pensar crítico existe a transformação permanente 

da realidade e consequentemente, a humanização dos homens. E, é a partir do 

diálogo, que implica um pensar crítico, que é possível a verdadeira comunicação e 

educação.  Contudo, para que haja comunicação, é preciso que o educador seja capaz 

de entender a linguagem e realidade discente, para então buscar o conteúdo 

programático pertinente a situação (FREIRE, 2018). 

A origem dos 3MP aconteceu entre 1985-1988, quando a Coordenadoria para 

Articulação com Estados e Municípios da Secretaria do Ensino de 2º Grau do MEC, 

com apoio administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, realizou o 

“Projeto diretrizes gerais para o ensino de 2º grau: núcleo comum e habilitação 

magistério”, onde os subsídios referidos originaram os livros da denominada Coleção 

Magistério – 2º grau, que foram publicados a partir do final dos anos 1980. Dentre as 

publicações, estavam os livros “Física” e “Metodologia do Ensino de Ciências” de 

Delizoicov e Angotti, que tiveram sua primeira edição em 1990.  Ambos os livros 

usaram a dinâmica didático-pedagógica, que ficou conhecida como os Três Momentos 

Pedagógicos (MUENCHEN, DELIZOICOV, 2014). 

Assim, incialmente os 3 MP almejavam a elaboração de material didático para 

cursos de graduação a distância, utilização como organizadores das discussões em 

eventos, além da publicação dos livros “Física” e “Metodologia do Ensino de Ciências”. 

Mas, a proposta dos 3MPs sofreu adequações com o passar do tempo, sendo uma 

metodologia em intenso movimento. Atualmente, os 3MP vêm sendo usados como 

uma metodologia dinâmica de ensino, utilizada na introdução de tópicos de Ciências 

significativos para os estudantes. (MUENCHEN, 2010 apud MARENGÃO, 2012) Os 
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3MP apresentam como princípios fundamentais a problematização inicial, a 

organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Tais princípios serão 

descritos a seguir. 

 

5.1 Problematização Inicial  

Segundo Muenchen e Delizoicov (2014), na problematização são apresentadas 

questões ou situações reais que os alunos conhecem, presenciam e que estão 

envolvidas nos temas, assim os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre 

as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam.  

A problematização pode levar a dois sentidos. Por um lado, pode ser que o 

aluno já tenha conhecimento sobre as questões apresentadas em sala de aula. Neste 

caso, caberá ao aluno e ao professor decidir se o seu conhecimento está de acordo 

ou não com as teorias físicas, a discussão partirá desse conhecimento intuitivo. De 

outro lado, a problematização poderá possibilitar ao aluno a necessidade de adquirir 

outros conhecimentos que ainda não tem, ou seja, o aluno sentirá a necessidade de 

resolver um problema (DELIZOICOV et al, 2002 apud MARENGÃO, 2012). 

É importante notar que a problematização está implícita em todos os 

momentos, pois busca contextualizar a vida dos educandos aos conteúdos escolares. 

Assim, a problematização gera curiosidade e diálogo, pois permite ao aluno participar 

da discussão e apresentar suas vivências (ARAÚJO, MUENCHEN, 2018). Desta 

forma, a problematização possibilita o diálogo e o protagonismo discente, possibilita 

ainda que os educandos se percebam como seres críticos a partir de suas próprias 

experiências, interpretando suas vidas, não apenas passando por elas. Segundo 

Delizoicov (2001, p. 4):  

(...) é para problematizar o conhecimento já construído pelo aluno que ele 
deve ser apreendido pelo professor; para aguçar as contradições e localizar 
as limitações desse conhecimento, quando cotejado com o conhecimento 
científico, com a finalidade de propiciar um distanciamento crítico do 
educando ao se defrontar com o conhecimento que ele já possui e, ao mesmo 
tempo, propiciar a alternativa de apreensão do conhecimento científico  

A vivência do aluno na sala de aula é oportunidade para debate e discussão de 

sua realidade, bem como para introdução do conhecimento científico e 

desenvolvimento da problematização e pensamento crítico. Assim, na abordagem 

problematizadora, os problemas vêm antes da teoria, e ao buscar as resoluções para 
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os problemas a teoria será desenvolvida por alunos e professor. Para tanto, é preciso 

que os problemas tenham o potencial de gerar no educando a necessidade de 

apropriação de um conhecimento inédito. Ou seja, é preciso que o problema possua 

significação para que o aluno busque sua solução e perceba nesse processo a união 

de teoria e prática (DELIZOICOV, 2001). 

E, para que haja a elaboração de problemas presentes no contexto histórico 

social dos alunos que se relacionem com os conteúdos das aulas de Física é preciso 

o desenvolvimento do que Paulo Freire chamou de temas geradores, adquiridos a 

partir da investigação temática. Através de temas que gerem interesse nos 

estudantes, proporcionando a discussão e inserção de conteúdos de Física, é possível 

a construção de um currículo e/ou planejamento pedagógico condizente com a 

realidade discente. Também é possível a utilização dos 3MP em escolas com currículo 

e programa de ensino pré-definidos, cabendo ao docente a descoberta e organização 

dos temas geradores para ensino do conteúdo programático (MARENGÃO, 2012). 

Segundo Araújo e Muenchen (2018), nos 3MP a problematização busca a partir 

de conhecimentos prévios e cotidianos investigar e interagir para a construção de uma 

aprendizagem dinâmica. Muenchen e Delizoicov (2012 apud Araújo, Muenchen, 2018) 

destacam a presença da problematização na dinâmica dos 3MP: 

[...] trata-se de uma prática didático-pedagógica que, tendo como 
fundamentos a dialogicidade e a problematização, conforme consideradas 
por Freire (1987), possibilita a presença constante e sistematizada de 
elementos de situações significativas oriundas do local em que vive a 
população que envolvem contradições, para que sejam sistemáticas as 
problematizações das compreensões dos alunos sobre elas, obtidas através 
das suas “falas” (MUENCHEN, DELIZOICOV, 2012, p. 14, apud ARAÚJO, 
MUENCHEN, 2018).  

Muenchen (2010 apud Araújo, Muenchen, 2018) afirma ainda que a 

problematização é uma forma de levar o aluno a pensar, a ser crítico e tirá-lo daquela 

aprendizagem tradicional, em que principalmente no Ensino de Física, se vê 

decorando fórmulas e equações. Como afirma a autora:  

Ao problematizar, de forma dialógica, os conceitos são integrados à vida e ao 
pensamento do educando. Ao invés da memorização de informações [...] 
ocorre o enfrentamento dos problemas vivenciados. Em síntese, a 
problematização pode possibilitar que os educandos tornem-se críticos das 
próprias experiências (MUENCHEN 2010, p.160 apud ARAÚJO, 
MUENCHEN, 2018). 

Entendemos que, em uma problematização é possível ampliar o campo de 

conhecimento do aluno, colocando evidências de seu cotidiano, abrindo caminhos 
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com diálogos, gerando mais curiosidade e aprofundando os conteúdos escolares 

propostos. 

Segundo Araújo e Muenchen (2018), a troca de saberes e o diálogo entre 

docente e discente deve estar inserida em todos os momentos pedagógicos, com a 

finalidade de construir um conhecimento mútuo e permitir um espaço de exposição de 

opiniões e dúvidas sem receios. Portanto, entendemos que a partir da 

problematização professor-aluno é possível a elaboração de um processo de ensino-

aprendizagem eficaz capaz de produzir um saber crítico, onde o aluno sinta-se 

desafiado a expor seus pensamentos sobre os temas propostos em sala de aula.  

 

5.2 Organização do Conhecimento 

De acordo com Muenchen e Delizoicov (2014), no segundo momento acontece 

a Organização do Conhecimento, onde o professor orienta e utiliza os conhecimentos 

de Física necessários para a compreensão dos temas e da problematização inicial já 

estudados. Desta forma, os conhecimentos selecionados na problematização inicial 

são trabalhados pelo professor, de maneira que os conceitos elaborados pelos 

discentes sejam desenvolvidos e compreendidos no nível científico dos conceitos 

físicos. 

Na organização do conhecimento são trabalhados os conteúdos necessários 

para a solução dos problemas levantados na problematização inicial. Assim, os 

conceitos de Física são discutidos e relacionados aos problemas.  Acontece então, o 

momento de análise dos fatos, onde o professor leva o aluno a ir para além do 

fenômeno físico, mas também para a compreensão do processo físico e sua possível 

transformação. Destacamos que a construção dos conteúdos não pode ser deixada 

de lado, pois a ausência deles desqualifica o ensinamento, como afirma Sacristán e 

Gómes (1998, p. 120, apud Abreu, Ferreira, Freitas, 2017): 

Sem conteúdo, não há ensino [...] sem formalizar os problemas relativos aos 
conteúdos não existe discurso rigoroso nem científico sobre o ensino, porque 
estaríamos falando de uma atividade vazia ou com significado à margem do 
para que serve.  

Outra questão a ser considerada na organização do conhecimento, é o fato de 

que cada sujeito aprendente tem uma forma de construir os conhecimentos, assim 

como diferentes estilos cognitivos de processar a informação de que recebe 

(IMBERNÓN, 2011, apud ABREU et al, 2017). Por isso, é importante que o docente 
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elabore diferentes estratégias de ensino para organizar os conhecimentos, como 

afirmam Muenchen e Delizoicov (2014): 

Do ponto de vista metodológico, para o desenvolvimento desse momento, o 
professor é aconselhado a utilizar as mais diversas atividades, como: 
exposição, formulação de questões, texto para discussões, trabalho 
extraclasse, revisão e destaque dos aspectos fundamentais, experiência. 
(MUENCHEN, DELIZOICOV, 2014, p. 624 apud ABREU, FERREIRA, 
FREITAS, 2017) 

 

5.3 Aplicação do Conhecimento  

Por fim, no último momento acontece a aplicação do conhecimento, que se 

destina a abordar sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para 

analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto 

outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, possam ser 

compreendidas pelo mesmo conhecimento (MUENCHEN, DELIZOICOV, 2014). 

De acordo com Leandro Marengão (2012), na etapa da aplicação do 

conhecimento são usados os conceitos desenvolvidos anteriormente para analisar, 

interpretar e apresentar respostas ao problema apresentado na problematização 

inicial. Nesse momento, é possível ampliar o conteúdo dado a partir do cotidiano do 

aluno transcendendo o conteúdo programático, como afirma Delizoicov (1982, p.150): 

Na “Aplicação do Conhecimento" podemos também ampliar o quadro das 
informações adquiridas ou ainda abranger conteúdo distinto da situação 
original (abstraída do cotidiano do aluno), mas decorrente da própria 
aplicação do conhecimento. É particularmente importante considerar esta 
função da "Aplicação do Conhecimento"; é ela que, ampliando o conteúdo 
programático, extrapola-o para uma esfera que transcende o cotidiano do 
aluno.  

Nesse terceiro momento, o discente deve colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos nos dois primeiros momentos pedagógico, o que não impede que o 

professor também insira novos questionamentos, buscando um olhar crítico dos 

alunos diante de situações reais ou outros problemas que podem estar relacionados 

ao tema. Albuquerque et al (2015) argumentam: 

É essencial que nesse momento os alunos encontrem relações entre os 
temas abordados, não apenas através dos conceitos, mas também de 
fenômenos que possam ter alguma conexão com as informações 
apresentadas. O professor mantém a postura problematizadora, podendo 
trazer questionamentos que não foram levantados pelo grupo ou pelos 
grupos, informações e problemas que surgiram na elaboração do material 
para a divisão do tema. Além disso, o professor pode aproveitar o momento 
para formalizar alguns conceitos que não foram aprofundados pelos grupos 
(ALBUQUERQUE et al, FERREIRA, 2015, p. 468) 
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6. ENSINO DE FÍSICA MODERNA  

6.1 Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Ensino Médio 

recebeu uma nova estrutura curricular nas diferentes disciplinas, objetivando a 

formação de um cidadão crítico e pensante, capaz de refletir e problematizar questões 

mais amplas do mundo a sua volta. Como destacamos a seguir: 

A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo 
sentido a partir das diretrizes apresentadas nos PCNEM. Trata-se de 
construir uma visão da Física voltada para a formação de um cidadão 
contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 
intervir e participar na realidade. (BRASIL, 2002, p.59) 

 Por muito tempo o Ensino de Física foi abordado de forma totalmente 

mecanizada, com fórmulas prontas, cálculos matemáticos, com exaustivas resoluções 

de exercícios, poucas contextualizações, e ausência de experimentação. Isso se deve 

a vários fatores como, a falta de um material didático apropriado, a formação do 

professor ou a falta de especialização do mesmo, a própria lei conduzia ao professor 

a esse ensino engessado. Com isso o Ensino de Física foi se tornando um conteúdo 

árduo para os alunos, levando a um desinteresse total na matéria. Nesse sentido Silva 

et al (2011, p. 4) destacam: 

Esse excesso de “matematização”, sem a discussão conceitual e 
experimental tem levado a maioria dos alunos, não só ao mínimo 
entendimento dos conceitos físicos, como à antipatia cada vez maior por essa 
disciplina. Ensinar Física, atualmente, se tornou um grande desafio para os 
professores, pois é crescente o desinteresse e o baixo rendimento dos alunos 
nesta disciplina.  

 Pensando um novo sentido para o ensino de Física, o professor precisa ser um 

agente que consiga levar o aluno a pensar e refletir sobre o mundo a sua volta, dar ao 

aluno autonomia para desconstruir paradigmas, ter um senso crítico no que diz 

respeito aos aspectos científicos, tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais. A 

quebra de barreiras no Ensino de Física, leva à construção de um conhecimento 

significativo, deixando-o mais prazeroso para o educando, pois ele não ficará preso 

apenas a conhecimentos pré-moldados, como fórmulas prontas e cálculos 

matemáticos. Nesse sentido, Azeredo (2007) aponta: 

O ensino de Física, no momento atual, exige um profissional que tenha 
habilidades para experimentação, investigação, que contextualize os 
conteúdos, relacione a matéria com a realidade do dia-a-dia dos alunos, e 
que não fique preocupado só com a matematização (AZEREDO, 2007, apud 
Silva, PESSANHA, BOUHID, 2011, pg. 5). 
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A inserção da FMC no Ensino Médio é um tema relevante e necessário para a 

formação do aluno, uma vez que permite a construção de um cidadão contemporâneo 

a realidade. Como destaca Valente (2009, p.22): 

Entendemos que formar um aluno “para vida” envolve o desenvolvimento de 
diferentes competências e, entre elas, destaca-se a necessidade que ele 
saiba se comunicar, argumentar, enfrentar problemas cotidianos, 
posicionando-se e elaborando críticas sobre eles. E acreditamos que, em 
nosso mundo atual, para que essa formação seja promovida, não se pode 
abrir mão de temas e conteúdos é necessário que alguns aspectos da Física 
Moderna e Contemporânea (FMC) estejam inseridos no Ensino Médio.  

O ensino da FMC possibilita a formação mais completa e atualizada, por isso a 

necessidade de incluir essa temática na vivência do aluno do Ensino Médio, como já 

postulava Terrazzan na década de 1990: 

A influência crescente dos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea 
para o entendimento do mundo criado pelo homem atual, bem como a 
inserção consciente, participativa e modificadora do cidadão neste mesmo 
mundo, define, por si só, a necessidade de debatermos e estabelecermos as 
formas de abordar tais conteúdos na escola de 2º grau. (TERRAZZAN, 1992, 
p.210). 

De acordo com Valente (2009) diferentes trabalhos (Terrazzan, 1994; 

Camargo, 1996; Menezes e Hosoume, 1997; Paulo, 1997; Pinto e Zanetic, 1999; 

Ostermann e Moreira, 2000; Valadares e Moreira, 1998; Brockington e Pietrocola, 

2004, Perez e Caluzi, 2004; Machado e Nardi, 2006; Viana e Filho, 2006, entre outros) 

já traziam propostas no campo de Ensino de Física para a introdução de conceitos de 

FMC no Ensino Médio, sendo esse  o resultado da crescente discussão da 

necessidade da inserção do conteúdo na educação. Com relação a reformulação do 

currículo, os autores Oliveira et al (2007, p. 448) enfatizam:  

A discussão sobre a necessidade de atualização curricular, com base nas 
pesquisas analisadas, parece constituir um assunto esgotado. Os principais 
problemas que surgem dessa análise referem-se ao 'como fazer', a fim de 
que os tópicos de FMC não se tornem apenas mais um ''tópico problemático'' 
num currículo que necessita de uma reforma urgente.  

É importante destacar que apesar da intensa discussão na área de ensino de 

Física, os conhecimentos de FMC continuam encontrando sérias dificuldades para 

chegar à sala de aula. Poucos professores se sentem preparados para tratar esses 

novos conteúdos e apontam, também, a extensão dos programas atuais, o que já os 

impede de um tratamento completo dos temas tradicionais (VALENTE, 2009). 

O Ensino de Física Moderna e Contemporânea (FMC) é um tema de notória 

relevância para a educação. Existem documentos oficiais que acrescentam na grade 

de conteúdo do Ensino Médio, alguns tópicos de Física Moderna, como é o caso das 
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Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+)3, que justificam a abordagem dos temas de FMC por estes estarem 

relacionados a grande parte das tecnologias utilizadas atualmente. Segundo os PCN, 

são organizados temas estruturadores do currículo de física no ensino médio, 

conforme o quadro 6.1 a seguir: 

Quadro 6.1: Temas Estruturadores 

 

Fonte: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 2002 

Observamos a Física Moderna como um dos temas estruturadores, que está 

dividido em unidades temáticas, como mostra o quadro 6.2 a seguir: 

Quadro 6.2: Unidades Temáticas 

 

Fonte: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 2002. 

Para enfatizar a relevância dos conteúdos de FMC, os PCN ilustram com 

exemplos como é possível desenvolver uma sequência didática a partir do tema 

estruturador matéria e radiação da Física Moderna, como observamos a seguir: 

Alguns aspectos da chamada Física Moderna serão indispensáveis para 
permitir aos jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre como 
se constitui a matéria, de forma que tenham contato com diferentes e novos 
materiais, cristais líquidos e lasers presentes nos utensílios tecnológicos, ou 
com o desenvolvimento da eletrônica, dos circuitos integrados e dos 
microprocessadores. 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. (BRASIL, 
2002, p. 70). 

 
3 Fonte: http://www.sbfisica.org.br/arquivos/PCN_FIS.pdf 
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No âmbito estadual, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) 

reformulou o Currículo Mínimo do Ensino Médio em 2012. Este documento consiste 

em um plano de apoio para as escolas públicas estaduais, apresentando 

competências e habilidades básicas exigidas na elaboração de planos de curso e nas 

aulas (RIO DE JANEIRO, 2012). A FMC aparece no programa Currículo Mínimo do 

Ensino Médio da SEEDUC-RJ no 3º bimestre do 1º ano do ensino médio, com o 

campo Relatividade restrita e geral, como mostra o quadro 6.3 a seguir: 

Quadro 6.3: Currículo Mínimo 3º bimestre

 

 Fonte: Currículo mínimo do Estado do RJ, 2012 

O currículo também apresenta a FMC para os alunos do 2º ano do ensino médio 

com o campo Energia nuclear, abordando a Radioatividade como conteúdo proposto 

a ser trabalhado no 4º bimestre, como mostra o quadro 6.4 a seguir: 

Quadro 6.4: Currículo Mínimo 4º bimestre. 

 

Fonte: Currículo mínimo do Estado do RJ, 2012 
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Portanto, entendemos que esses documentos oficiais são norteadores para 

colocarmos o ensino de FMC, em especial a Física Nuclear, como prioridade, e nos 

habilitam a uma discussão mais aprofundada sobre como abordar tais tópicos para 

alunos do ensino médio.  

Marques et.al (2019) em seu artigo apresenta a análise de resultados de artigos 

científicos publicados em três periódicos nacionais que são: “Revista Brasileira de 

Ensino de Física (RBEF)", “Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF)" e “Revista 

brasileira de ciência e tecnologia (RBCT)” da área de ensino de ciência durante os 

anos de 2008 a 2018, que tratam de Ensino de Física/Ciências e abordam os temas 

Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio. Foram encontrados 40 artigos 

diretamente ligados à temática. Um ponto positivo da pesquisa observado, foi que a 

maior parte da pesquisa durante esta década visa sugerir atividades didáticas para 

aplicação em sala de aula de conceitos de FMC. Entretanto de acordo com a análise, 

menos da metade destas incluem em sua metodologia a aplicação da atividade 

sugerida num ambiente real de ensino aprendizagem. 

Esses autores analisaram e elencaram esses artigos nas seguintes categorias: 

“Artigos sobre História e Filosofia da Ciência (HFC)", “Propostas de intervenção 

didáticas (PID)”, “Estudos de Caso (EC)” e “Revisão de Literatura (RL)”. Nesta análise 

um mesmo artigo pôde ser categorizado concomitantemente em mais de uma 

categoria. A Figura 6.1 apresenta os dados sintetizados: 

Figura 6.1: Artigos levantados por categoria de conteúdo na área de ensino de Física/Ciências. 

 

Fonte: Marques et.al (2019) 
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Como concluem Marques et.al (2019) é observado como positivo a tendência 

dos pesquisadores que estudam FMC em elaborarem atividades didáticas para a 

explanação dos conteúdos nas salas de aulas. No entanto, a pesquisa nos mostrou 

que desses pesquisadores, apenas 39,3% traziam resultados da implementação de 

seus trabalhos na prática em sala de aula, a maioria trazia apenas uma intervenção 

didática supostamente aplicável em sala de aula.  

É importante destacar, que mesmo com a orientação dos documentos oficiais, 

a FMC não é amplamente difundida em sala de aula, acusando evidências de que 

podem haver outros fatores que desmotivam a abordagem do tema em sala de aula 

por parte do professor, seja pela sua formação inicial, pela falta de tempo ou pelo 

material didático que tem em mãos. Nesse sentido, pesquisas que averiguem o que 

leva os educadores a não discutirem a FMC se mostram necessárias. (MARQUES et. 

al, 2019)  

Portanto a importância desse trabalho se justifica ainda mais, pois mesmo com 

inúmeras discussões sobre a inserção de FMC no Ensino Médio, que é validada por 

lei nos currículos nacionais e do estado do RJ, constatamos em nossas pesquisas, 

que ainda há poucos trabalhos voltados para esse tema. Isso se torna mais nítido 

quando falamos dos trabalhos voltados para o docente, em que seu objetivo é focado 

em uma aplicação em sala de aula. 

 

6.2 Ensino de Física Moderna e Contemporânea na NEJA 

Entendemos que o público da EJA necessita de uma maior flexibilidade no 

conteúdo da Física, visando uma formação mais específica e dentro da realidade de 

seus alunos, que são em sua maioria jovens e adultos trabalhadores. Isso porque, 

como afirmam as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, para se 

trabalhar na EJA é necessário ter em mente as especificidades deste público, 

buscando a flexibilização curricular, “de modo a permitir percursos individualizados e 

conteúdos significativos” (BRASIL, 2013, p.73). 

Assim, o professor deve buscar atender as prioridades e interesses dos alunos 

da EJA, para elaborar as aulas, reduzindo e evidenciando os conteúdos e discussões 

que realmente irão contribuir para a formação desse aluno. A pedagogia de Paulo 
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Freire orienta que o professor trabalhe aquilo que é relevante ao aluno, usando 

problemáticas vivenciadas no seu cotidiano. 

Como professor do Estado do Rio de Janeiro, atualmente trabalho com a EJA 

no Ensino Médio, que segundo a implementação da SEEDUC-RJ em 2013, passou a 

ser chamada de Programa Nova EJA (NEJA). A NEJA é uma Nova Política de 

Educação de Jovens e Adultos pensada para o Ensino Médio, que prevê o cumprimento 

dessa etapa escolar em 2 anos, separados em 4 módulos semestrais. A disciplina de 

Física é contemplada nos módulos 2 e 4.  

A NEJA foi criada a partir de orientações metodológicas e pedagógicas que 

buscam valorizar a experiência de cada aluno. Uma vez que o aluno é um sujeito 

construtor de conhecimento e sua experiência de vida é ponto de partida e referencial 

paras as novas aprendizagens e formação de uma sociedade mais justa, desenvolvida 

e igualitária.  

No entanto, a NEJA não possui um currículo mínimo para orientar o professor, 

ocasionando um primeiro empecilho para o avanço de um ensino eficaz.  A SEEDUC-

RJ, na construção da NEJA organizou um material didático de apoio que prevê 

atividades e conteúdos para a execução dos 4 módulos. Na área da Física, esse 

material de apoio são cadernos divididos em módulos que pouco envolvem os alunos 

a sua realidade, pois se aproximam daquele ensino bancário criticado por Freire, ao 

proporcionar um ensino mecânico, com fórmulas e conceitos prontos. Isso que acarreta 

em um segundo empecilho para o ensino da Física, uma vez que o único material de 

apoio a NEJA é limitado em expor a importância e necessidade da Física na vida dos 

alunos. Assim, o professor de Física, precisa adaptar o Currículo Mínimo do Ensino 

Médio regular à realidade dos alunos da NEJA, buscando sempre despertar a 

curiosidade e o interesse, com questões problematizadoras que os envolvam. 

 

6.3 Ensino de Física Nuclear 

Dentre os temas presentes na FMC, em nossa pesquisa trabalharemos com a 

Física Nuclear, pois acreditamos que as discussões ocasionadas por essa temática 

proporcionam relevância social e tecnológica para a vida dos alunos. Sobre a temática 

da Física Nuclear no Ensino Médio, Valente (2009, p. 5) argumenta: 
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Por se tratar de assunto atual, em alguns aspectos polêmico e controverso, a 
sua inserção no EM pode trazer novos conhecimentos de Física, 
possibilitando que os alunos lidem com informações veiculadas pela mídia e 
adquiram capacidade para compreender, questionar e posicionar-se, 
especialmente em relação ao controvertido debate relacionado ao uso da 
energia nuclear.  

A escolha do tema de Energia Nuclear como tema central e problematizador da 

nossa pesquisa e também para elaboração do Produto educacional, tem como 

motivação não só apresentar a discussão de conceitos físicos fundamentais, mas 

também, trazer novos significados para esses conceitos. Esperamos que a construção 

do saber em Física Nuclear com os alunos, oportunize uma nova visão do mundo, dos 

conceitos científicos e suas implicações tecnológicas e sociais no cotidiano. Sobre 

isso, Xavier et. al (2007) dizem: 

Em relação ao uso da radioatividade, não podemos nos ater somente ao 
provimento de energia nuclear, mas devemos levar em consideração outras 
tendências, como o uso de radiação e material radioativo na medicina, como 
por exemplo, na obtenção de diagnósticos a partir da cintilografia - técnica 
bastante eficiente quando comparada com a radiografia, ultrassonografia e 
radiografia. Além da medicina, utilizam a radioatividade nos estudos de 
datação, na indústria de alimentos, com a preservação destes a partir da 
irradiação com o cobalto-60. (XAVIER et al., 2007, apud Silva, Pessanha, 
Bouhid, 2011, p. 4) 

A partir da temática da Física Nuclear é possível a discussão dos conceitos 

fundamentais como: fissão nuclear, decaimento radioativo e meia-vida, permitindo a 

criação de debates, trocas de conhecimento, busca de contextualização e construção 

de uma aprendizagem significativa. 

Além dos conceitos fundamentais que iremos abordar, por entendermos que o 

tema Energia Nuclear é instigante e que desperta curiosidade, também buscaremos 

um debate acerca dos benefícios, riscos, entraves e problemas que a produção da 

Energia Nuclear pode causar, em uma escala global. Se tratando da inserção do tema 

Física Nuclear, Valente (2009, p.110) destaca: 

A esse potencial integrador de conhecimentos e abordagens, esse tema 
apresenta, ainda, características relevantes do ponto de vista didático-
pedagógico. Por um lado, trata de um conteúdo instigante, popularmente 
conhecido, mas de fato, profundamente desconhecido, presente na mídia, o 
que possibilita acessar um material diversificado como revistas, jornais, 
internet, textos históricos e manuais didáticos. Isso é favorável, também, para 
a elaboração de atividades diversificadas, que podem partir de situações e 
problemas reais presentes no mundo atual e em suportes que, tanto o 
professor, como o aluno do EM têm acesso. Por outro lado, a escolha desse 
recorte pode atender a uma dificuldade frequentemente manifestada pelos 
professores do EM, que diz respeito às possibilidades de introdução de novos 
temas, sobretudo da FMC, em um currículo que não os contempla 
previamente, constituído do tradicional “rol” de conteúdos da Física Clássica.  
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Portanto, entendemos que trabalhar a Energia Nuclear é uma oportunidade de 

apresentar um tema atualizado, com grande relevância na política e destaque na 

mídia, possibilitando que os alunos construam um conhecimento mais amplo nos 

aspectos políticos, científicos, tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais sobre 

o tema. Nesse sentido, Valente (2009, p. 123) diz: 

Assim, por se tratar de um tema atual, presente na mídia, em alguns aspectos 
polêmico e controverso, a sua inserção na escola traz novos conhecimentos 
de Física, hoje em dia praticamente ausentes dos programas curriculares, 
que possibilitam aos alunos lidar com essas informações veiculadas, 
capacitando-os para compreender, questionar e posicionar-se nesse debate.  
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7. CONCEITOS DE FÍSICA NUCLEAR 

Para apresentar as informações e os conceitos básicos sobre a Produção de 

Energia Nuclear e a Radioatividade de forma simples e objetiva, nos basearemos no 

material do Programa de Integração Técnica disponibilizado pela Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN)4 de Eliezer Cardoso, no livro “Física para cientistas e 

engenheiros – Vol. 4: Luz, Óptica e Física Moderna” de John Jewett e Raymond 

Serway e no livro “Fundamentos de Física – Vol. 4: Óptica e Física Moderna” de David 

Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker. A partir desses referenciais teóricos 

selecionamos e organizamos oito tópicos fundamentais para a aprendizagem da 

Física Nuclear e Radioatividade no Ensino Médio e na NEJA.  

 

7.1 Energia 

A energia pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho ou como o 

resultado da realização de um trabalho. Na prática, a energia é melhor “sentida” do 

que definida. Quando se olha para o Sol, tem-se a sensação de que ele é dotado de 

muita energia, devido à luz e ao calor que emite constantemente. Existem vários tipos 

ou modalidades de Energia, destacamos as principais a seguir:  

- Energia Mecânica, como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. A energia 

mecânica está relacionada com duas formas diferentes. A energia cinética e a energia 

potencial. A Energia Cinética, que se associa ao movimento dos corpos e a Energia 

Potencial que é a energia armazenada nos corpos com a capacidade de se 

transformar em movimento. 

- A Energia Luminosa é outra forma de Energia que consiste em toda a radiação 

eletromagnética de frequência e comprimento de onda contida dentro da faixa do 

espectro visível, e que nossos olhos captam como luz. Sem a energia luminosa, a vida 

humana não existiria na Terra. São dois tipos diferentes de energia luminosa, 

incandescente e luminescente, que podem ter origem natural ou artificial, sendo o sol 

o maior produtor dessa energia. 

 
4 Fonte:http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/programa-de-informacao-cnen.pdf 

(Acesso em: 05/06/2020) 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/programa-de-informacao-cnen.pdf
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- A Energia Sonora é a energia presente em uma onda sonora, associada a vibrações 

da matéria, sendo produzida ao viajar pelo ar, água ou qualquer outro espaço.  A 

Energia sonora está ligada diretamente com a capacidade do ouvido humano ouvir, 

determinando como essa forma de energia pode ser quantificado e percebida. 

- A Energia Química é o potencial de um produto químico sofrer transformação através 

de uma reação química. 

- A Energia Solar é uma energia totalmente limpa, renovável e sustentável que se 

caracteriza por usar os raios solares como fonte de energia. Esse tipo energia alimenta 

diferentes tecnologias, como: aquecimento solar, energia solar fotovoltaica e energia 

heliotérmica. 

- Energia Eólica é gerada a partir da transformação da energia cinética contida nos 

ventos convertido em energia elétrica. É um tipo de energia totalmente limpa e 

renovável, permanentemente à disposição do homem. Esse processo acontece por 

meio de uma turbina eólica que possui hélices, que ao entrar em contato com o vento 

faz movimentos de rotação, gerando energia e abastecendo a rede elétrica. 

- A Energia Nuclear é a energia contida no núcleo dos átomos e emitida na forma de 

radiação ou partícula. A Energia Nuclear pode ser obtida através de dois processos, 

a fissão nuclear e a fusão nuclear. 

 

7.2 Estrutura do Núcleo  

No início do século XX, pouco se sabia sobre a estrutura dos átomos. O 

conhecimento era que estes continham elétrons e que os elétrons possuíam uma 

carga elétrica, que era considerada negativa. O elétron tinha sido descoberto por J. J. 

Thomson em 1897, mas a massa do elétron era desconhecida, não sendo possível 

dizer quantos elétrons um átomo continha. Os físicos já sabiam que os átomos eram 

eletricamente neutros e deviam conter também cargas positivas, mas não sabiam 

como eram essas cargas positivas. De acordo com um modelo muito popular na 

época, as cargas positivas e negativas estavam distribuídas uniformemente em uma 

esfera. (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016) 

Segundo Halliday, Resnick e Walker (2016), foi em 1911 que Ernest Rutherford 

sugeriu que a carga positiva estava concentrada no centro do átomo, formando um 
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núcleo, e que o núcleo era responsável pela maior parte da massa do átomo. A 

sugestão de Rutherford se baseava nos resultados de um experimento proposto por 

ele e executado por dois colaboradores, Hans Geiger (o inventor do contador Geiger) 

e Ernest Marsden, um estudante de 20 anos que ainda não havia terminado o curso 

de graduação.  

Na época de Rutherford, já se sabia que certos elementos, ditos radioativos, se 

transformam espontaneamente em outros elementos, emitindo partículas no 

processo. Um desses elementos é o gás radônio, que emite partículas α com uma 

energia de aproximadamente 5,5 MeV. Hoje sabemos que as partículas α são núcleos 

de átomos de hélio. Rutherford almejava fazer as partículas α incidirem em uma folha 

fina de metal e medir o desvio da trajetória das partículas ao passarem pelo material. 

As partículas α, cuja massa é cerca de 7300 vezes maior que a do elétron, têm uma 

carga de +2e. 

Figura 7.1: Arranjo experimental de Rutherford 

 

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016) 

A figura 7.1 exemplifica o arranjo experimental (visto de cima) usado no 

laboratório de Rutherford entre 1911 e 1913 para estudar o espalhamento de 

partículas α por folhas finas de metal. A posição do detector podia ser ajustada para 

vários valores do ângulo de espalhamento ϕ. A fonte de partículas α era o gás radônio, 
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um produto do decaimento do rádio. Esse simples experimento ocasionou a 

descoberta do núcleo atômico. Segundo Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 342)   

Os resultados foram surpreendentes. Nas palavras de Rutherford: “Foi a 
coisa mais incrível que aconteceu em toda a minha vida. É quase como se 
você desse um tiro de canhão em uma folha de papel e a bala ricocheteasse.” 
Por que Rutherford ficou tão surpreso? Na época em que o experimento foi 
realizado, a maioria dos físicos acreditava no modelo do “pudim de passas” 
para o átomo, proposto por J. J. Thomson. De acordo com o modelo, a carga 
positiva do átomo estava uniformemente distribuída em todo o volume do 
átomo. Os elétrons (as “passas” do modelo) vibravam em torno de posições 
fixas no interior dessa esfera de carga positiva (o “pudim”).  

Desta forma, a força experimentada por uma partícula α ao passar por uma 

esfera de carga positiva do tamanho de um átomo produziria uma deflexão menor que 

1°. Os elétrons do átomo praticamente não afetariam a partícula α, muito mais pesada. 

Na realidade, os elétrons é que seriam espalhados para todos os lados, como uma 

nuvem de mosquitos atingida por uma pedra. Segundo Rutherford, para sofrer uma 

deflexão de mais de 90°, a partícula α teria que ser submetida a uma força 

considerável; essa força poderia ser explicada se a carga positiva, em vez de se 

espalhar por todo o átomo, estivesse concentrada em uma pequena região central. 

Assim, a partícula α poderia se aproximar muito da carga positiva, sem atravessá-la, 

e essa aproximação resultaria em uma força considerável (HALLIDAY, RESNICK, 

WALKER, 2016). 

 

Propriedades dos Núcleos 

Os núcleos são feitos de prótons e nêutrons. O número de prótons do núcleo 

(também conhecido como número atômico) é representado pela letra Z; o número de 

nêutrons é representado pela letra N. A soma do número de prótons e do número de 

nêutrons é chamada de número de massa e representada pela letra A:  

 

A = Z + N 
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Nuclídeo é uma combinação específica de número atômico e de massa que 

representa um núcleo. Ao representar nuclídeos é conveniente utilizar o símbolo 𝑋𝑍
𝐴  

para abranger os números de prótons e nêutrons, onde X representa o símbolo 

químico do elemento. Os nuclídeos são representados por símbolos como os que 

aparecem na primeira coluna da Tabela 7.1. 

Tabela 7.1: Exemplo de Nuclídeos 

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016) 

De acordo com essa tabela, Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 346) 

apresentam o seguinte exemplo:  

O nuclídeo 197Au. O índice superior 197 indica o valor do número de massa 
A. O símbolo químico Au indica que o elemento é o ouro, cujo número atômico 
é 79. De acordo com a equação A = Z + N, o número de nêutrons desse 
nuclídeo é 197 – 79 = 118. Os nuclídeos com o mesmo número atômico Z e 
diferentes números N de nêutrons são chamados de isótopos. O elemento 
ouro possui 36 isótopos, que vão desde o 169Au até o 205Au. Apenas um 
desses nuclídeos é estável; os outros 35 são radioativos. Esses 
radionuclídeos sofrem um processo espontâneo de decaimento (ou 
desintegração) no qual emitem uma ou mais partículas e se transformam em 
um nuclídeo diferente.  

 

Modelos de Núcleos 

Os núcleos são mais complexos que os átomos. Enquanto que nos átomos, a 

lei básica da força que age entre os componentes (lei de Coulomb) tem uma 

expressão simples com uma força exercida a partir de um centro bem definido, o 
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núcleo atômico; nos núcleos, a força que sustenta os componentes unidos tem uma 

expressão complicada. Além disso, o núcleo, uma mistura de prótons e nêutrons, não 

possui um centro bem definido. 

Um modelo do núcleo é uma forma que permite estudar da melhor maneira 

possível as propriedades do núcleo. A utilidade de um modelo é testada pela 

capacidade de fazer previsões que possam ser testadas experimentalmente. Três 

modelos do núcleo se revelaram particularmente úteis, o modelo coletivo, o modelo 

das partículas independentes e o modelo misto. Cada modelo reflete um grupo seleto 

de propriedades nucleares, conforme apontam Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 

350):   

O modelo coletivo da estrutura nuclear supõe que os núcleos colidem 

frequentemente e que núcleos compostos se formam quando um núcleo 

captura uma partícula. A formação de um núcleo composto e o decaimento 

desse núcleo são considerados eventos independentes.  O modelo das 

partículas independentes da estrutura nuclear supõe que os núcleons se 

movem de forma independente, sem sofrer colisões, em estados 

quantizados. O modelo prevê a existência de níveis quantizados de energia 

para os núcleons e números mágicos de núcleons (2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126) 

associados a camadas completas. Os nuclídeos que possuem um número 

mágico de prótons e/ou nêutrons são particularmente estáveis. O modelo 

misto, no qual alguns núcleons ocupam estados quantizados do lado de fora 

de um caroço formado por camadas completas. Esse modelo de estrutura 

nuclear, que combina as hipóteses aparentemente irreconciliáveis do modelo 

coletivo e do modelo das partículas independentes, permite explicar muitas 

propriedades dos núcleos. 

 

A Força Nuclear 

A força eletromagnética conserva os elétrons nas vizinhanças do núcleo para 

formar os átomos. Para manter o núcleo coeso, é preciso uma força nuclear 

suficientemente intensa para superar a força de repulsão eletromagnética 

experimentada pelos prótons e para sustentar os prótons e nêutrons confinados no 

pequeno volume do núcleo. Os experimentos mostram que essa força é de curto 

alcance; seus efeitos não se estendem muito além de alguns femtômetros. A força 

nuclear que mantém os prótons e nêutrons unidos para formar o núcleo é um efeito 

secundário da interação forte que mantém os quarks unidos para formar os prótons e 
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os nêutrons. Um efeito semelhante é observado na atração entre moléculas neutras 

(força de van der Waals), um efeito secundário da interação elétrica que mantém os 

átomos unidos para formar as moléculas (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016). 

 

7.3 Radioatividade  

Em 1896, Becquerel descobriu acidentalmente que cristais de sulfeto de 

potássio de uranilo emitem radiação invisível que pode escurecer um negativo, 

mesmo que este seja coberto para excluir a luz. Após vários experimentos, ele 

concluiu que a radiação emitida pelos cristais era de um tipo novo, que não solicita 

estímulo externo e era tão penetrante que podia escurecer negativos protegidos e 

ionizar gases. Tal processo de emissão espontânea de radiação por urânio depois 

passou a ser chamado de radioatividade (SERWAY, JEWETT, 2017). 

Experimentos posteriores de outros cientistas mostraram que outras 

substâncias eram mais radioativas. As primeiras investigações mais significativas 

foram feitas por Marie e Pierre Curie (1859-1906). Depois de muitos anos de estudos 

cuidadosos e trabalhos de separação química de toneladas de pechblenda, minério 

radioativo, Marie e Pierre Curie relataram a descoberta de dois elementos 

previamente desconhecidos, ambos radioativos, que foram nomeados de polônio e 

rádio. Experimentos adicionais, como o famoso trabalho de disseminação de 

partículas alfa de Rutherford, indicaram que a radioatividade é o resultado do 

decaimento ou da desintegração de núcleos instáveis (SERWAY, JEWETT, 2017). 

Um dos processos de estabilização de um núcleo com excesso de energia é o 

da emissão de um grupo de partículas, constituídas por dois prótons e dois nêutrons, 

e da energia a elas associada. São as radiações alfa ou partículas alfas.  Outra forma 

de estabilização, quando existe no núcleo um excesso de nêutrons em relação a 

prótons, é através da emissão de uma partícula negativa, um elétron, com carga -1, 

resultante da conversão de um nêutron em um próton. É a partícula beta negativa ou, 

simplesmente, partícula beta.  Geralmente, após a emissão de uma partícula alfa (α) 

ou beta (β), o núcleo resultante desse processo, ainda com excesso de energia, 

procura estabilizar-se, emitindo esse excesso em forma de onda eletromagnética, da 

mesma natureza da luz, sem carga elétrica, denominada radiação gama, conforme a 

Figura 7.3. 
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Figura 7.2: Emissão das partículas alfa, beta e gama 

 

Fonte: http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/programa-de-informacao-

cnen.pdf) Acesso 01/02/2021 

 

Decaimento Radioativo 

Um núcleo com excesso de energia tende a estabilizar-se, emitindo partículas 

alfa ou beta. Em cada emissão de uma dessas partículas, há uma variação do número 

de prótons no núcleo, isto é, o elemento se transforma ou se transmuta em outro, de 

comportamento químico diferente. Essa transmutação também é conhecida como 

desintegração radioativa, designação não muito adequada, porque dá a ideia de 

desagregação total do átomo e não apenas da perda de sua integridade. Um termo 

mais apropriado é decaimento radioativo, que sugere a diminuição gradual de massa 

e atividade. Durante o decaimento radioativo, o número N de radioisótopos diminui 

com o tempo t, a partir de um número inicial N0, segundo uma lei exponencial: 

N = N0e−λt 

N0 representa o número de núcleos radioativos no instante t = 0, e N é o número 

de núcleos que restam na amostra em um instante t > 0. 

Os decaimentos podem ser de três tipos: alfa, beta e gama. Cada um deles 

corresponde à uma partícula radioativa diferente, que altera o núcleo do átomo 

emissor de acordo com suas características. No decaimento Alfa, alguns nuclídeos 

decaem emitindo uma partícula alfa (núcleo de hélio, 4He). Esse decaimento é inibido 

por uma barreira de potencial que classicamente não pode ser transposta, mas que, 

de acordo com a física quântica, pode ser atravessada por tunelamento. A 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/programa-de-informacao-cnen.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/programa-de-informacao-cnen.pdf
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probabilidade de atravessar a barreira e a resultante meia-vida para o decaimento alfa 

são muito sensíveis à energia da partícula alfa no interior do núcleo, que é igual à 

energia de desintegração. 

No decaimento beta, um núcleo emite um elétron ou um pósitron, juntamente 

com um neutrino. A energia de desintegração é compartilhada pelas partículas 

emitidas. Os elétrons e pósitrons emitidos no decaimento beta podem ter qualquer 

energia entre praticamente zero e um valor limite:  

Kmáx = Q = –Δmc2 

O decaimento gama, é o resultado do decaimento radioativo alfa e beta, em 

forma de energia pura. Quando o átomo dispara uma partícula alfa ou beta, porém 

essa emissão não é suficiente para estabilizar o átomo, essa instabilidade é reduzida 

com a emissão de raios gama.  

 

Meia vida de um elemento radioativo 

Cada elemento radioativo, seja natural ou obtido artificialmente, se desintegra 

ou decai a uma velocidade que lhe é característica. Para se acompanhar a duração 

ou a “vida” de um elemento radioativo foi preciso estabelecer uma forma de 

comparação. O tempo que um elemento radioativo leva para ter sua atividade 

reduzida à metade da atividade inicial foi denominado meia-vida do elemento e 

representado pelo símbolo 𝑇1

2

. Assim, se no início de uma observação existem N 

núcleos radioativos na amostra, após uma meia-vida restarão  
𝑁

2
  núcleos radioativos; 

depois de dois meias-vidas, restarão 
1

2
𝑥

𝑁

2
=  

𝑁

4
 núcleos radioativos, e assim por diante. 

Para exemplificar, a figura 7.4 vai mostrar a variação de números de núcleos em 

função do tempo: 
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Figura 7.3: Variação de números de núcleos em função do tempo 

 

Fonte: http://portal.sbpcnet.org.br/livro/energianuclearnasaude.pdf. Acesso 01/02/2021 

Dessa forma, meia-vida é o tempo necessário para a atividade de um elemento 

radioativo ser reduzida à metade da atividade inicial. 

 

7.4 Fissão e Fusão Nuclear 

 A Fissão Nuclear e a Fusão Nuclear são fenômenos que acontecem no núcleo 

do átomo. Eles são de mesma natureza, porém funcionam de formas diferentes.  

 

Fissão Nuclear 

 Em 1932, o físico inglês James Chadwick descobriu o nêutron. Anos depois, o 

físico italiano Enrico Fermi notou que, quando alguns elementos são bombardeados 

com nêutrons, outros elementos são produzidos. Fermi havia previsto que o nêutron, 

por não possuir carga elétrica, seria um projétil muito útil para estudar reações 

nucleares, pois, ao contrário do próton e da partícula alfa, não estaria sujeito a uma 

força repulsiva ao se aproximar de um núcleo. Os nêutrons térmicos são projéteis úteis 

para o estudo das reações nucleares, mesmo sendo nêutrons que se movem 

lentamente por estarem em equilíbrio com o meio que os rodeia, e possuindo por isso 

uma energia cinética de apenas 0,04 eV à temperatura ambiente. (HALLIDAY, 

RESNICK, WALKER, 2016) 

No final da década de 1930, a física Lise Meitner e os químicos Otto Hahn e 

Fritz Strassmann, continuaram o trabalho de Fermi, expuseram soluções de sais de 

urânio a nêutrons térmicos e descobriram que alguns produtos dessa interação eram 

http://portal.sbpcnet.org.br/livro/energianuclearnasaude.pdf
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radioativos. Em 1939, um dos radionuclídeos foi identificado como o bário. Como era 

possível, admiraram-se Hahn e Strassmann, que a reação com um nêutron de um 

elemento pesado como o urânio (Z = 92) pudesse produzir um elemento de massa 

moderada como o bário (Z = 56)?  Uma solução para o enigma foi encontrada 

semanas mais tarde por Meitner e seu sobrinho, Otto Frisch. Segundo os dois 

pesquisadores, o núcleo de urânio, depois de absorver um nêutron térmico, se dividia, 

com liberação de energia, em dois fragmentos aproximadamente iguais, um dos quais 

era o bário. Frisch chamou o processo de fissão. Este papel relevante de Meitner na 

descoberta da fissão foi conhecido apenas recentemente, por meio de pesquisas 

históricas; Hahn não dividiu com ela o Prêmio Nobel de Química que o químico alemão 

recebeu em 1944 pela descoberta. Em 1997, um elemento, o meitnério (símbolo Mt, 

Z = 109) foi batizado em sua homenagem (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016). 

 Em cada reação de fissão nuclear resultam, além dos núcleos menores, dois a 

três nêutrons, como consequência da absorção do nêutron que causou a fissão. 

Torna-se, então, possível que esses nêutrons atinjam outros núcleos de urânio-235, 

sucessivamente, liberando muito calor. Tal processo é denominado Reação de Fissão 

Nuclear em Cadeia ou, simplesmente, Reação em Cadeia, como mostra a Figura 7.5: 

Figura 7.4: Reação de Fissão Nuclear 

 

Fonte: https://blog.biologiatotal.com.br/fissao-e-fusao-nuclear-o-que-sao-diferencas-e-aplicacoes/ 

Acesso 01/02/2021. 

https://blog.biologiatotal.com.br/fissao-e-fusao-nuclear-o-que-sao-diferencas-e-aplicacoes/
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A fissão acontece da seguinte forma: um nêutron é lançado sobre o núcleo do 

Urânio 235 que naturalmente já é um elemento instável. Com a penetração deste 

núcleo o processo de instabilidade se acelera e o Urânio 235 transforma-se no Urânio 

236, num intervalo de tempo da ordem de 10–12 s que para a percepção do ser humano 

é instantânea, e após este lapso de tempo se fragmenta em dois núcleos, (a média é 

de 2,5 nêutrons em cada fissão), que são os subprodutos da Fissão, e dois ou três 

neutros, (há possibilidade de formação de cerca de noventa núcleos subprodutos 

diferentes no resultado da fissão do Urânio). Este produto final possui uma quantidade 

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

da ordem de 200 Mega Elétrons-volts, (200 MeV). A fissão do 235U por nêutrons 

térmicos pode ser representada pela reação: 

 

Onde 236U é um estado excitado intermediário que dura aproximadamente       

10-12 s antes de se dividir em núcleos de massa média X e Y, chamados fragmentos 

de fissão. Em qualquer reação de fissão, há muitas combinações de X e Y que 

atendem aos requisitos de conservação de energia e carga. No caso do urânio, por 

exemplo, aproximadamente 90 núcleos filhos podem ser formados (SERWAY, 

JEWETT, 2017). 

  

Fusão Nuclear 

 A fusão nuclear consiste na reação entre dois núcleos atômicos leves que 

resulta na produção de uma espécie nuclear mais pesada do que os núcleos atómicos 

iniciais. Quando há a compressão de dois núcleos de hidrogênio, por exemplo, eles 

podem fundir-se formando um núcleo de hélio, libertando uma gigantesca quantidade 

de energia ao longo do processo. Com sucessivas reações de fusão nuclear, todos os 

elementos químicos conhecidos podem ser sintetizados a partir do hidrogênio. 

A fusão nuclear é um fenômeno muito difícil de ser provocado, exigindo 

temperaturas da ordem de muitos milhares de graus Celsius. No entanto, quando 

alcançado, liberta muito mais energia do que a que consome. A energia gigantesca 

necessária para ativar o processo de fusão nuclear deve-se, essencialmente, à 

barreira de forças eletroestáticas entre os núcleos (carregados positivamente). 
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O processo de fusão nuclear corresponde à fonte de energia produzida nas 

estrelas. Neste caso, dois núcleos de hidrogênio leve reagem formando o deutério, 

liberando 0,42 MeV de energia por reação. Na verdade, este processo tem uma 

probabilidade bastante baixa de ocorrer, porém no centro do Sol, por exemplo, onde 

a densidade é cerca de 100g/cm3 e a temperatura é da ordem de alguns milhões de 

graus Celsius, as condições para a fusão de hidrogênio leve são propícias. Mesmo 

assim, estima-se que o tempo total necessário para consumir todo hidrogênio do Sol 

seja da ordem de 1010 anos. 

A maior ou menor probabilidade de ocorrência de fusão nuclear está 

diretamente ligada à repulsão coulombiana entre os prótons que compõem os dois 

núcleos que interagem. É preciso que tal repulsão seja vencida, ou seja, os dois 

núcleos têm que se aproximar o bastante para que a força nuclear seja suficiente e 

que um novo núcleo, mais pesado, se forme. Evidentemente, quanto maior o número 

de prótons presentes nos núcleos que reagem, maior a repulsão coulombiana e maior 

deverá ser a energia cinética relativa para que o processo tenha alguma chance de 

ocorrer. 

Uma vez que a probabilidade de ocorrência de fusão envolvendo dois núcleos 

de hidrogênio leve é muito pequena, por razões que envolvem também certas 

características da força nuclear, as reações de fusão que melhor se candidatam para 

uma tentativa de aproveitamento da energia liberada são as que envolvem um ou dois 

núcleos de deutério e outro de trítio, formando isótopos do núcleo de hélio. 

Enquanto o deutério pode ser encontrado na natureza em abundância (em cada 

1000 l de água, 34 g são de água pesada, ou seja, água formada por duas moléculas 

de deutério e uma de oxigênio), o trítio pode ser produzido por reações nucleares em 

um reator a partir do lítio, que é um elemento relativamente abundante. 
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Figura 7.5: Reação de Fusão Nuclear 

 

Fonte: https://blog.biologiatotal.com.br/fissao-e-fusao-nuclear-o-que-sao-diferencas-e-aplicacoes 

Acesso 01/02/2021 

Para que se tenha uma ideia do potencial energético destas reações, no 

processo de fusão de deutério-trítio, apenas 1 grama destes núcleos liberaria uma 

quantidade de energia capaz de manter acesa uma lâmpada de 100 Watts por 

940.000 anos. 

Se a fusão nuclear puder um dia ser aplicada, vai oferecer diversas vantagens 

em relação à potência gerada por fissão como, baixo custo e abundância de 

combustível (deutério), impossibilidade de acidentes não controlados e risco 

diminuído de radiação. Alguns dos possíveis problemas e desvantagens são escassez 

do lítio, estoque limitado de hélio, necessário para resfriar os ímãs supercondutores 

utilizados para produzir campos fortes de confinamento, e danos estruturais e 

radioatividade induzida causada por bombardeamento de nêutrons. Se esses 

problemas e os fatores de projeto de engenharia puderem ser solucionados, a fusão 

nuclear pode se tornar uma fonte viável de energia até a metade do século XXI.  

 

7.5 Reatores Nucleares de Fissão  

 Descoberta a grande fonte de energia no núcleo dos átomos e a forma de 

aproveitá-la, restava saber como controlar a reação em cadeia, que normalmente não 

pararia, até consumir quase todo o material físsil (que sofre fissão nuclear), no caso o 

urânio-235. A fissão de cada átomo de urânio-235 resulta em 2 átomos menores e 2 

a 3 nêutrons, que irão fissionar outros tantos núcleos de urânio-235. A reação pode 

https://blog.biologiatotal.com.br/fissao-e-fusao-nuclear-o-que-sao-diferencas-e-aplicacoes
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ser explosiva (como em uma bomba atômica) ou controlada (como em um reator 

nuclear). A forma de controlar a reação em cadeia consiste na eliminação do agente 

causador da fissão: o nêutron. Não havendo nêutrons disponíveis, não pode haver 

reação de fissão em cadeia. 

Alguns elementos químicos, como o boro, na forma de ácido bórico ou de metal, 

e o cádmio, em barras metálicas, têm a propriedade de absorver nêutrons, porque 

seus núcleos podem conter ainda um número de nêutrons superior ao existente em 

seu estado natural, resultando na formação de isótopos de boro e de cádmio. 

A grande aplicação do controle da reação de fissão nuclear em cadeia é nos Reatores 

Nucleares, para geração de energia elétrica. 

Em um reator típico, o combustível está na forma de pastilhas de óxido de 

urânio, que são introduzidas em longos tubos de metal. Essas barras de combustível 

são agrupadas em feixes e imersas no líquido moderador, formando o núcleo do 

reator. Esse arranjo geométrico aumenta a probabilidade de um nêutron rápido, 

produzido no interior de uma barra de combustível, estar no moderador ao passar pelo 

intervalo crítico de energias. Depois de se tornar um nêutron térmico, o nêutron ainda 

pode ser capturado de formas que não resultam em fissão (é a chamada captura 

térmica), mas é muito mais provável que o nêutron térmico penetre novamente em um 

elemento combustível e encontre um núcleo de 235U para produzir um evento de fissão 

(HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016). 

Figura 7.6: Diagrama esquemático de um reator nuclear 

 

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016) 
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 A Figura 7.6 apresenta o diagrama esquemático de um reator nuclear 

conhecido como reator de água pressurizada (PWR3), usado nos Estados Unidos e 

em outros países, como o Brasil, para gerar energia elétrica. Nesse tipo de reator, a 

água é usada como moderador e como fluido de transferência de calor. No circuito 

primário, a água que circula no vaso de pressão do reator é mantida a uma alta 

temperatura (da ordem de 600 K) e a uma alta pressão (da ordem de 150 atmosferas). 

No gerador de vapor, o calor da água do circuito primário é transferido para a água do 

circuito secundário, que se transforma em vapor e é usada para mover uma turbina, 

que aciona um gerador de eletricidade. Para completar o circuito secundário, o vapor 

que sai da turbina é resfriado, condensado e bombeado de volta para o gerador de 

vapor. O vaso de pressão de um reator típico de 1000 MW (elétricos) tem 12 m de 

altura e pesa 4 MN. A água circula no circuito primário com uma vazão de 1 ML/min 

(HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016). 

Segundo Serway e Jewett (2017), para conseguir uma reação em cadeia 

autossustentável, uma média de um nêutron emitido em cada fissão de 235U deve ser 

capturada por outro núcleo de 235U e fazer com que o núcleo sofra fissão. Um 

parâmetro útil para descrever o nível de operação do reator é a constante de 

reprodução K, definida como o número médio de nêutrons de cada fissão que causa 

outra fissão. K tem valor médio de 2,5 na fissão sem controle do urânio. Uma reação 

em cadeia autossustentável e controlada é atingida quando K = 1. Nesta condição, o 

reator é considerado crítico. Quando K < 1, o reator está subcrítico e a reação termina. 

Quando K > 1, está supercrítico e uma reação não controlada acontece. Em um reator 

nuclear utilizado para fornecer energia a uma empresa de serviços públicos, é 

necessário manter o valor de K próximo a 1. Se K ficar acima deste valor, a energia 

interna produzida na reação poderá derreter o reator. 

A segurança é primordial para a operação de um reator nuclear. A constante 

de reprodução K não deve subir acima de 1, para não acontecer uma reação não 

controlada. Por consequência, o design do reator deve incluir um meio de controlar o 

valor de K, conforme mostra a Figura 7.8.  
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Figura 7.7: Núcleo de um reator nuclear 

 

Fonte: Serway e Jewett (2017) 

O combustível consiste em urânio que foi enriquecido no isótopo 235U. Para 

controlar o nível de potência, barras de controle são inseridas no núcleo do reator. 

Elas são feitas de materiais como cádmio, muito eficiente na absorção de nêutrons. 

Ao ajustar o número e a posição das barras de controle no núcleo do reator, o valor 

de K pode variar e qualquer nível de potência no limite do design do reator pode ser 

atingido. 

 

7.6 Energia Nuclear 

É possível aproveitar a energia dos núcleos atômicos, da mesma forma como 

a humanidade vem aproveitando a energia dos átomos há milhares de anos ao 

queimar substâncias como madeira e carvão. Contudo, existem diferenças 

importantes entre as duas fontes de energia. Quando há extração da energia da 

madeira e do carvão através da queima desses combustíveis, estamos lidando com 

reações químicas que envolvem apenas os elétrons da última camada dos átomos de 

carbono e oxigênio, reagrupando-os em configurações mais estáveis. Quando há 

extração da energia do urânio em um reator nuclear, há também a queima de um 

combustível, mas dessa vez estamos mexendo com o núcleo de urânio, reagrupando 

os núcleons em configurações mais estáveis.  

Assim, os elétrons estão confinados nos átomos pela interação 

eletromagnética, e bastam alguns elétrons-volts para arrancá-los. Por outro lado, os 

núcleons estão confinados nos núcleos pela interação forte; são necessários milhões 
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de elétrons-volts para arrancá-los. Esse fator, da ordem de milhões, se reflete no fato 

de que podemos extrair muito mais energia de um quilograma de urânio do que de um 

quilograma de carvão.  

Tanto na queima de um combustível químico como na queima de um 

combustível nuclear, a liberação de energia é acompanhada por uma diminuição da 

massa, de acordo com a equação: 

Q = –Dm c2 

A diferença principal entre a queima de urânio e a queima de carvão é que, no 

primeiro caso, uma fração muito maior da massa disponível é consumida (mais uma 

vez, o fator nesse caso é da ordem de milhões). 

Tabela 7.2: Energia liberada por 1kg de matéria 

 

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016) 

Os diferentes processos usados para queimar combustíveis, químicos ou 

nucleares, desenvolvem potências diferentes. No caso da energia nuclear, é possível 

queimar um quilograma de urânio de forma explosiva, como nas bombas, ou de forma 

gradual, como nos reatores nucleares. No caso da energia química, é possível fazer 

explodir uma banana de dinamite ou digerir um filé com fritas. A Tabela 7.2 mostra a 

quantidade de energia que pode ser extraída de 1 kg de matéria por vários processos. 

Em vez de apresentar o valor da energia, a tabela indica o tempo durante o qual a 

energia manteria acesa uma lâmpada de 100 W. Apenas os três primeiros processos 

correspondem à realidade; os outros três são limites teóricos que provavelmente 

jamais serão atingidos na prática. O último processo, a aniquilação mútua de matéria 

e antimatéria, pode ser considerado o mais eficiente de todos, já que toda a energia 
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de repouso é transformada em outras formas de energia. As comparações desta 

tabela são feitas em termos da mesma quantidade de matéria. Quilograma por 

quilograma, é possível extrair milhões de vezes mais energia da fissão do urânio que 

da queima do carvão ou da força da água; contudo, existe muito mais carvão que 

urânio na crosta terrestre, e uma quantidade muito grande de água pode ser 

acumulada em uma represa. (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016) 

É importante destacar que a produção de Energia Nuclear possui alguns riscos 

que envolvem o armazenamento dos resíduos radioativos dos elementos utilizados 

durante o processo da Fissão Nuclear para a geração de energia. Além do problema 

com os resíduos, há também a questão dos acidentes nucleares que, quando 

acontecem, colocam sempre em discussão os perigos e desvantagens do uso de 

reatores nucleares, para a geração de energia, e o impacto que estes acidentes 

provocam no Meio Ambiente. 

Temos alguns exemplos de acidente nuclear pelo mundo. O maior deles 

aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, na madrugada do dia 26 de abril de 1986, que 

devido a um erro operacional passou-se a aquecer a água que deveria resfriar o 

reator, provocando uma explosão seguida de um incêndio que duraram 10 dias e 

espalhou material radioativo por uma área de 150.000 quilômetros quadrados. Trinta 

e duas pessoas morreram em poucos dias e pelo menos outras 5.000 nos anos 

seguintes. O último acidente nuclear que chamou a atenção da comunidade 

internacional ocorreu na cidade japonesa de Fukushima, em março de 2011, após um 

terremoto que abalou a região. Neste acidente ocorreu uma pane no sistema elétrico 

da usina que por sua vez impediu que as operações automáticas de resfriamento 

funcionassem, ocasionando assim, mais uma vez, o superaquecimento e explosões 

dos reatores da usina, ocorrendo, também, neste caso, falhas humanas nas tentativas 

de mitigar os problemas (RAMOS, 2015). 

Em 1987, em Goiânia, tivemos o pior acidente radioativo já visto no Brasil, 

embora não tenha ocorrido em uma usina nuclear, gerou uma grande desconfiança 

da população para o uso da energia nuclear. Tudo aconteceu quando catadores de 

papel acharam nas ruínas do Instituto de Radioterapia, uma cápsula, erradamente 

abandonada, contendo Césio 137, material altamente radioativo.  

O problema surgiu quando eles violaram a cápsula e tiveram acesso ao 

elemento radioativo que lá estava. Após a violação da cápsula, pessoas, animais, 
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superfícies e quase tudo o que estava nas adjacências sofreram irradiação 

(receberam incidência de radiação) e foram contaminadas (presença de elemento 

radioativo em qualquer superfície que cause risco potencial de saúde) pelo césio 137.  

A radiação emitida por esse isótopo é ionizante, podendo ocasionar alterações 

genéticas que podem resultar em câncer, albinismo, anemia, dentre outras. Esse 

acidente gerou cerca de 13 toneladas de lixo radioativo, algumas mortes, muitas 

pessoas com problemas de saúde grave, que tiveram que fazer tratamentos pelo resto 

da vida. 

Apesar dos acidentes graves como os relatados, quando em sua condição de 

operacionalidade normal as usinas nucleares não agridem o Meio Ambiente, pois o 

que lançam na atmosfera é somente vapor d’água.  

Sabemos que a Energia Nuclear tem suas desvantagens, como qualquer outra 

fonte energética, porém ela não pode ser ignorada dentro do contexto da matriz de 

geração de energia, e pode ser considerada como uma opção e fonte aceitável de 

energia, pois não queima combustíveis fósseis, portanto, não lançam poluentes no ar. 

Além disso, o retorno energético dos combustíveis nucleares, são muito 

compensadores; 1 pastilha de Urânio enriquecido que possui 1 cm2, equivale a 450 

m3 de gás natural ou 1000 kg de carvão. 

Muitos estudos vêm sendo feitos, e novas tecnologias na segurança das Usinas 

Nucleares desenvolvidas, melhorando o mecanismo de controle, o que conduz a uma 

maior segurança nos processos que acontecem no interior do reator de fissão nuclear. 

Paralelo a estes estudos sobre a melhoria no funcionamento das Usinas 

Nucleares baseadas no processo de Fissão existem estudos para a obtenção 

de energia através da Fusão Nuclear, porém, esta ainda demanda muita dificuldade 

tecnológica e pesquisas para ser explorada como uma forma de produção de energia. 

 

7.7 Rejeitos Radioativos – O Lixo Atômico  

 Os materiais radioativos produzidos em Instalações Nucleares (Reatores 

Nucleares, Usinas de Beneficiamento de Minério de Urânio e Tório, Unidades do Ciclo 

do Combustível Nuclear), Laboratórios e Hospitais, nas formas sólida, líquida ou 

gasosa, que não têm mais utilidade, não podem ser simplesmente “jogados fora” ou 

“no lixo”, por causa das radiações que emitem. Esses materiais, que não são 
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reutilizados em virtude dos riscos que apresentam, são “rejeitados”, até pelo lixo e, 

por isso, chamados de Rejeitos Radioativos.  

Na realidade, falar lixo atômico é uma redundância pois qualquer lixo é formado 

por átomos e, portanto, é atômico. Ele passa a ter essa denominação popular, quando 

é radioativo. 

Os rejeitos radioativos precisam ser tratados, antes de serem liberados para o 

meio ambiente, se for o caso. Eles podem ser liberados quando o nível de radiação é 

igual ao do meio ambiente e quando não apresentam toxidez química. Rejeitos 

sólidos, líquidos ou gasosos podem ser classificados, quanto à atividade, em 

rejeitos de baixa, média e alta atividade. 

Os produtos de fissão, resultantes do combustível nos reatores nucleares, 

sofrem tratamento especial em Usinas de Reprocessamento, onde são separados e 

comercializados, para uso nas diversas áreas de aplicação de radioisótopos. Os 

materiais radioativos restantes, que não têm justificativa técnica e/ou econômica para 

serem utilizados, sofrem tratamento químico especial e são vitrificados, guardados em 

sistemas de contenção e armazenados em Depósitos de Rejeitos Radioativos. 

Uma das medidas do grau de radioatividade desses resíduos é a rapidez com 

que liberam energia em forma térmica.  A Figura 7.8 mostra a potência térmica 

liberada pelos rejeitos produzidos durante um ano de operação em uma barra de 

combustível de um reator típico em função do tempo após a remoção da barra. As 

duas escalas são logarítmicas. As barras de combustível removidas dos reatores 

quase sempre são armazenadas no local, imersas em água; ainda não foram criadas 

instalações permanentes para o armazenamento desses rejeitos. Os rejeitos da 

fabricação de bombas nucleares também estão, na grande maioria dos casos, 

armazenados provisoriamente perto do local onde foram gerados (HALLIDAY, 

RESNICK, WALKER, 2016). 
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Figura 7.8: Potência térmica liberada pelos rejeitos produzidos durante um ano 

 

Fonte: HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016 

 

7.8 As Aplicações da Energia Nuclear e das Radiações  

 Infelizmente, os grandes benefícios da energia nuclear são pouco divulgados. 

A cada dia, novas técnicas nucleares são desenvolvidas nos diversos campos da 

atividade humana, possibilitando a execução de tarefas impossíveis de serem 

realizadas pelos meios convencionais. A aplicação de maior vulto é a conversão da 

energia nuclear para energia elétrica, o que se obtém nos Reatores Nucleares de 

Potência, como os de Angra, já mencionados.  A medicina, a indústria, particularmente 

a farmacêutica, e a agricultura são as áreas mais beneficiadas pela energia das 

radiações. 

 A Medicina Nuclear é a área da medicina onde são utilizados os radioisótopos, 

tanto em diagnósticos como em terapias. Radioisótopos administrados a pacientes 

passam a emitir suas radiações do lugar (no caso, órgão) onde têm preferência em 

ficar. Um exemplo prático bem conhecido é o uso do iodo-131 (I-131), que emite 

partícula beta, radiação gama e tem meia-vida de oito dias. O elemento iodo, 

radioativo ou não, é absorvido pelo organismo humano preferencialmente pela 

glândula tireoide, onde se concentra. O funcionamento da tireoide influi muito no 

comportamento das pessoas e depende de como o iodo é por ela absorvido. O iodo-

131 também pode ser usado em terapia para eliminar lesões, identificadas nos 

radiodiagnósticos da tireoide, aplicando-se, no caso, uma dose maior do que a usada 

nos diagnósticos. 



68 
 

 Rastreadores radioativos são usados para avaliar o desempenho da tireoide, o 

paciente bebe uma quantidade muito pequena de iodeto de sódio radioativo contendo 

131I, um isótopo de iodo produzido artificialmente (o isótopo natural não radioativo é o 

127I). A quantidade de iodo na glândula tireoide é determinada como uma função do 

tempo pela medição da intensidade da radiação na área do pescoço. A quantidade 

restante do isótopo 131I na tireoide é a medida pelo bom funcionamento ou não da 

glândula.  

 Outra aplicação médica são fontes radiativas (fontes de radiação) de césio-137 

e cobalto-60 usadas para destruir células de tumores, uma vez que estas são mais 

sensíveis à radiação do que os tecidos normais. 

A Figura 7.9 indica mais uma aplicação médica, que apresenta uma solução 

contendo sódio radioativo injetada em uma veia da perna, e o tempo no qual o 

radioisótopo chega até outra parte do corpo é detectado com um contador de radiação. 

O tempo gasto é um bom indicador da presença ou ausência de constrições no 

sistema circulatório (SERWAY, JEWETT, 2017). 

Figura 7.9: Técnica de rastreamento para determinação da condição do sistema circulatório humano 

 

Fonte: Serway e Jewett (2017) 

 Atualmente as aplicações das técnicas de rastreamento vão desde verificar 

como os dentes absorvem o flúor, o monitoramento de como os produtos de limpeza 

contaminam os equipamentos de processamento de alimentos, até o estudo da 

deterioração interna de um motor de automóvel. Uma aplicação interessante da 

Energia Nuclear é a análise de materiais por uma técnica chamada: análise por 

ativação de nêutrons. Essa técnica consiste em irradiar um determinado material com 
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nêutrons. Uma vez irradiado, os núcleos no material absorvem os nêutrons e são 

carregados em isótopos diferentes, sendo a maioria deles radioativa. Ao examinar a 

radiação emitida por uma substância após ter sido exposta à irradiação de nêutrons, 

é possível nela detectar quantidades extremamente pequenas de um elemento. A 

análise por ativação de nêutrons é utilizada rotineiramente em várias indústrias. Na 

aviação comercial, por exemplo, é usada para inspecionar bagagens a fim de detectar 

explosivos escondidos (SERWAY, JEWETT, 2017). 

Outra utilização é feita por historiadores da arte que usam a análise por ativação 

de nêutrons para detectar falsificações. Os pigmentos utilizados em tintas mudaram 

historicamente e tanto os novos quanto os antigos reagem de modo diferente à 

ativação de nêutrons. O método pode até revelar obras de arte escondidas, porque 

uma camada mais antiga de tinta reage de forma diferente que a da superfície à 

ativação de nêutrons. 

 Na agricultura também é possível ver aplicações, como por exemplo, com o 

uso de traçadores radioativos, o metabolismo das plantas, verificando o que elas 

precisam para crescer, o que é absorvido pelas raízes e pelas folhas e onde um 

determinado elemento químico fica retido. 

 Também há uma utilidade na conservação de alimentos por irradiação, que 

consiste em sua exposição, embalado ou não, à radiação ionizante (radiação gama, 

raios-x ou feixe de elétrons). O alimento preservado por esta exposição pode ser 

colocado em um recipiente lacrado e armazenado por longos períodos de tempo. Há 

pouca ou nenhuma evidência sobre efeitos adversos no sabor ou no valor nutricional 

do alimento devido à radiação.  

 Na indústria a aplicação de radioisótopos mais conhecida é a radiografia de 

peças metálicas ou gamagrafia industrial. São usadas por empresas de aviação para 

verificar se há fadigas nas partes metálicas e soldas essenciais sujeitos a maior 

esforço. 

Vale destacar que um objeto ou corpo, quando irradiado (exposto à radiação) 

por uma fonte radiativa, não fica radioativo. Não se deve confundir o efeito da radiação 

com o fato de tornar radioativo um material, uma vez que isso só possível por outros 

processos (em Reatores Nucleares ou aceleradores de partículas). 
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8. METODOLOGIA 

8.1 Tipo de pesquisa 

A nossa pesquisa se enquadra no estudo de análise qualitativa, desenvolvido 

através da metodologia de estudo de caso. Essa metodologia foi escolhida por 

abordar o objeto de estudo como uma representação única e singular da realidade, 

mesmo que o objeto se assemelhe com outros, o estudo de caso visa mostrar aquilo 

que é particular. Para tanto, o estudo de caso deve objetivar a descoberta, a 

interpretação em contexto, a descrição da realidade de forma detalhada e completa, 

o uso de várias fontes de informação, o relato das experiências do pesquisador, uso 

de linguagem acessível. Partindo desses princípios o estudo de caso é a metodologia 

que mais se aproxima da presente pesquisa (ANDRÉ, LUDKE, 1986). 

A partir dessa metodologia de pesquisa é possível a descoberta das 

particularidades do ensino de Física na EJA, permitindo o olhar e a reflexão das 

práticas pedagógicas construídas nesse segmento da educação. Assim, o estudo de 

caso oportuniza o discurso detalhado das vivências do ensino de Física, pois 

apresenta a participação discente nas aplicações das aulas e dialoga com a teoria 

acadêmica e o chão da escola. Nesse sentido, traçaremos o perfil dos sujeitos da 

pesquisa, evidenciaremos o processo de elaboração do produto educacional, bem 

como, a aplicação desse produto com a amostra discente. Por fim, analisaremos os 

dados gerados pela aplicação do produto educacional. 

 

8.2 Sujeitos da Pesquisa  

 O campo de estudo é a rede estadual de educação de Resende/RJ, que possui 

14 Colégios Estaduais. A pesquisa apresenta como população todos os alunos da 

NEJA do Ensino Médio da rede estadual de Resende/RJ. A amostra da pesquisa 

seriam todos alunos da NEJA – Módulo IV do Ensino Médio do Colégio Estadual Dr. 

João Maia, situado na cidade de Resende/RJ, assim, a amostra seria de 

aproximadamente 15 discentes.  

 Contudo, por causa da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus) as aulas 

presencias foram suspensas, dando lugar às aulas remotas, que pela rede estadual 

de Educação do Rio de Janeiro estão acontecendo de forma on-line pela plataforma 

do Google Classroom. Infelizmente, poucos alunos estão participando desse ensino 
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remoto, por conta da grande exclusão digital ainda presente no Brasil e também por 

causa da desmotivação dos discentes em estudar à distância em meio a uma 

pandemia geradora de desempregos, mortes e medo.  

Dessa forma, a amostra se tornou menor e a aplicação do produto e a coleta 

de dados foi feita de forma remota com três alunos da NEJA do módulo IV do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Doutor João Maia. Os alunos possuem idade entre 20 e 

35 anos e dois são do gênero feminino e um do masculino. Optaram por estudar no 

período noturno na NEJA por diversos motivos.  

Para traçarmos o perfil dos sujeitos participantes da pesquisa e percebermos 

as particularidades da modalidade da EJA, perguntamos “Por que você estuda na 

EJA?”. As respostas foram as seguintes:  

“Porque eu parei de estudar muito cedo, não deveria ter feito isso. E entendo 
que para ter um futuro melhor, tenho que estudar. Também não tenho muito 
tempo para estudar em tempo integral.”  Aluno 1 

“Estudo na EJA, pois quando mais nova parei de estudar, e agora é mais fácil 
de se conseguir um serviço estudando a noite.”  Aluno 2 

“Porque eu fiquei atrasada nos anos letivos, e não queria acabar os estudos 
muito tarde.” Aluno 3 

 A partir dessas falas podemos notar que a EJA é uma modalidade de ensino 

que reúne discentes com diferentes motivações para estudar e geralmente reflete uma 

forma de retorno ao meio escolar. A questão do trabalho também está relacionada 

com a escolha ou motivação de estudar na EJA, pois muitos alunos desejam concluir 

o Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio almejando um melhor currículo para 

conseguir um emprego. Além disso, é importante destacar que a EJA é formada por 

discentes que não tiveram a oportunidade de cursar e concluir os estudos na idade 

apropriada, isso porque repetiram vários anos escolares ou precisaram parar de 

estudar para trabalhar ou porque tiveram outros impedimentos. Assim, os alunos da 

EJA muitas vezes apresentam baixa autoestima, timidez, se sentem incapazes e 

desmotivados por conta da defasagem escolar. É importante que a equipe escolar 

esteja disposta a motivar e encorajar os alunos, para que dessa forma, eles se sintam 

capazes de aprender, trocar suas vivências de vida e concluir os estudos.  
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8.3 Produto Educacional  

O produto educacional intitulado “Conhecendo a Física Nuclear: Caderno de 

Sequências Didáticas com sugestões para utilizar os Três Momentos Pedagógicos 

nas aulas de Física na Educação de Jovens e Adultos”, foi elaborado com o propósito 

de trabalhar conceitos da Física Moderna, desenvolvidos em um caderno de 

sequências didáticas sobre a Energia Nuclear a partir da metodologia dos Três 

Momentos Pedagógicos. Esse caderno de atividades objetiva auxiliar os professores 

de Física no ensino da Física Nuclear em sala de aula e contribuir para um 

aprendizado significativo na formação dos estudantes da EJA. 

O tema da Energia Nuclear dentro de Física Moderna e Contemporânea, foi 

escolhido pois apresenta um assunto atualizado, polêmico, presente nas mídias de 

comunicação e que muitas vezes passa despercebido pelo professor em sala de aula. 

Para tanto, ao confeccionarmos o caderno de sequências didáticas procuramos trazer 

uma visão contextualizada do tema, com objetivo de despertar o interesse do aluno 

pelo assunto. Buscamos também, produzir um material dinâmico, envolvente aos 

alunos, desvinculado daquela aprendizagem tradicional, mecânica e engessada, 

cheia de conhecimentos e fórmulas prontas, em que o aluno é um mero espectador, 

um agente passivo e o professor apenas o transmissor de todo conhecimento. 

Esperamos ainda que o uso desse material didático possibilite uma dinâmica diferente 

em sala de aula, permitindo o fazer e o pensar do aluno sobre os conceitos físicos e 

o mundo a sua volta, para que dessa forma, haja o interesse pela Física e pela ciência. 

Assim, visamos a troca mútua de conhecimento entre professor e aluno oportunizando 

um prazeroso e produtivo processo ensino-aprendizagem. 

O produto educacional foi pensado e construído para o público da EJA-Ensino 

Médio, uma vez que em nossa pesquisa percebemos a escassez de estudos e 

materiais didáticos específicos para esse público. Acreditamos que um caderno de 

sequências didáticas para a EJA é de suma importância um material para atender as 

particularidades e a realidade dos discentes dessa modalidade.  

Embora seja um produto educacional voltado para a EJA, entendemos que ele 

também pode ser aplicado no Ensino Médio regular, sem qualquer adaptação, pois 

apresenta uma temática presente nas grades curriculares do Ensino de Física e nos 

documentos oficiais como os PCNs. Além disso, a Física Nuclear é um tema polêmico, 

pertinente e envolvente para ser tratado em sala de aula. 



73 
 

O produto educacional foi produzido a partir da metodologia dos Três 

Momentos Pedagógicos, cada sequência didática foi pensada cuidadosamente para 

seguir essa metodologia à risca. Desta forma, as cinco sequências apresentam os 

3MP: Problematização Inicial, Organização do conhecimento e Aplicação do 

Conhecimento.  

Por fim, nosso Caderno de Sequências Didáticas foi criado para auxiliar o 

professor de EJA que enfrenta: falta de material didático nas escolas, tempo escasso 

para criação de aulas e também por causa do alto custo ao se produzir material 

didático. Pensando nisso nos preocupamos em trazer um material de baixo custo e 

simples reprodução em sala de aula. 

 

8.3.1 Estrutura do Produto Educacional  

O Produto educacional elaborado é um caderno de atividades composto por 

cinco sequências didáticas que permeiam a abordagem metodológica dos Três 

Momentos Pedagógicos. Cada sequência didática tem previsão para ser aplicada em 

duas aulas de cinquenta minutos, dessa forma, para a execução das cincos 

sequências didáticas fizemos a previsão de um total de 10 aulas programadas, que 

terminam com aplicação de um jogo de tabuleiro de baixo custo desenvolvido durante 

a nossa pesquisa. Todas as sequências didáticas são interligadas, para tanto, 

sugerimos a aplicação total do produto educacional para uma aprendizagem eficaz do 

tema proposto. 

As cinco sequências didáticas são permeadas por um questionário com 24 

questões sobre o tema Energia Nuclear, que será usado sempre no terceiro momento 

pedagógico de cada sequência didática, para fixação do conhecimento. O 

questionário será entregue para o aluno no terceiro momento pedagógico para 

responder as perguntas pertinentes àquela sequência didática e será devolvido ao 

professor na mesma aula. Esse questionário é a base do jogo de tabuleiro proposto 

na última sequência didática. Assim, a ideia é que o questionário seja corrigido com 

os alunos antes do início do jogo de tabuleiro.  

A primeira sequência didática, “Produção de Energia Nuclear e Acidente de 

Chernobyl” tem como objetivo gerar curiosidade sobre o tema Energia Nuclear. Para 

isso o professor reproduzirá dois vídeos curtos, buscando despertar interesse e 



74 
 

conhecimento dos alunos sobre o maior acidente nuclear da história, o acidente na 

Usina Nuclear de Chernobyl. Após essa abordagem inicial o professor introduzirá os 

conceitos básicos e fundamentais da Energia Nuclear. tópicos como: estrutura do 

núcleo, fissão nuclear, meia-vida de um elemento radioativo e enriquecimento do 

urânio. Ao final, os alunos serão orientados a responder algumas perguntas do 

questionário. 

Na segunda sequência didática, “Produção de Energia Nuclear no Brasil e no 

Mundo” buscamos aproximar os alunos de uma discussão sobre aspectos políticos e 

econômicos a respeito da produção de Energia Nuclear. Como questões 

problematizadoras oferecemos questionamentos iniciais como “Estamos seguros com 

as Usinas Nucleares no Brasil? Para onde vão os resíduos radioativos?”. Para 

introduzir essas problematizações o professor faz a reprodução de dois vídeos. Em 

seguida, a turma será dividida em grupos, e serão distribuídas reportagens sobre o 

tema para que haja um debate e integração entre todos, sendo o professor o mediador 

de todo esse processo. Ao final, os alunos serão orientados a responder algumas 

perguntas do questionário. 

Como terceira sequência didática intitulada “Acidente Nuclear no Brasil: Césio-

137”, pensamos em uma atividade que busca trazer informações do maior acidente 

radioativo no Brasil que aconteceu na cidade de Goiânia, como se deu a contaminação 

e quais medidas foram tomadas na época para conter a disseminação da 

radioatividade. Para iniciar a sequência didática, será reproduzido um vídeo de uma 

reportagem de TV da época que expõe toda a repercussão do acidente. O professor 

contará os efeitos da contaminação pelo elemento químico Césio-137, fornecendo aos 

alunos estatísticas e efeitos desse acidente na vida daquela população. E, para 

finalizar a atividade, a título de fixação do conhecimento e buscando uma atividade 

mais descontraída, o professor fará uma atividade experimental, simulando a 

contaminação do Césio-137. Ao final, os alunos serão orientados a responder 

algumas perguntas do questionário. 

Infelizmente há pouca divulgação dos benefícios da Energia Nuclear, no 

entanto, a cada dia novas técnicas nucleares são desenvolvidas em diversos ramos 

nos dando a possibilidade de executar tarefas impossíveis pelos meios convencionais. 

Por isso, buscamos na quarta sequência didática “Aplicação da Energia Nuclear” 

apresentar aos alunos os pontos positivos da Energia Nuclear: contribuições da 
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Energia Nuclear para a sociedade e as aplicações na medicina, agricultura e indústria. 

Começando sempre com questões problematizadoras, nossa intenção é investigar 

inicialmente se há algum conhecimento prévio dos alunos sobre as aplicações de 

tecnologia nucleares, e posteriormente no segundo momento pedagógico, a 

explanação dessas tecnologias que beneficiam vários ramos da sociedade. Ao final, 

os alunos serão orientados a responder algumas perguntas do questionário. 

Pensando em uma atividade interativa para a culminância do produto 

educacional, a quinta sequência didática “Jogo de Tabuleiro de Baixo Custo” foi 

elaborada para que haja aprendizado, revisão dos conceitos, de forma lúdica. O Jogo 

de Tabuleiro intitulado “Conhecendo a Física Nuclear” é um jogo de trilha com 

perguntas e respostas sobre a Física Nuclear ambientado numa usina nucelar, 

abordando todas as questões trabalhadas nas quatro primeiras sequências didáticas. 

Esse jogo foi elaborado para ser confeccionado em material de baixo custo, onde o 

tabuleiro é composto por 4 folhas A4 e as perguntas e respostas são dispostas em 

cartas que se diferenciam entre perguntas fáceis e perguntas difíceis. O layout do jogo 

foi pensado e desenhado pelo autor conforme a imagem a seguir: 

Figura 8.1: Protótipo do Jogo de Tabuleiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após a conclusão da ideia, tabuleiro, peões, cartas foram desenvolvidos com a 

parceria de um Design Gráfico, conforme as imagens seguir: 

Figura 8.2: Cartas do Jogo de Tabuleiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 8.3: Peões e dado do Jogo de Tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 8.4: Jogo de Tabuleiro - versão final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As regras do jogo são as seguintes:  
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Figura 8.5: Regras do Jogo de Tabuleiro 

JOGO DE TABULEIRO 

CONHECENDO A FÍSICA NUCLEAR 

 

 

REGRAS 

Participantes: de 2 a 4 equipes 

Componentes: 1 tabuleiro, 55 cartas (40 brancas e 15 azuis), 4 peões, 1 dado 

Objetivos: Levar o peão até a última casa e acertar a pergunta para ganhar o jogo. 

Cartas: Existem dois tipos de cartas, as brancas “Perguntas” e as azuis “Perguntas – 

Difícil” 

 

 

Preparação:  

• A turma deve ser dividida em até quatro equipes.  

• As cartas devem ser embaralhadas e separadas em dois montes, um para as 

“Perguntas” e outro para “Perguntas – Difícil”. 

• Cada equipe escolhe um peão e o coloca no Início do tabuleiro. Em seguida 

lançam o dado, a ordem das equipes será definida pelo maior número do dado. 
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O jogo:  

• A primeira equipe lança o dado e anda com o peão o número de casas 

correspondente. Se a equipe cair em uma casa branca deverá retirar uma carta 

branca “Perguntas”, se cair em uma casa azul claro deverá retirar uma carta 

azul “Perguntas – Difícil”.  

• O professor então, lerá a pergunta em voz alta, se a equipe responder 

corretamente permanecerá na casa, mas se responder incorretamente voltará 

o número de casas que tirou no dado. 

• A segunda equipe lança o dado e o jogo segue da mesma forma nas rodadas 

seguintes.  

• A equipe que cair na casa vermelha “Vazamento Radioativo! Volte ao Início”, 

deverá imediatamente voltar ao início do jogo, sem direito a pergunta e 

resposta. 

• A equipe que cair na casa verde “Parabéns! Sua equipe evitou um acidente 

Nuclear! Ande 2 ou 3 casas” responderá a uma carta branca “Perguntas”, se 

acertar andará as 2 ou 3 casas, se errar voltará o número casas que tirou no 

dado. 

• A equipe que cair na casa laranja “Usina em manutenção! Fique uma rodada 

sem jogar!” não precisa responder a nenhuma pergunta, mas ficará uma rodada 

sem jogar. 

• A equipe que cair na casa amarela “Área contaminada, a resposta certa garante 

o equipamento de proteção...Se errar, volte duas casas” deverá retirar uma 

carta branca “Perguntas” e responder corretamente para permanecer na casa, 

se errar voltará duas casas.  

 

Vencedor: 

Para ganhar o jogo a equipe precisa levar seu peão até a última casa “A resposta 

certa garante a vitória” e ser a primeira a responder corretamente a uma carta branca 

de “Perguntas”. 

Fonte:  Elaborado pelo autor 
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 Vale ressaltar que a reprodução do Jogo de tabuleiro para a aplicação é bem 

simples, basta o professor imprimir, montar (cortar e colar) e jogar, sem qualquer 

complicação e pouco gasto de tempo e custo. 

 

8.3.2 Instrumentos Avaliativos do Produto educacional 

A proposta das cinco sequências didáticas do produto educacional possui 

alguns instrumentos avaliativos importantes para que o professor possa avaliar a 

turma de forma qualitativa e quantitativa. É importante ressaltar a nossa preocupação 

em simplificar o trabalho do professor em sala de aula.  

Como instrumentos avaliativos podemos destacar a verificação da participação 

nos debates das problematizações iniciais e das organizações dos conhecimentos das 

quatro primeiras sequências didáticas. Temos também, o questionário com 24 

perguntas sobre o tema de Energia Nuclear, em que o professor pode avaliar o 

desempenho aula a aula, mostrando o progresso do aluno perante o tema ou ao final 

da proposta. E por fim, o Jogo de Tabuleiro de Baixo Custo “Conhecendo a Física 

Nuclear” é outro instrumento avaliativo, pois o professor consegue observar de forma 

natural o envolvimento, a participação, o desempenho e o trabalho em grupo dos 

alunos frente ao tema proposto.   
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9. RESULTADOS E ANÁLISES 

Por conta da pandemia mundial do novo coronavírus, as aulas presenciais 

foram suspensas na rede estadual do Rio de Janeiro em 13 março de 2020, a partir 

do Decreto Nº 46970 DE 13/03/2020 assinado pelo governador do RJ, que dispõe: 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, 
decorrente do novo coronavírus, (COVID-19), no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro (...) De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o 
interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da 
propagação do coronavírus, (COVID-19), determino a suspensão (...) das 
aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo 
Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, 
inclusive nas unidades de ensino superior. (BRASIL, 2020) 

Apesar de outros decretos atualizarem a situação da propagação do 

coronavírus e flexibilizarem a abertura de diversos serviços, até o presente momento 

da defesa dessa dissertação, as escolas estaduais ainda não têm previsão para 

retorno das aulas presenciais e o ensino segue de maneira remota através das 

possibilidades tecnológicas e virtuais.  

O ensino remoto se mostrou um desafio para todos, professores e alunos 

precisaram se adaptar a essa nova realidade. Infelizmente, mesmo o Estado do RJ 

possuindo a plataforma Google Classroom para acesso oficial das aulas remotas, a 

participação dos alunos era praticamente zero nas aulas, em função da falta de plano 

de dados de internet, pela falta de um smartphone ou um computador em casa, ou 

pela dificuldade com o uso das ferramentas digitais.  

Diante desse contexto, o colegiado do MNPEF do polo de Volta Redonda – 

UFF e IFRJ, decidiu que a aplicação do produto educacional poderia ser feita de forma 

remota para validação e obtenção de dados. Desta forma, entramos em contato com 

a direção do Colégio Estadual Dr. João Maia e enviamos a Carta de Apresentação, 

conforme Anexo 1, solicitando a aplicação do produto educacional de forma virtual 

aos alunos do NEJA. Após a aprovação da direção, iniciamos o planejamento e 

adaptação da aplicação remota do produto educacional e em seguida contactamos a 

amostra selecionada, todos os alunos da turma de NEJA -IV Módulo. 

O contato com os alunos para a participação da aplicação do produto 

educacional foi um pouco burocrático. Tivemos que entrar em contato com a direção 

da escola pedindo para que fornecessem os números de telefone dos alunos da turma, 

e assim entrarmos em contato. Depois de muita dificuldade para conseguir adesão 
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dos alunos, pois a maioria não possuía internet apropriada para acompanhar as aulas, 

conseguimos a colaboração de três alunos que permaneceram fiéis nos cinco 

encontros. Após a confirmação da participação desses três alunos, foi criado um grupo 

de Whatsapp com o intuito de marcar as aulas remotas, compartilhar materiais e 

enviar a devolutiva das atividades.  

Assim, a aplicação do produto educacional, antes prevista para acontecer 

presencialmente com todos os 15 alunos da turma da NEJA – Módulo IV no primeiro 

semestre de 2020, aconteceu de forma remota em cinco encontros no mês de julho 

de 2020, com a participação de três alunos da NEJA – Módulo IV. 

Embora toda a turma da NEJA – Módulo IV tenha sido convidada a participar, 

apenas esses três alunos aceitaram e participaram dessa fase da pesquisa. Essa 

redução da amostragem ocorreu porque muitos alunos não possuem acesso à internet 

e também pela desmotivação provocada pelo ensino a distância e pelas 

consequências da pandemia.   

Os cinco encontros com os alunos aconteceram através da plataforma Google 

Meet. Já no primeiro encontro, os alunos foram orientados sobre o propósito da nossa 

pesquisa de mestrado e da aplicação do produto educacional. Após essas 

orientações, os alunos preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

através do Google Forms, conforme Apêndice 1.  

Em seguida, iniciamos a aplicação do produto educacional que é um caderno 

de sequências didáticas. Encontramos algumas impossibilidades na aplicação 

remota, que serão apresentadas no decorrer da descrição da aplicação, por isso foram 

inevitáveis adaptações na aplicação remota do Produto educacional. 

Vale ressaltar que algumas falas dos alunos foram transcritas para enriquecer 

a descrição dessa aplicação. Como as aulas foram gravadas com a permissão deles, 

tivemos a oportunidade de descrever algumas reações no momento da aula. Podemos 

dizer que essa foi uma grata vantagem perante a aplicação presencial. 

Algumas adaptações foram necessárias para otimizar as aulas remotas, uma 

delas foi com relação à reprodução de vídeos na plataforma do Google Meet.  Por 

conta da dificuldade de reproduzir os vídeos sugeridos nas sequências didáticas, pois 

os mesmos travavam quando apresentados pelo notebook do professor, tivemos que 

adaptar um celular para filmar a tela do meu outro computador e assim conseguir 
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passar os vídeos planejados. Por fim, com alguns testes bem sucedidos os alunos 

conseguiram ver os vídeos e consequentemente desenvolvemos as atividades.   

Outra adaptação realizada foi a redução das 24 perguntas propostas no 

caderno de sequências didáticas, para uma melhor fluidez das aulas remotas. As 

perguntas foram enviadas no grupo de Whatsapp, os alunos responderam em seus 

cadernos, fotografaram as respostas e enviaram no grupo, conforme destacamos em 

algumas imagens nas próximas páginas.  

 

9.1 Primeiro Encontro  

 No primeiro encontro, antes de iniciar a aplicação do Produto educacional, foi 

apresentado aos alunos a metodologia dos 3MP e o objetivo das aulas remotas. Foi 

mencionado ainda que aqueles cinco encontros iriam contribuir para um estudo 

desenvolvido pelo professor na sua dissertação de Mestrado, originando futuramente 

um material didático diferenciado para professores de Física aplicarem em suas aulas, 

ao abordarem o tema de Física Moderna e Contemporânea, mais especificamente os 

conteúdos de Energia Nuclear.  

Esse primeiro encontro, assim como os demais, aconteceu através da 

plataforma do Google Meet, conforme a Figura 9.1: 

Figura 9.1: Foto da Primeiro Encontro Remoto através do Google Meet 

 

Fonte: Registro feito pelo autor 
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Iniciamos a primeira sequência didática intitulada “Produção de Energia 

Nuclear e Acidente de Chernobyl” com dois vídeos “Energia Nuclear em 2 minutos” e 

“Entenda o Acidente Nuclear de Chernobyl na Ucrânia há 30 anos” para despertar o 

interesse dos alunos ao tema, e logo após foram feitas duas perguntas 

problematizadoras para iniciar uma discussão e conseguir extrair os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o tema. As perguntas foram as seguintes: “O que vocês 

conhecem sobre Usinas Nucleares e Energia Nuclear?” e “Já haviam ouvido falar do 

acidente nuclear na Usina de Chernobyl?” 

A partir dessas perguntas problematizadoras os alunos apontaram as respostas 

destacadas nas Figura 9.2 e 9.3, conforme mostrado a seguir. Podemos perceber que 

dos três alunos, um não conhecia nada sobre Usina e Energia Nuclear, e dois tinham 

uma vaga noção de que a Energia Nuclear é “limpa” e “perigosa”. Sobre o acidente 

de Chernobyl, o mais famoso e mais drástico no mundo até hoje, apenas um aluno já 

tinha ouvido falar sobre o acidente. 

Figura 9.2: Resposta da pergunta problematizadora “O que vocês conhecem sobre Usinas Nucleares 
e Energia Nuclear?” 

O que vocês conhecem sobre Usinas Nucleares e Energia Nuclear? 

Aluno 1 Energia Limpa 

Aluno 2 Forma de Energia Perigosa  

Aluno 3 Nada 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 9.3: Resposta da pergunta problematizadora “Já haviam ouvido falar do acidente nuclear na 
Usina de Chernobyl? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Após as impressões discentes, começamos um debate acerca dessas 

perguntas problematizadoras, do qual os alunos participaram ativamente com muitas 

dúvidas e curiosidade. Podemos destacar algumas falas importantes dos alunos: 

“A impressão é que esse tipo de energia é algo tão simples e limpo (...) mas 

como algo que aparenta ser tão limpo fez toda essa tragédia de Chernobyl?” 
Aluno 1 

“Sempre passou na minha mente que é algo perigoso, extremamente difícil 
de ser produzido e altamente instável.” Aluno 2 

Através das respostas e da discussão na etapa da problematização inicial, 

percebemos que, apesar do grande interesse pelo tema, a produção de Energia 

Nuclear era um assunto distante, uma vez que os alunos tinham pouco conhecimento 

sobre o tema. Então, entramos no segundo momento dessa atividade, a organização 

do conhecimento, onde foram apresentados conceitos importantes sobre a Energia 

Nuclear como: Fissão Nuclear, Enriquecimento do Urânio, Radiação e Irradiação, 

Meia-vida de um elemento radioativo. Por ser tratar de uma aula remota, o professor 

buscou simplificar ao máximo os conteúdos, fazendo adaptações para que os temas 

abordados fossem compreendidos com mais facilidade e possibilitassem o 

entendimento da Produção de Energia Nuclear. 

 Vale ressaltar que, dentre todos os conceitos trabalhados, o tópico de Fissão 

Nuclear foi o de mais complexidade para o entendimento dos alunos e o tópico de 

Enriquecimento de Urânio foi o que despertou mais curiosidade e dúvidas. Todos 

esses conceitos eram completamente novos e complexos para os discentes, como 

vimos na Figura 9.2. Por isso, utilizamos a maior parte do tempo da aula na explicação 

e discussão desses tópicos. Isso porque acreditamos que o cuidado e o esforço do 

professor em explicar e sanar as dúvidas possibilitam a fixação dos conceitos 

fundamentais da Energia Nuclear e oportunizam o processo de uma aprendizagem 

significativa. 

No terceiro momento, onde segundo a abordagem dos 3MP acontece a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos, os alunos foram orientados a responder três 

perguntas em seus cadernos. As perguntas foram encaminhadas no grupo do 

Whatsapp e nesse mesmo grupo os alunos enviaram as fotos com as respostas. Foi 

explicado que essas perguntas foram usadas para elaboração do Jogo de Tabuleiro 

“Conhecendo a Física Nuclear” da última atividade do produto educacional, logo as 

respostas corretas garantem um melhor desempenho no Jogo. 
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A respeito da primeira pergunta “Como é produzida a Energia Nuclear?”, foram 

explicados durante o primeiro encontro remoto cinco conceitos-chave da produção de 

Energia Nuclear: Fissão Nuclear, Processo de Resfriamento, Reator Nuclear, 

Estrutura do Núcleo e Reação em Cadeia. De acordo com a Figura 9.4 e 9.5, desses 

cinco conceitos, os alunos evidenciaram três em suas respostas, o que mostra que 

eles entenderam como funciona o processo da produção da Energia Nuclear, mas 

tiveram dificuldade com conceitos mais complexos como a Estrutura do Núcleo e a 

Reação em Cadeia.  

Figura 9.4: Resposta da pergunta nº1: “Como é produzida a Energia Nuclear?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 9.5: Respostas dissertativas da pergunta nº1: “Como é produzida a Energia Nuclear?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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É interessante destacar que, como mostra a Figura 9.5, embora os alunos não 

citem o nome do conceito físico, eles entenderam como funciona o processo. Isso fica 

claro na resposta do Aluno 3, ele explica com suas palavras o processo de 

resfriamento, sem fazer o uso do conceito científico.  

Na pergunta nº 2: “O que você entendeu do conceito de Fissão Nuclear?”, 

dentre os cinco tópicos conceituais explicados sobre Fissão Nuclear, os alunos 

apresentaram em suas respostas os seguintes conceitos, conforme a Figura 9.6: 

Figura 9.6: Resposta da pergunta “O que você entendeu do conceito de Fissão Nuclear?” 

O que você entendeu do conceito de Fissão Nuclear? 

Conceitos Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 

Enriquecimento do Urânio x   

Reação em Cadeia x   

Quebra do Núcleo do Átomo  x x 

Liberação de Energia x x  

Reação que acontece no Reator Nuclear x   

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 9.7: Resposta dissertativa da pergunta nº 2: “O que você entendeu do conceito de Fissão 
Nuclear?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Diante das respostas apresentadas nas Figuras 9.6 e 9.7 podemos notar que o 

Aluno 1 entendeu quatro dos cinco conceitos bases da Fissão Nuclear, enquanto o 

Aluno 2 entendeu dois conceitos e o Aluno 3 apenas um conceito.  

Na terceira pergunta “Radiação e Irradiação são a mesma coisa?”, todos os 

alunos responderam que se trata de dois processos diferentes. Na Figura 9.8 é 

possível notar que os alunos conseguiram distinguir corretamente Radiação de 

Irradiação.  

Figura 9.8: Resposta dissertativa da pergunta nº 3: “Radiação e Irradiação são a mesma coisa?”

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Após a leitura das respostas, percebemos que os conhecimentos foram fixados 

pelos alunos de forma natural, pois notamos a compreensão dos discentes sobre o 

processo de Produção de Energia Nuclear. Porém, notamos que as respostas foram 

bem suscintas e tímidas, diferente da participação nos debates e discussões, onde os 

alunos falaram e questionaram livremente sobre o que os instigava. Acreditamos que 

isso aconteceu pelo medo de errar as respostas ou pela dificuldade de escrever. Por 

isso é importante que o processo de avaliação não aconteça apenas na correção do 

questionário, mas também, na verificação da participação dos debates e diálogos que 

ocorrem na problematização inicial (primeiro momento dos 3MP).  

Vale destacar que essas perguntas foram passadas para responder no 

momento da aula, não foi dado tempo a mais para responderem, nem para fazerem 
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pesquisas na internet, o intuito era a verificação efetiva do conteúdo trabalhado na 

aula remota. Diante disso, verificamos que frente a esse conteúdo novo para eles, que 

entendemos ser um pouco complexo inicialmente, o qual nunca haviam tido o contato, 

a assimilação foi muito satisfatória com respostas bem dentro do planejado. 

Ressaltamos também que as discussões ocorridas durante a explicação foram muito 

ricas oportunizando o diálogo e uma aprendizagem significativa, onde as dúvidas 

foram discutidas e sanadas livremente ao decorrer do primeiro encontro. 

 

9.2 Segundo Encontro 

A segunda sequência didática intitulada “Produção Energética Nuclear no Brasil 

e no Mundo” tem o objetivo de mostrar aos alunos como é a matriz elétrica no Brasil 

com as Usinas Nucleares Angra 1 e Angra 2 e no mundo. 

Iniciamos a atividade com duas perguntas problematizadoras para gerar um 

rápido debate a respeito do tema e conseguir extrair algum conhecimento prévio dos 

alunos sobre o assunto. As perguntas propostas foram: “Estamos seguros com as 

Usinas Nucleares no Brasil?” e “Para onde vão os resíduos radioativos?” 

Diante das respostas dessas perguntas percebemos que os alunos se sentiam 

inseguros com o funcionamento das Usinas Nucleares, conforme destaca a Figura 

9.9. E, também desconheciam totalmente o que acontece com os resíduos radioativos 

produzidas pelas Usinas Nucleares, conforme a Figura 9.10. 

Figura 9.9: Resposta da pergunta “Estamos seguros com as Usinas Nucleares no Brasil?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9.10: Resposta da pergunta “Para onde vão os resíduos radioativos?” 

Para onde vão os resíduos radioativos? 

Aluno 1 Não sabe 

Aluno 2 Reciclado 

Aluno 3 Não sabe 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Algumas falas e respostas dos alunos foram transcritas e destacadas a seguir:  

“Sobre os resíduos radioativos penso assim professor...Pegaram uma coisa 
boa, usaram ela, estragaram e jogaram fora.” Aluno 1 

“Não tem como pegar esse lixo radioativo e lançar pra fora do nosso planeta?” 
Aluno 3 

 Ainda nesse primeiro momento de problematização, para dar continuidade ao 

debate e buscando uma troca de conhecimento mais aprofundada, foram passados 

dois vídeos no intuito de aguçar mais a curiosidade sobre a segurança das Usinas 

Nucleares e sobre os resíduos radioativos, sendo eles “Resíduos radioativos: 

Convencionais x Radioativos” e “Plano de Emergência para a CNAAA (Central 

Nuclear Almirante Álvaro Alberto)”. Após a apresentação dos dois vídeos, surgiram 

algumas dúvidas como:  

“Professor a cidade de Volta Redonda não é atingida? Existe algum plano 

para essas cidades ao entorno?” Aluno 2 

Para tirar essas dúvidas e responder essas questões pertinentes, fomos para 

o segundo momento da atividade em que o objetivo era explicar todas as questões 

políticas e sociais que envolvem a segurança da Energia Nuclear.  

Realizamos adaptações para a realização remota dessa atividade, pois 

originalmente faríamos a divisão da turma em grupos seguida da distribuição de 

reportagens sobre o tema, objetivando uma dinâmica de aula diferenciada e uma 

interação maior na turma. Sendo assim, para a aula remota, as reportagens foram 

enviadas para o grupo de Whatsapp para uma leitura prévia dos alunos. Durante o 

encontro remoto, as reportagens foram lidas em voz alta pelo professor e os alunos 

se posicionaram com opiniões e dúvidas através de um debate. 

Passando para o terceiro momento da atividade, em que o professor busca 

aplicar os conceitos e conhecimentos adquiridos, foram feitas algumas perguntas do 
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questionário sobre o que foi discutido na aula. Foi ressaltado que todas essas 

perguntas seriam usadas como base para a última atividade da sequência didática.  

Na primeira pergunta “Quais as vantagens de se ter uma Usina Nuclear?”, 

dentre os tópicos apresentados no encontro remoto, os alunos evidenciaram 

parcialmente as vantagens da Usina Nuclear, não mencionando o Baixo custo de 

Produção e a Abundância de Urânio na natureza, conforme a Figura 9.11 e 9.12. 

Figura 9.11: Resposta da pergunta nº1: “Quais as vantagens de se ter uma Usina Nuclear?” 

Quais as vantagens de se ter uma Usina 
Nuclear? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 

Baixa área para instalação da Usina x x x 

Pequena quantidade de lixo x x x 

Baixo custo de Produção    

Abundância de Urânio na natureza    

Não emite gases poluentes  x  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 9.12: Respostas dissertativas da pergunta nº 1: “Quais as desvantagens de ser ter uma Usina 
Nuclear?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sobre a segunda pergunta “Quais as desvantagens de ser ter uma Usina 

Nuclear?”, percebemos que todos as desvantagens foram abordadas nas respostas, 

porém nenhum aluno elencou as três desvantagens apresentadas no encontro 

remoto, conforme mostram as Figuras 9.13 e 9.14. 

Figura 9.13: Respostas da pergunta nº2: “Quais as desvantagens de ser ter uma Usina Nuclear?” 

Quais as desvantagens de ser ter uma Usina 
Nuclear? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 

Risco de acidente nuclear x  x 

Descarte dos resíduos nucleares x x  

Investimento alto para a instalação de uma 
usina 

  x 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 9.14: Respostas dissertativas da pergunta nº2: “Quais as desvantagens de ser ter uma Usina 
Nuclear?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na pergunta nº 3 “O que são rejeitos radioativos?”, é possível perceber que 

todos os alunos entenderam que os rejeitos radioativos são um tipo de lixo, contudo 
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apenas o Aluno 2 respondeu de forma mais completa, conforme evidencia a Figura 

9.15. 

Figura 9.15: Respostas dissertativas da pergunta nº 3: “O que são rejeitos radioativos?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Avaliando as respostas dadas ao final dessa segunda sequência didática, 

verificamos com a nossa amostra de alunos que os conceitos trabalhados foram 

absorvidos, mesmo eles dando respostas curtas. Lembrando que as perguntas foram 

respondidas durante a aula sem direito a pesquisa, para justamente extrair o que o 

aluno aprendeu, possibilitando ao professor uma melhor direção para os próximos 

passos.  

Verificamos que os debates ficaram mais intensos nesse segundo encontro. O 

tema segurança das Usinas Nucleares, proporcionou interesse, curiosidade e dúvidas. 

Uma vez que os discentes tinham a ideia de que uma Usina Nuclear estava suscetível 

a um alto risco de acidente a qualquer momento. Então, o papel do professor nessa 

atividade foi desmistificar essa percepção e mostrar a realidade da instalação de uma 

Usina Nuclear, mostrando aos alunos suas vantagens e desvantagens, a 

confiabilidade, os protocolos e a segurança dos planos de emergência de uma Usina 

Nuclear.    

O tema do lixo radioativo também causou muita curiosidade nos alunos, pois 

eles não imaginavam como é o descarte e o armazenamento desses rejeitos 

radioativos. Inclusive, em meio as discussões um aluno entendendo o impasse diante 

o lixo radioativo falou: 
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“Professor, então por que não manda esse lixo radioativo pro espaço e 
resolve o problema?” Aluno 2 

Assim avaliamos que a segunda sequência didática oportunizou a construção 

de saberes e conhecimento sobre a temática, possibilitando aos alunos a percepção 

da realidade de uma Usina Nuclear. 

 

9.3 Terceiro Encontro 

 A terceira sequência didática “Acidente Nuclear no Brasil: Césio-137” busca 

entender como aconteceu o maior acidente radioativo no Brasil e é finalizada com 

uma atividade experimental na forma de demonstração. 

 No primeiro momento da atividade, para aproximar os alunos do tema, foi 

reproduzido o vídeo “Acidente radioativo com o Césio-137 em Goiânia, 1987”, sobre 

uma reportagem feita na época do acidente, mostrando a repercussão e efeitos do 

acidente. Após a reprodução do vídeo, foram feitas duas perguntas 

problematizadoras: “Já haviam ouvido falar do acidente de Goiânia?” e “Sabiam dos 

efeitos da contaminação do Césio-137?” 

Diante dessas perguntas os alunos responderam que não conheciam o 

acidente radioativa com Césio-137 em Goiânia e não sabiam sobre os efeitos da 

contaminação por Cesio-137, conforme a Figura 9.16. 

Figura 9.16: Resposta das perguntas problematizadoras 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Em seguida, iniciamos uma conversa e foi percebido que nenhum aluno havia 

ouvido falar do acidente radioativo, o que trouxe uma dinâmica muito legal para aula, 

pois gerou muita curiosidade e vontade de entenderem como ocorreu o acidente 
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radioativo em Goiânia. Destacamos falas como: “Eles não sabiam do risco?” “Como 

aconteceu isso professor?” 

 Passamos então, para o segundo momento da atividade onde houve a 

explicação de como aconteceu o acidente com o césio-137, quais as providências 

foram tomadas pelas autoridades e quais as consequências até hoje na região. 

Também realizamos a leitura de um documento oficial emitido pelo Governo do Estado 

de Goiás, trazendo toda a estatística oficial daquele acidente. Foi um momento muito 

empolgante para eles, pois surgiam dúvidas e curiosidade a todo instante. 

 Para finalizar o terceiro encontro, foi feita uma atividade experimental. A 

princípio, essa atividade estava planejada para ocorrer dentro da sala de aula, onde 

os alunos simulariam como acontece a contaminação do Césio-137, tendo um contato 

direto com aquela experiência. A experiência seria feita com sabão em pó e uma 

lâmpada de luz negra, assim, os alunos passariam o sabão nas mãos e em seguida o 

professor apagaria as luzes, iluminando a todos apenas com a luz negra. Como nosso 

produto educacional é focado para alunos da EJA, esse experimento se torna ainda 

mais fácil e divertido, pois é feito no horário noturno. Contudo, por conta da aplicação 

remota, a atividade experimental não pode ser aplicada da forma programada. 

Tivemos que fazer uma adaptação, e a simulação foi feita em casa pelo professor, 

que passou o sabão na mão e colocou sobre a luz negra, conforme mostra a Figura 

9.17, e os alunos apenas observaram os resultados.  

Figura 9.17: Foto da Simulação de contaminação por Césio-137 feita pelo professor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após a atividade experimental, o professor questionou aos alunos se eles 

compreenderam a simulação e como a contaminação por Césio-137 pode ser 

percebida, todos afirmaram que sim.  

Os alunos ficaram muito interessados pela experiência. Assim, entendemos 

que a aplicação dessa atividade experimental em sala de aula juntamente com a 

participação discente seria uma ótima oportunidade de troca de conhecimento e até 

mesmo de entretenimento e integração entre os alunos da turma.  

 

9.4 Quarto Encontro 

No quarto encontro aplicamos a sequência didática intitulada “Aplicação da 

Energia Nuclear”, a última com conteúdos novos sobre o tema. Uma vez que a última 

sequência didática “Jogo de Tabuleiro” é a culminância dos quatro encontros. No 

primeiro momento da atividade, iniciamos com uma pergunta geral problematizadora 

sobre o tema: “Vocês conhecem as aplicações da Energia Nuclear?". Apenas um 

aluno conhecia alguma aplicação da Energia Nuclear, conforme indica a Figura 9.18. 

Figura 9.18: Resposta da pergunta problematização “Vocês conhecem as aplicações da Energia 
Nuclear?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Iniciamos então, mais uma troca de conhecimentos, investigando 

conhecimentos prévios dos discentes sobre o tema. Um aluno participante disse que 

conhecia uma aplicação: 

“Conheço uma aplicação professor: No solo...Eu acho, o professor de 
Geografia falou, que existe algo que prepara o solo pra receber a plantação 
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nova, eles usam esse tipo de equipamento para deixar o solo mais fértil ainda 
pra você continuar plantando mais” Aluno 1 

Destacamos essa fala pois ela apresenta um conhecimento próprio do aluno. 

Aproveitar os conhecimentos e vivências dos alunos na sala de aula oportuniza o 

diálogo e um processo de aprendizagem mais rico. É nisso que acreditamos, na 

construção de um conhecimento significativo e contextualizado ao aluno, não 

simplesmente uso de fórmulas ou teorias prontas. Assim, como esse aluno aprendeu 

com o professor de Geografia, nosso trabalho busca também levar essa 

aprendizagem real, para que quando o discente se deparar com essa temática ele 

seja capaz de pensar, refletir, se expressar e falar com tranquilidade e base. 

Em seguida, no segundo momento da atividade foram apontadas algumas 

aplicações da Energia Nuclear. Com o auxílio da Apostila Educativa “Aplicações da 

Energia Nuclear” do CNEN, foram expostas aplicações na Medicina, na Indústria e na 

Agricultura. Foi um momento de muitas descobertas por parte dos alunos, pois eles 

não tinham a dimensão da variedade de aplicações que a Tecnologia Nuclear pode 

trazer para a sociedade.  

No terceiro momento da atividade foram enviadas algumas das perguntas finais 

do questionário sobre o conhecimento adquirido naquela aula. Como a maioria das 

perguntas já haviam sido feitas durante os diálogos da aula, preferimos não exigir 

essas respostas no caderno para não quebrar a dinâmica do encontro. Assim, 

deixamos apenas uma pergunta “Quais as Aplicações da Energia Nuclear?” para ser 

respondida no caderno. As respostas dos alunos aparecem nas figuras 9.19 e 9.20. 

Figura 9.19: Resposta da pergunta nº1: “Quais as Aplicações da Energia Nuclear?” 

Aplicações da Energia Nuclear Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 

Medicina  x x x 

Agricultura x x x 

Indústria e tecnologia x x  

Fonte: Elaborado pelo o autor 
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Figura 9.20: Respostas dissertativas da pergunta nº1: “Quais as aplicações de Energia Nuclear?” 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir das Figuras anteriores é possível notar que os alunos aplicaram bem 

os conhecimentos discutidos no encontro remoto. Percebemos que o resultado da 

quarta sequência didática foi satisfatório, pois houve grande interesse e curiosidade 

pelo tema, mesmo com muitas dúvidas e explicações. É importante relatar que 

durante a conversa, os alunos falaram de algumas experiências vividas, 

principalmente quando apontadas as aplicações na Medicina como no tratamento de 

câncer. Acreditamos que essa interação e troca são a base para a construção do 

conhecimento. 

 

9.5 Quinto Encontro 

A quinta sequência didática “Jogo de Tabuleiro de Baixo Custo” foi programada 

para encerrar a aplicação do produto educacional, objetivando uma atividade mais 

descontraída com o envolvimento de toda turma. Construímos o jogo de tabuleiro de 

trilha “Conhecendo a Física Nuclear” a partir das perguntas e respostas do 

questionário e dos temas trabalhados nas sequências didáticas anteriores, resumindo 

todo conteúdo trabalhado de Física Nuclear nas quatro atividades.  
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Desta forma, sugerimos que o questionário com todas as perguntas seja 

corrigido juntamente com os alunos antes da aplicação do Jogo de tabuleiro. Para que 

dessa forma, haja uma revisão dos conteúdos aplicados ao longo das aulas e crie 

também uma maior confiança nos alunos. 

Infelizmente, com a aplicação remota a reprodução íntegra do jogo foi 

inviabilizada, pois o mesmo possui cartas de perguntas e respostas, peões para cada 

equipe e algumas interações que só presencialmente seria possível.  

Portando no quinto encontro foi apresentado o jogo para os alunos, explicando 

todas as regras fazendo também uma breve simulação de como seria o jogo 

presencialmente, tentando uma interação entre os três participantes da pesquisa.  

Ao final da simulação do Jogo de tabuleiro “Conhecendo a Física Nuclear”, 

foram feitas algumas perguntas para sabermos as impressões discentes sobre o jogo. 

As respostas constam na figura a seguir.  

Figura 9.21: Resposta sobre o que acharam do Jogo de Tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir das respostas da Figura 10.21 e da apresentação e simulação do Jogo 

de Tabuleiro, notamos que os dois alunos acharam as perguntas do jogo com o nível 

médio de dificuldade e um aluno as achou fácil. Entendemos que essa devolutiva 

ocorreu porque na aplicação remota, por conta das adaptações necessárias, não 

houve a possibilidade de corrigir e revisar todas questões do Questionário, como 

previsto no Produto Educacional. Acreditamos que em sala de aula, com a correção 

do questionário inteiro, como programado no quinto encontro presencial, os alunos 

conseguiriam enxergar as perguntas do jogo com mais facilidade. Sobre as regras do 

jogo, dois alunos as acharam fáceis e um aluno as achou de dificuldade média. E por 

fim, todos os alunos afirmaram que o jogo contempla os conteúdos de Física Nuclear 

apresentados e discutidos nas sequências didáticas anteriores e, consequentemente, 

o jogo auxilia na revisão e fixação desses conteúdos. 

Assim, percebemos um grande interesse dos alunos com o jogo de Tabuleiro 

“Conhecendo a Física Nuclear” e acreditamos que presencialmente, o jogo traria 

muitos benefícios para o fechamento desse material didático, pois apresenta uma 

proposta didática muito dinâmica e atrativa para os alunos. 

 

9.6 Avaliação do Produto Educacional  

Ao final do último encontro os alunos foram orientados a responder o 

Questionário de Avaliação do Produto Educacional, conforme Apêndice 2. As 

respostas objetivas compõem a Figura 9.22 e as respostas dissertativas, que trazem 

a justificativa dos alunos, compõem a Figuras 9.23, 9.24, 9.25 e 9.26. 
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Figura 9.22: Respostas objetivas da Avaliação do Produto Educacional 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 9.23: Respostas dissertativas da pergunta nº1 “O que você achou das aulas de Energia 
Nuclear?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9.24: Respostas dissertativas da pergunta nº2 “Achou interessante aprender sobre o tema 
Física Nuclear?”

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 9.25: Respostas dissertativas da pergunta nº3 - O que achou da experiencia do Césio-137? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9.26: Respostas dissertativas da pergunta nº 4 - O que achou do Jogo de Tabuleiro?

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Como observado nas respostas do Questionário de Avaliação do Produto 

Educacional, os alunos consideraram as aulas de Física Nuclear ótimas, 

descrevendo-as como explicativas, simples, didáticas, divertidas e interessantes. 

Além disso, os discentes acharam interessante aprender sobre o tema da Física 

Nuclear, nessa questão destacamos a resposta do Aluno 2 “pois é algo que faz parte 

do dia adia e não tínhamos muito conhecimento sobre esse assunto”. Sobre a 

simulação da contaminação por Césio-137, os alunos consideraram ótima a 

experiência feita pelo professor.  Os discentes ainda avaliaram o Jogo de Tabuleiro 

como divertido, criativo e didático. A partir da resposta do Aluno 2 “Super legal para 

aprimorar nossos conhecimentos sobre o que acabamos de estudar”, podemos 

perceber que o Jogo auxilia na fixação e revisão dos conteúdos abordados nas 

sequências didáticas anteriores. Fechando a avaliação, transcrevemos a fala de um 

aluno, no momento final da aplicação do Produto educacional que resume o 

conhecimento adquirido: 

“Professor, a aula foi muito boa, porque quando a gente fala, vamos estudar 
física, já pensamos que é algo complicado e difícil, é o que vem na nossa 
mente. E quando você vem com uma explicação muito simples que qualquer 
pessoa consegue entender, não sendo algo de outro mundo, e também com 
um joguinho que vai incentivar você entender mais ainda, a gente passa a 
gostar daquilo que a gente não gostava. Então foi muito bom, porque quando 
falava em Física Nuclear, em Energia Nuclear, eu pensava, nossa, que 
chatice. Deu pra entender como a mágica acontece...” Aluno 1 

Avaliando a aprendizagem que as sequências didáticas ofereceram sobre o 

tema Física Nuclear nesses cinco encontros, percebemos resultados muito 



104 
 

satisfatórios, pois ao final de todos os encontros era perceptível a aprendizagem 

adquirida pelos alunos. Uma vez que na problematização inicial (primeiro momento 

pedagógico dos 3MP), os alunos pouco sabiam sobre a temática da Física Nuclear, e 

quando chegava na aplicação do conteúdo (terceiro momento pedagógico dos 3MP), 

as respostas dos discentes estavam corretas, mostrando a aprendizagem dos 

conhecimentos físicos.  

Vale destacar que as respostas dissertativas foram desenvolvidas de forma 

suscinta, o que é característico do público da EJA, que geralmente apresenta grande 

dificuldade na escrita, por conta da defasagem escolar. Contudo, os alunos foram 

muito participativos nas discussões e demonstraram bastante entusiasmo para tirar 

dúvidas e vontade de aprender. Além disso, o Jogo de tabuleiro “Conhecendo a Física 

Nuclear” atingiu seu objetivo que é revisar e fixar os conteúdos sobre o tema de forma 

didática, lúdica e divertida. 
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 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo de nossa pesquisa buscamos discutir e refletir sobre as possibilidades 

de atuação do ensino de Física na EJA. Destacamos o quanto a EJA é uma 

modalidade de ensino diferenciada das demais por conta de todas as motivações que 

fazem os alunos, que foram impedidos de cursar e concluir a escola na idade, 

ingressarem novamente na escola. Além disso, a maioria dos alunos da EJA retornam 

com extrema defasagem e dificuldade de aprendizagem, principalmente na área DE 

Ciências da Natureza e Matemática.  Assim, percebemos que para os alunos da EJA 

o Ensino de Física ainda é um assunto distante e abstrato de suas vivências, 

principalmente os conceitos de Física Nuclear nas aulas.   

Devido a essa dificuldade, até mesmo do aluno perceber a Física que o rodeia, 

acreditamos que o ensino de Física na EJA deve se pautar na educação dialógica de 

Paulo Freire, conforme descrevemos ao longo da discussão teórica. Ou seja, as aulas 

de Física devem aproximar as experiências de vida dos alunos aos conceitos 

científicos, buscando contribuir para a autonomia e criticidade discente.  

Traçamos uma busca no início de nossa pesquisa, para saber como o ensino 

da Física na EJA é apresentado nas pesquisas científicas. Assim, realizamos uma 

busca, com base na pesquisa bibliográfica, nos bancos de dados do SNEF e MNPEF, 

através da temática na abordagem de Ensino de Física para alunos da EJA. 

Encontramos poucas pesquisas na área da EJA. Essa escassez de produção 

acadêmica nos justificou e motivou a caminhada de nosso trabalho. Nos preocupamos 

então, em fazer um material didático que trouxesse uma dinâmica diferente do ensino 

tradicional. Objetivamos uma proposta de ensino rica em conteúdo que despertasse 

o interesse e curiosidade dos alunos dessa modalidade de ensino.  

Encontramos na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos e na Pedagogia 

de Paulo Freire uma oportunidade para trabalhar o ensino da Física de maneira leve, 

problematizadora, dialógica e capaz de gerar novos saberes e conhecimentos para 

professores e alunos. Desta forma, os 3MP foram a base para o desenvolvimento do 

produto educacional, que foi a elaboração de um caderno de sequências didáticas, 

intitulado “Conhecendo a Física Nuclear: Caderno de Sequências Didáticas com 

sugestões para utilizar os Três Momentos Pedagógicos nas aulas de Física na 

Educação de Jovens e Adultos”.  
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Cada sequência didática foi iniciada com problematizações que possibilitaram 

ao aluno criar reflexões sobre o tema, validar seus conhecimentos prévios e participar 

das trocas de saberes. Nosso objetivo foi oportunizar o protagonismo discente, 

contribuindo para que o aluno fosse um sujeito ativo, não apenas um ouvinte do 

professor, mas parte do processo de aprendizagem. 

Desta forma, nosso trabalho desenvolveu um produto educacional na temática 

da Física Moderna e Contemporânea, focando nos conceitos da Física Nuclear. Ele 

foi estruturado na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos, que visa colaborar 

com o ensino aprendizagem nas aulas de física focadas para alunos de EJA no Ensino 

Médio. Entendemos que o produto também pode ser aplicado para alunos do Ensino 

Regular. 

Na elaboração do caderno de atividades, tivemos a preocupação de definir bem 

os três momentos em cada atividade, que são Problematização Inicial, Organização 

do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. Acreditamos que a Problematização 

Inicial seja o momento crucial dos 3MP, pois possibilita a aproximação real dos 

estudantes com os conceitos da Física. Assim, nesse primeiro momento das 

sequências didáticas, buscamos seguir a educação dialógica proposta por Freire, pois 

instigamos a participação discente ativa na aula, dando voz aos seus 

questionamentos, expectativas e dúvidas, que foram esclarecidas nos próximos dois 

momentos (Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento).  

Sabemos que por vezes o professor que atua na sala de aula, não dispõe de 

recursos financeiros, pedagógicos e até mesmo, de tempo para preparar um material 

para seus alunos. Pensando nisso, nosso caderno de sequências didáticas apresenta 

sugestões práticas para abordar a Física Nuclear nas aulas de Física na EJA. 

Elaboramos o questionário avaliativo e Jogo de Tabuleiro de baixo custo, sendo 

necessárias apenas a impressão e montagem. Tudo foi pensado para facilitar e 

auxiliar o trabalho docente e para contribuir para a aprendizagem discente. 

A aplicação do produto educacional e geração de dados para análise foi feita 

através de encontros virtuais com os alunos. Uma vez que, por conta da pandemia 

mundial ocasionada pela COVID-19, as escolas do Brasil tiveram as aulas presenciais 

suspensas.  
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Diante desse contexto, foram feitas algumas adaptações na aplicação do 

caderno de sequências didáticas, as quais já foram descritas anteriormente. A 

aplicação e a análise do produto educacional foram realizadas com a participação de 

apenas três alunos da NEJA – IV Módulo do Colégio Estadual Dr. João Maia, situado 

no município de Resende-RJ. Esse número de alunos participantes foi bem menor do 

que o esperado incialmente na aplicação presencial. Contudo, vale ressaltar que 

esses três alunos que participaram e oportunizaram os dados da pesquisa foram muito 

atenciosos, comprometidos e imprescindíveis para a conclusão desse trabalho. 

Destacamos que na aplicação do produto educacional, a intervenção do 

professor frente as problematizações iniciais, foi fundamental para o desenvolvimento 

e apropriação de uma linguagem mais científica por parte dos alunos. Entendemos 

também, que na problematização inicial das atividades é imprescindível que o 

professor apresente assuntos que aproximem o discente da ciência, visto que, 

percebemos o interesse muito maior dos alunos pelo estudo do tema quando o 

professor levantava questões iniciais que faziam parte da experiência de vida deles. 

O primeiro encontro trouxe a temática do acidente Nuclear em Chernobyl. 

Percebemos que mesmo demonstrando interesse pelo tema, os alunos ainda se 

encontravam tímidos e com pouca autonomia nas falas, mas conseguimos com a 

problematização inicial atraí-los e desenvolver uma discussão tímida, mas produtiva. 

Ao decorrer dos encontros, a construção do conhecimento ficou mais fluida, pois 

percebemos o aumento gradual do interesse dos alunos pelo tema. À medida que 

foram percebendo que a proposta de aula era diferente da tradicional, a timidez foi 

indo embora, os questionamentos e dúvidas referentes ao tema se tornaram mais 

constantes, enriquecendo a discussão dos próximos encontros. 

A experiência da contaminação pelo Césio-137 e a simulação do Jogo de 

Tabuleiro de Baixo Custo despertaram curiosidade e agregaram mais conhecimento 

aos alunos. Porém, essas atividades foram planejadas para serem feitas 

presencialmente, com o contato e interação da turma. Infelizmente, a aula remota não 

nos proporcionou essa dinâmica, ficando aquele desejo de aplicar presencialmente 

essas atividades, uma vez que elas foram construídas com dedicação e expectativas. 

Mesmo diante de todas as dificuldades transcritas na aplicação remota do 

produto educacional, os alunos conseguiram construir um conhecimento sobre o 
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tema, através dos diálogos sobre os fenômenos que a Física Nuclear aborda, haja 

visto as respostas dos questionários e a participação nas aulas. 

Concluímos então, que a proposta da inserção da metodologia dos Três 

Momentos Pedagógicos no ensino da FMC com ênfase na Física Nuclear voltada para 

os alunos de EJA do Ensino Médio pode proporcionar aos discentes a aprendizagem 

de conceitos científicos, a construção de saberes relacionados a situações de seu 

cotidiano e o desenvolvimento de diálogo e autonomia. Portando, entendemos que 

nossa pesquisa e proposta educacional, que apresentam a Física Nuclear a partir da 

metodologia dos Três Momentos Pedagógicos, são uma possibilidade para tornar o 

ensino da Física Nuclear algo mais próximo da realidade discente da NEJA e do 

Ensino Médio regular e para contribuir com a ação pedagógica docente. 
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 APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

1) O que vocês acharam das aulas de Energia Nuclear? 

 (  ) Ótimo        (  )    Bom    (  ) Regular    (  )Ruim 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Achou interessante aprender sobre o tema Física Nuclear? 

(  ) Sim         (  ) Parcialmente           (  ) Não 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) O que achou da experiencia do Césio-137? 

(  ) Ótimo        (  )    Bom    (  ) Regular    (  )Ruim 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) O que achou do Jogo de Tabuleiro? 

(  ) Ótimo        (  )    Bom    (  ) Regular    (  )Ruim 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Resumo 

 

O produto educacional “Conhecendo a Física Moderna: Caderno de 
Sequências Didáticas com sugestões para utilizar os Três Momentos Pedagógicos 
nas aulas de Física na Educação de Jovens e Adultos” é resultado da pesquisa 
“Ensino de Física e os Três Momentos Pedagógicos: a Física Nuclear na Educação 
de Jovens e Adultos”, realizada no Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física 
no polo de Volta Redonda – UFF e IFRJ. Trata-se de um aporte pedagógico para 
docentes da área de Física no intuito de auxiliá-los na construção de seus 
planejamentos e práticas de ensino. Apresenta cinco sequências didáticas para aulas 
de Física no conteúdo de Física Moderna e Contemporânea no tópico de Física 
Nuclear, baseado na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos para alunos do 
Ensino de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino Médio. As sequências didáticas são 
constituídas por estratégias de ensino como experimentação, debates e o Jogo de 
Tabuleiro que visam promover uma aprendizagem significativa no ensino da Física 
Nuclear para alunos da EJA. A abordagem dos conteúdos propostos sobre a Física 
Nuclear são sempre iniciados com problematizações que buscam a curiosidade e os 
conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema proposto. Após o momento da 
problematização inicial, os conhecimentos são organizados e explicados e aplicados 
nas atividades de fixação.  

 

Palavras-chave: Ensino de Física; Educação de Jovens e Adultos; Três 

Momentos Pedagógicos; Física Nuclear; Pedagogia de Paulo Freire 
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Apresentação 

 

Caro professor, 

O produto educacional “Conhecendo a Física Moderna: Caderno de 

Sequências Didáticas com sugestões para utilizar os Três Momentos Pedagógicos 

nas aulas de Física na Educação de Jovens e Adultos” traz cinco Sequências 

Didáticas na temática da Física Moderna e Contemporânea no Tópico de Física 

Nuclear pensado para alunos do Ensino Médio da EJA. Porém, não impede que seja 

aplicada para alunos do 3º ano da modalidade regular. 

Cada Sequência Didática apresenta de maneira bem definida os Três 

Momentos Pedagógicos: Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e 

Aplicação do Conhecimento. A estrutura foi proposta para aplicação prevista em 5 

encontros, ou seja, 5 aulas de 1h40 (dois tempos). O trabalho apresenta uma 

estratégia de ensino que busca uma aprendizagem significativa, com recursos 

didáticos acessíveis ao professor, tendo a sua culminância no Jogo de Tabuleiro de 

Baixo Custo produzido com os conhecimentos de todas as Sequências Didáticas. 

Nosso produto educacional tem como objetivos: auxiliar os professores de 

Física no ensino da Física Nuclear em sala de aula e contribuir para um aprendizado 

significativo na formação dos estudantes da EJA. Para tanto, ao confeccionarmos o 

caderno de Sequências Didáticas procuramos trazer uma visão contextualizada do 

tema, com objetivo de despertar o interesse do aluno pelo assunto através de um 

material ativo e envolvente. 

Esperamos que o uso desse material didático possibilite uma dinâmica 

diferente em sala de aula, permitindo o fazer e o pensar do aluno sobre os conceitos 

físicos e o mundo a sua volta, para que dessa forma, haja o interesse pela Física e 

pela ciência. Assim, visamos a troca mútua de conhecimento entre professor e aluno 

oportunizando um prazeroso e produtivo processo ensino-aprendizagem. 

 

Bom trabalho! 

Diogo Myrrha Reis 
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Introdução 

 

O produto educacional aqui apresentado faz parte da pesquisa “Ensino de 

Física e os Três Momentos Pedagógicos: a Física Nuclear na Educação de Jovens e 

Adultos”, desenvolvida no programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 

Física (MNPEF) realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria 

com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) no polo de Volta Redonda – RJ, entre 

os anos 2018 e 2020. A aplicação do produto educacional independe da leitura da 

dissertação, mas se enriquece somado a ela. 

O produto educacional foi pensado e construído para o público da EJA-Ensino 

Médio, uma vez que em nossa pesquisa percebemos a escassez de estudos e 

materiais didáticos específicos para esse público. Acreditamos que um caderno de 

sequências didáticas para a EJA é de suma importância um material para atender as 

particularidades e a realidade dos discentes dessa modalidade.  

Ao longo de nossa pesquisa buscamos discutir e refletir sobre as possibilidades 

de atuação do ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A EJA, 

reconhecida como modalidade da Educação Básica na Constituição de 1988, 

representa o direito de acesso dos jovens e adultos ao ensino básico adequado às 

suas condições e peculiaridades, oferecido pelo poder público gratuitamente na forma 

de cursos e exames supletivos, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) Lei nº 9394/96. 

Destacamos o quanto a EJA é uma modalidade de ensino diferenciada das 

demais por conta de todas as motivações que fazem os alunos, que foram impedidos 

de cursar e concluir a escola na idade prevista, ingressarem novamente na escola. 

Além disso, a maioria dos alunos da EJA retornam com extrema defasagem e 

dificuldade de aprendizagem, principalmente na área de Ciências da Natureza e 

Matemática.   

Assim, percebemos que para os alunos da EJA o Ensino de Física ainda é um 

assunto distante e abstrato de suas vivências, principalmente os conceitos de Física 

Nuclear nas aulas. Diante disso, acreditamos que o ensino de Física na EJA deve se 

pautar na educação dialógica descrita por Paulo Freire (2018) na obra Pedagogia do 
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Oprimido, ou seja, as aulas de Física devem aproximar as experiências de vida dos 

alunos aos conceitos científicos, buscando contribuir para a autonomia e criticidade 

discente.  

Assim, o produto educacional “Conhecendo a Física Nuclear: Caderno de 

Sequências Didáticas com sugestões para utilizar os Três Momentos Pedagógicos 

nas aulas de Física na Educação de Jovens e Adultos” é resultado de pesquisa 

bibliográfica sobre os pressupostos da abordagem metodológica dos Três Momentos 

Pedagógicos, de trabalho de campo com meus alunos da NEJA – IV Módulo do 

Colégio Estadual Dr. João Maia, situado no município de Resende-RJ, e, das minhas 

próprias percepções enquanto professor-pesquisador. 

O objetivo desse trabalho é buscar uma alternativa de abordagem diferenciada 

para o professor na temática da Física Nuclear. Visa também aproximar o aluno do 

Ensino Médio da EJA dos conceitos científicos, buscando fazê-lo compreender de 

uma forma mais concreta e simples o que é a Física Nuclear, e quais os benefícios e 

malefícios que a tecnologia e energia nuclear podem trazer. E, embora tenha sido 

desenvolvido para o trabalho com a EJA no Ensino Médio, entendemos que o produto 

também pode ser aplicado para alunos do Ensino Regular.  

O Ensino de Física Moderna e Contemporânea (FMC) é um tema de notória 

relevância para a educação. Documentos oficiais acrescentam na grade de conteúdo 

do Ensino Médio alguns tópicos de Física Moderna, como é o caso das Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), que 

justificam a abordagem dos temas de FMC por estes estarem relacionados a grande 

parte das tecnologias utilizadas atualmente. No âmbito estadual, a Secretaria do 

Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) reformulou o Currículo Mínimo do Ensino 

Médio em 2012. Este documento consiste em um plano de apoio para as escolas 

públicas estaduais, apresentando competências e habilidades básicas exigidas na 

elaboração de planos de curso e nas aulas. A FMC aparece no programa Currículo 

Mínimo do Ensino Médio da SEEDUC-RJ no 3º bimestre do 1º ano do segundo grau, 

com o campo Relatividade restrita e geral, e para os alunos do 2º ano do ensino médio 

com o campo Energia nuclear, abordando a Radioatividade como conteúdo proposto 

a ser trabalhado no 4º bimestre. 

O Caderno de Sequências Didáticas é fundamentado na abordagem 

metodológica dos Três Momentos pedagógicos (3MP), que apresentam como 
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princípios fundamentais a problematização inicial, a organização do conhecimento e 

a aplicação do conhecimento. A origem dos 3MP aconteceu entre 1985-1988, quando 

a Coordenadoria para Articulação com Estados e Municípios da Secretaria do Ensino 

de 2º Grau do MEC, com apoio administrativo da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, realizou o “Projeto diretrizes gerais para o ensino de 2º grau: núcleo 

comum e habilitação magistério”, onde os subsídios referidos originaram os livros da 

denominada Coleção Magistério – 2º grau, que foram publicados a partir do final dos 

anos 1980. Dentre as publicações, estavam os livros “Física” e “Metodologia do 

Ensino de Ciências” de Delizoicov e Angotti, que tiveram sua primeira edição em 1990.  

Ambos os livros usaram a dinâmica didático-pedagógica, que ficou conhecida como 

os Três Momentos Pedagógicos (MUENCHEN, DELIZOICOV, 2014). 

Assim, incialmente os 3MP almejavam a elaboração de material didático para 

cursos de graduação a distância, utilização como organizadores das discussões em 

eventos, além da publicação dos livros “Física” e “Metodologia do Ensino de Ciências”. 

Mas a proposta dos 3MPs sofreu adequações com o passar do tempo, sendo uma 

metodologia em intenso movimento. Atualmente, os 3MP vêm sendo usados como 

uma metodologia dinâmica de ensino, utilizada na introdução de tópicos de Ciências 

significativos para os estudantes. (MUENCHEN, 2010) 

Os 3MP foram propostos por Delizoicov e Angotti, originados da transposição 

da concepção de Paulo Freire para um contexto de educação formal, que prioriza um 

ensino de diálogo professor-aluno, na qual o professor deve ser o mediador entre o 

que aluno estuda cientificamente em sala de aula e a sua realidade e seu cotidiano. 

Desta forma, nosso produto educacional busca a construção de uma reflexão discente 

significativa sobre o tema da Física Nuclear, se distanciando daquele ensino 

burocrático e tradicional. 

Nosso produto educacional é composto por cinco Sequências Didáticas que 

pretendem contribuir para uma aprendizagem significativa, promovendo sempre um 

diálogo entre professor-aluno, enfatizando os conhecimentos prévios do aluno e o 

aspecto sociocultural que ele está inserido. Assim, nosso caderno de sequências 

didáticas possibilita uma melhor alfabetização científica através da aprendizagem 

baseada em problematizações iniciais, diálogos, debates e atividades experimentais.  

Na elaboração do caderno de atividades, tivemos a preocupação de definir bem 

os três momentos em cada atividade, que são Problematização Inicial, Organização 
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do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. Acreditamos que a problematização 

inicial seja o momento crucial dos 3MP, pois possibilita a aproximação real dos 

estudantes com os conceitos da Física. Assim, nesse primeiro momento das 

sequências didáticas, buscamos seguir a educação dialógica proposta por Freire, pois 

instigamos a participação discente ativa na aula, dando voz aos seus 

questionamentos, expectativas e dúvidas, que foram esclarecidas nos próximos dois 

momentos (Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento).  

Sabemos que, por vezes o professor que atua na sala de aula, não dispõe de 

recursos financeiros, pedagógicos e até mesmo, de tempo para preparar um material 

para seus alunos. Pensando nisso, nosso caderno de sequências didáticas apresenta 

sugestões práticas para abordar a Física Nuclear nas aulas de Física na EJA. 

Elaboramos o questionário avaliativo e Jogo de Tabuleiro de baixo custo, sendo 

necessárias apenas a impressão e montagem. Tudo foi pensado para facilitar e 

auxiliar o trabalho docente e para contribuir para a aprendizagem discente. 

A aplicação do produto educacional foi feita com alunos da NEJA – IV Módulo 

e a descrição de como foram desenvolvidas as cinco Sequências Didáticas estão na 

dissertação base para esse trabalho. 
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A Produção de Energia Nuclear e o Acidente de 

Chernobyl 

 

Público-alvo: IV Módulo da NEJA e 3º ano do Ensino Médio 

Duração: Duas aulas de 50 minutos. 

Objetivo: Compreender os Conceitos Gerais de Energia Nuclear. 

Recursos Didáticos: Cadeiras/carteiras, equipamento de multimídia (televisão ou 

Datashow), quadro branco, caneta ou lápis e caderno. 

Contexto da Sequência Didática: Nessa 

primeira atividade, o professor 

reproduzirá dois vídeos, o primeiro faz 

um resumo da produção de Energia 

Nuclear e o segundo aborda o 

acidente Nuclear de Chernobyl. 

Também serão apresentados e 

discutidos conceitos gerais de Energia 

Nuclear e Radioatividade. 

 

 

Primeiro Momento (Problematização Inicial):  

 

• Inicialmente o professor reproduzirá o vídeo “Energia Nuclear em 2 minutos”, 

com duração de 2min02 e disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OzxiQdmTD58 Esse vídeo foi produzido 

pela Eletronuclear e explica resumidamente como é a produção de Energia 

Nuclear.  

https://www.youtube.com/watch?v=OzxiQdmTD58
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=OzxiQdmTD58 (Acesso em: 05/09/2020) 

 

• Em seguida, com o intuito de apresentar o maior acidente nuclear da história, 

o professor reproduzirá o vídeo “Entenda o Acidente Nuclear de Chernobyl na 

Ucrânia há 30 anos”, com duração 3min33 e disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=GLZRGKJm1W8. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=GLZRGKJm1W8 (Acesso em: 05/09/2020) 

• Após a reprodução dos vídeos, o professor fará algumas perguntas 

problematizadoras sobre o tema, gerando um pequeno e rápido debate. É 

importante que o professor não dê as respostas, apenas instigue a curiosidade 

e o interesse dos alunos. Sugerimos as duas perguntas problematizadoras a 

seguir:  

Qual o conceito vocês têm sobre Usinas Nucleares e Energia 

Nuclear? 

Já haviam ouvido falar do acidente na Usina de Chernobyl? 

https://www.youtube.com/watch?v=OzxiQdmTD58
https://www.youtube.com/watch?v=GLZRGKJm1W8
https://www.youtube.com/watch?v=GLZRGKJm1W8
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Segundo Momento (Organização do Conhecimento):  

 

• Nesse segundo momento o professor apresentará os conceitos gerais de Física 

Nuclear. Sugerimos a preparação de slides para a abordagem dos seguintes 

tópicos: 

• Estrutura do Núcleo 

• Fissão Nuclear 

• Reação em Cadeia 

• Enriquecimento do Urânio 

• Conceito de Radiação 

• Radiações Alfa, Beta e Gama 

• Meia-Vida de um elemento 

Radioativo 

• Rejeitos Radioativos 

• Contaminação Radioativa 

 

• Para auxiliar o professor, indicamos um material 

didático elaborado pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN), que abrange todos 

esses conceitos. 5  

 

 
5 Disponível no link: http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/programa-de-

informacao-cnen.pdf ( Acesso em 02/09/2020) 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/programa-de-informacao-cnen.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/programa-de-informacao-cnen.pdf
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Terceiro Momento (Aplicação do Conhecimento):  

 

• Nesse momento, para formalizar o conhecimento adquirido, o professor entregará um 

questionário aos alunos e orientará que eles respondam as questões do questionário 

referentes a sequência didática 01, conforme mostrado a seguir. O questionário 

deverá ser respondido e devolvido ao final dessa sequência didática. Vale ressaltar 

aos alunos a importância desse questionário, visto que essas perguntas serão usadas 

para a montagem do jogo de tabuleiro como última atividade do produto educacional. 

 

Questionário – Sequência Didática 01 

1) O que é Fissão Nuclear? 

2) Quais são os três tipos de Radiação? 

3) O que é meia vida de um elemento radioativo? 

4) Qual ano e em qual país aconteceu o acidente Nuclear na Usina Nuclear de 

Chernobyl? 

5) Qual o elemento químico usado na produção de Energia Nuclear?  

6) O que é irradiação? 

7) Qual o significado do Símbolo abaixo: 

 

8) Qual o órgão regulador de Energia Nuclear no Brasil?  

9) O que são rejeitos Radioativos? 

10) Qual tipo de elemento químico os reatores de Chernobyl usavam? 

 

• Para aplicação da aula remota, sugerimos que o professor crie um grupo de whatsapp 

para enviar as questões do questionário referentes a sequência didática 01. Dessa 

forma, os alunos respondem as questões em seus cadernos, tiram uma foto com as 

respostas e enviam nesse mesmo grupo de whatsapp. 
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A Produção Energética Nuclear no Brasil e no Mundo 

 

Público-alvo: IV Módulo da NEJA e 3º ano do Ensino Médio 

Duração: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivos: Conhecer a produção de energia nuclear no Brasil e no Mundo. 

Compreender o funcionamento das Usinas Angra 1 e Angra 2. 

Recursos Didáticos: Cadeiras/carteiras, equipamento de multimídia (televisão ou 

Datashow), quadro branco, caneta ou lápis e caderno. 

Contexto da Sequência Didática: Nessa segunda 

atividade, o professor apresentará dados da 

produção de energia nuclear no Brasil e no 

Mundo. Para isso, a turma será dividida em 

grupos para leitura e discussão de reportagens 

sobre o tema. Também serão descritos as 

instalações e protocolos de emergência em caso de 

acidente nas Usinas Nucleares no Brasil, Angra 1 e Angra 2.   

 

Primeiro Momento (Problematização Inicial):  

 

• Nessa etapa, com objetivo de despertar alguns conhecimentos prévios dos 

alunos, o professor fará perguntas problematizadoras, sugerimos as questões 

a seguir:  

Estamos seguros com as Usinas Nucleares no Brasil? 

Para onde vão os resíduos radioativos? 

 

• Em seguida, o professor passará dois vídeos curtos, sobre os resíduos 

radioativos e o plano de emergência nas Usinas Nucleares Angra 1 e Angra 2. 
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• O primeiro vídeo “Resíduos radioativos: Convencionais x Radioativos”, com 

duração de 1mim30 e disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=b5CeD6Buh8o 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=b5CeD6Buh8o (Acesso em 05/09/2020) 

 

• O segundo vídeo “Plano de Emergência para a CNAAA”, 

com duração de 7min33 e  está disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=h9iyePDiaHw 

 

 

 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=h9iyePDiaHw  

(Acesso em 05/09/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=b5CeD6Buh8o
https://www.youtube.com/watch?v=b5CeD6Buh8o
https://www.youtube.com/watch?v=h9iyePDiaHw
https://www.youtube.com/watch?v=h9iyePDiaHw


134 
 

Segundo Momento (Organização do Conhecimento):  

 

• O professor deverá dividir a turma em grupos. Cada grupo 

receberá uma reportagem relacionado a produção de 

Energia Nuclear. Selecionamos 6 reportagens, conforme 

anexo 1.  

 

• Após leitura e discussão interna sobre sua reportagem, 

cada grupo fará uma apresentação, destacando os pontos 

importantes do tema. O professor deverá agir como mediador, buscando a 

troca de conhecimentos. O professor terá nesse momento um papel de ouvinte 

e intermediador da discussão, buscando uma interação entre os grupos e 

aparecimento de dúvidas e curiosidades. 

 

• Para aplicação na aula remota, sugerimos que o professor envie 

antecipadamente as reportagens pelo grupo de whatsapp para os alunos lerem. 

Para posterior leitura e discussão em grupo no encontro remoto. 

 

 

Terceiro Momento (Aplicação do Conhecimento): 

 

• O professor entregará o questionário, envolvendo todo o conteúdo trabalhado 

nessa atividade, visando também enriquecer o material de apoio para a 

produção do jogo de tabuleiro que será a última atividade.  

 

• Cada aluno receberá seu questionário de volta para responder as questões 

referentes a sequência didática 2, conforme mostrado a seguir: 
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Questionário – Sequência Didática 02 

11)  Explique com suas palavras, seu entendimento de como é produzido Energia 

Nuclear. 

12)  O que é um Reator Nuclear? 

 

13)  O que são detectores de radiações? 

14)  Cite uma vantagem de se ter uma Usina Nuclear. 

15)  Cite uma desvantagem da instalação de Uma Usina Nuclear. 

16)  Qual cidade estão localizadas as Usinas Nucleares no Brasil? Quais razões 

da escolha dessa cidade para a instalação? 

17)  Quais os nomes das Usinas Nucleares em funcionamento no Brasil? Quando 

cada uma começou a operar no Brasil? 

18)  Qual o nome e onde está localizada a Usina Nuclear que está em construção 

no Brasil? 

19)  O que são rejeitos Radioativos? 

 

 

• Para aplicação da aula remota, sugerimos que o professor crie um grupo de 

whatsapp para enviar as questões do questionário referentes a sequência 

didática 02. Dessa forma, os alunos respondem as questões em seus 

cadernos, tiram uma foto com as respostas e enviam nesse mesmo grupo de 

whatsapp. 
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Acidente Radioativo com o Césio-137 no Brasil 

 

Público-alvo: IV Módulo da NEJA e 3º ano do Ensino Médio 

Duração: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivos: Compreender o acidente nuclear com o Césio-137 no Brasil. Entender como 

acontece a contaminação por Césio-137. 

Recursos Didáticos: Cadeiras/carteiras, equipamento de multimídia (televisão ou 

Datashow), quadro branco, caneta ou lápis e caderno e material para experiência 

(lâmpada luz negra, extensão com bocal para a lâmpada e 

sabão em pó). 

Contexto da Sequência Didática: Essa sequência 

didática apresentará o maior acidente nuclear do Brasil, o 

acidente com o césio-137 em Goiânia, Goiás. Também será 

realizada uma atividade experimental ilustrativa sobre o poder 

de contaminação do Césio-137.  

 

 

Primeiro Momento (Problematização Inicial):  

 

• O professor exibirá o vídeo “Acidente radioativo com o Césio-137 em Goiânia, 

1987.”, sobre uma reportagem na época do acidente, mostrando a repercussão e 

efeitos do acidente. O vídeo tem duração de 2min35 e está disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=63UWTcXDdpA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63UWTcXDdpA
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=63UWTcXDdpA (Acesso em:05/09/2020) 

 

• Após a exibição do vídeo, o professor fará aos alunos perguntas 

problematizadoras, sugerimos as seguintes: 

Já haviam ouvido falar do acidente? 

Sabiam dos efeitos da contaminação do Césio-137? 

  

Segundo Momento (Organização do Conhecimento):  

 

• O professor explicará como aconteceu o acidente com o césio-137 e as 

consequências até hoje na região. Na lousa o professor pode colocar os tópicos 

e expor aos alunos os pontos importantes relacionados ao acidente. Outra 

sugestão é o professor preparar slides com os tópicos mais importantes. 

 

• Como orientação para o professor, sugerimos um documento oficial do 

Governo do Estado de Goiás6 que conta a história do acidente com dados 

oficiais, que resume e serve de orientação para o professor expor o assunto de 

uma forma clara e de fácil compreensão para os alunos. 

 
6 Fonte: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_254_historiadoacident.pdf (Acesso em: 02/06/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=63UWTcXDdpA
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_254_historiadoacident.pdf


139 
 

Terceiro Momento (Aplicação do Conhecimento):  

 

• Nessa etapa o professor devolverá o questionário aos alunos e orientará que eles 

respondam as questões do questionário referentes a sequência didática 03, 

conforme mostrado a seguir: 

 

 

Questionário – Sequência Didática 03 

20) Em qual cidade e ano ocorreu o maior acidente radioativo no Brasil? 

21) Como se deu a contaminação? 

22) Qual elemento químico foi responsável por esse acidente radioativo? 

 

• Para aplicação da aula remota, sugerimos que o professor crie um grupo de 

whatsapp para enviar as questões do questionário referentes a sequência 

didática 03. Dessa forma, os alunos respondem as questões em seus 

cadernos, tiram uma foto com as respostas e enviam nesse mesmo grupo de 

whatsapp. 

 

• Após recolher os questionários dos alunos, o professor fará uma simulação da 

contaminação com césio-137, apresentando como ele é percebido e espalhado 

pelo corpo com muita rapidez. É uma experiência simples e interessante, que 

exemplifica e qualifica o conteúdo trabalhado nessa atividade. 

 

• Como nosso produto educacional é focado para alunos da EJA, esse 

experimento se torna ainda mais fácil e divertido, pois é feito no horário noturno.  

 

• Para a aplicação da aula remota, sugerimos que a simulação do césio-137 seja 

feita pelo professor em sua casa para que os alunos consigam ao menos 

observar o efeito. 
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Passo a passo para aplicação do experimento:  

 

1) Providencie o material necessário para a experiência (lâmpada luz negra, 

extensão com bocal para a lâmpada e sabão em pó). 

 

2) Divida os alunos em grupos. 

 

3) Distribua uma pequena quantidade de sabão em pó para cada grupo em um 

saquinho. 

 

4) Com todas as luzes da sala acesas, peça aos alunos para espalharem o sabão 

na mão. 

 

5) O professor apagará as luzes da sala de aula e acenderá 

apenas a lâmpada com luz negra, e então passará em cada 

grupo mostrando como fica uma pessoa contaminada com o 

césio-137. As mãos dos alunos irão brilhar como se 

estivessem sido contaminadas, simulando assim o que 

aconteceu naquele acidente em Goiânia. 
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Aplicações da Energia Nuclear 

 

Público-alvo: IV Módulo da NEJA e 3º ano do Ensino Médio 

Duração: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivos: Conhecer as contribuições e aplicações da energia nuclear. 

Recursos Didáticos: Cadeiras/carteiras, quadro branco, caneta ou lápis e caderno. 

Contexto da Sequência Didática: Nessa sequência didática o professor elencará os 

pontos positivos da produção da Energia Nuclear, suas contribuições e diversas 

aplicações. Como foco principal, usaremos aplicações na medicina, na agricultura, na 

indústria, como base de nossa atividade. Aqui o professor fica livre para trazer outras 

aplicações. 

 

Primeiro Momento (Problematização Inicial):  

 

• Com o objetivo de promover uma discussão e conseguir extrair os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema o professor fará uma pergunta 

problematizadora aos alunos: 

Vocês conhecem as aplicações da Energia Nuclear? 
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Segundo Momento (Organização do Conhecimento):  

 

• O professor exemplificará no quadro branco outras aplicações que a energia 

nuclear pode proporcionar. Outra sugestão é que o professor prepare slides 

com as aplicações da energia nuclear. Usamos e sugerimos como base para 

organização e conhecimento dessas aplicações a Apostila Educativa 

“Aplicações da Energia Nuclear” do CNEN.7 

 

Terceiro Momento (Aplicação do Conhecimento):  

 

• Nessa etapa o professor devolverá o questionário aos alunos e orientará que eles 

respondam as questões do questionário referentes a sequência didática 04, 

conforme mostrado a seguir: 

 

 

Questionário – Sequência Didática 04 

23)  Cite e explique uma aplicação da Energia Nuclear na Medicina. 

24)Cite e explique uma aplicação da Energia Nuclear na Agricultura. 

      25)Cite e explique uma aplicação da Energia Nuclear na Indústria. 

 

• Para aplicação da aula remota, sugerimos que o professor crie um grupo de 

whatsapp para enviar as questões do questionário referentes a sequência didática 

04. Dessa forma, os alunos respondem as questões em seus cadernos, tiram uma 

foto com as respostas e enviam nesse mesmo grupo de whatsapp. 

 

 
7 Disponível no link: http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/aplicacoes-da-

energia-nuclear.pdf (Acesso em:05/09/2020) 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/aplicacoes-da-energia-nuclear.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/aplicacoes-da-energia-nuclear.pdf
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Jogo de Tabuleiro “Conhecendo a Física Nuclear” 

 

Público-alvo: IV Módulo da NEJA e 3º ano do Ensino 

Médio 

Duração: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivos: Revisar os saberes e conhecimentos sobre a 

Física Nuclear. Se divertir. 

Recursos Didáticos: Cadeiras/carteiras, quadro branco, 

caneta ou lápis e caderno e o jogo de tabuleiro. 

Contexto da Sequência Didática: Para encerrar a aplicação do produto educacional, 

pensamos uma forma mais descontraída. Montamos um jogo de tabuleiro intitulado 

“Conhecendo a Física Moderna” com material de baixo custo, resumindo todo 

conteúdo trabalhado de Física Nuclear nas quatro atividades. Mostraremos o passo a 

passo da confecção do jogo e todas as regras que o compõem. O tabuleiro, as cartas, 

os peões e o dado estão no Apêndice 2. 

 

Primeiro Momento (Problematização Inicial): 

 

• O professor mostrará o jogo de tabuleiro aos alunos e explicará que aquele é o 

resumo de todo conteúdo visto nas aulas.  

 

Segundo Momento (Organização do Conhecimento): 

 

• O professor entregará os questionários corrigidos e fará uma revisão das 

questões com a turma para tirar as dúvidas que possam existir e ajudar na 

execução do jogo. 
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Terceiro Momento (Aplicação do Conhecimento):  

 

• O professor fará a leitura das regras do jogo de tabuleiro para os alunos e 

dividirá a turma em no máximo quatro grupos para dar início à partida. O 

professor será mediador do jogo, orientando os alunos para a execução das 

regras. Caberá ao professor ler as perguntas do jogo e ponderar se as 

respostas estarão corretas.  

 

• Espera-se que com o término do jogo, os alunos apliquem e fixem os 

conhecimentos adquiridos nas sequências didáticas anteriores. 

 

Passo a passo da confecção do jogo: 

• Imprimir as regras do jogo (2 folhas A4). 

• Imprimir o tabuleiro (4 folhas A4); o dado e os peões (1 folha A4); as cartas das 

perguntas (14 folhas A4). Importante: as cartas devem ser impressas frente e 

verso e cortadas. 

• Cortar e colar os peões e o dado. 

• Montar o tabuleiro, colando ou passando fita para juntar as quatro partes.  
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JOGO DE TABULEIRO 

CONHECENDO A FÍSICA NUCLEAR 

 

 

REGRAS 

Participantes: de 2 a 4 equipes 

Componentes: 1 tabuleiro, 55 cartas (40 brancas e 15 azuis), 4 peões, 1 dado 

Objetivos: Levar o peão até a última casa e acertar a pergunta para ganhar o jogo. 

Cartas: Existem dois tipos de cartas, as brancas “Perguntas” e as azuis “Perguntas – 

Difícil” 

 

 

Preparação:  

• A turma deve ser dividida em até quatro equipes.  

• As cartas devem ser embaralhadas e separadas em dois montes, um para as 

“Perguntas” e outro para “Perguntas – Difícil”. 

• Cada equipe escolhe um peão e o coloca no Início do tabuleiro. Em seguida 

lançam o dado, a ordem das equipes será definida pelo maior número do dado. 
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O jogo:  

• A primeira equipe lança o dado e anda com o peão o número de casas 

correspondente. Se a equipe cair em uma casa branca deverá retirar uma carta 

branca “Perguntas”, se cair em uma casa azul claro deverá retirar uma carta 

azul “Perguntas – Difícil”.  

• O professor então, lerá a pergunta em voz alta, se a equipe responder 

corretamente permanecerá na casa, mas se responder incorretamente voltará 

o número de casas que tirou no dado. 

• A segunda equipe lança o dado e o jogo segue da mesma forma nas rodadas 

seguintes.  

• A equipe que cair na casa vermelha “Vazamento Radioativo! Volte ao Início”, 

deverá imediatamente voltar ao início do jogo, sem direito a pergunta e 

resposta. 

• A equipe que cair na casa verde “Parabéns! Sua equipe evitou um acidente 

Nuclear! Ande 2 ou 3 casas” responderá a uma carta branca “Perguntas”, se 

acertar andará as 2 ou 3 casas, se errar voltará o número casas que tirou no 

dado. 

• A equipe que cair na casa laranja “Usina em manutenção! Fique uma rodada 

sem jogar!” não precisa responder a nenhuma pergunta, mas ficará uma rodada 

sem jogar. 

• A equipe que cair na casa amarela “Área contaminada, a resposta certa garante 

o equipamento de proteção...Se errar, volte duas casas” deverá retirar uma 

carta branca “Perguntas” e responder corretamente para permanecer na casa, 

se errar voltará duas casas.  

 

Vencedor: 

Para ganhar o jogo a equipe precisa levar seu peão até a última casa “A 

resposta certa garante a vitória” e ser a primeira a responder corretamente a uma 

carta branca de “Perguntas”. 
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Apêndice 1 - Questionário  

 

Nome:______________________________________________________________ 

Sequência Didática 01 

1) O que é Fissão Nuclear? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Quais são os três tipos de Radiação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) O que é meia vida de um elemento radioativo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Qual ano e em qual país aconteceu o acidente Nuclear na Usina Nuclear de 

Chernobyl? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Qual o elemento químico usado na produção de Energia Nuclear?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) O que é irradiação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) Qual o significado do Símbolo abaixo: 

___________________________________________________ 
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8) Qual o órgão regulador de Energia Nuclear no Brasil?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9) O que são rejeitos Radioativos? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10) Qual elemento químico os reatores de Chernobyl usavam? 

___________________________________________________________________ 

 

Sequência Didática 02 

11) Explique com suas palavras, seu entendimento de como é produzida Energia 

Nuclear. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12) O que é um Reator Nuclear? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13) O que são detectores de radiações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14) Cite uma vantagem de se ter uma Usina Nuclear. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15) Cite uma desvantagem da instalação de Uma Usina Nuclear. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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16)  Qual cidade estão localizadas as Usinas Nucleares no Brasil? Quais razões 

da escolha dessa cidade para a instalação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17) Quais os nomes das Usinas Nucleares em funcionamento no Brasil? Quando 

cada uma começou a operar no Brasil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18) Qual o nome e onde está localizada a Usina Nuclear que está em construção 

no Brasil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Sequência Didática 03 

19) Em qual cidade e ano ocorreu o maior acidente radioativo no Brasil? 

 

___________________________________________________________________ 

20)  Como se deu a contaminação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21)  Qual elemento químico foi responsável por esse acidente radioativo? 

___________________________________________________________________ 
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Sequência Didática 04 

22) Cite e explique uma aplicação da Energia Nuclear na Medicina. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

23) Cite e explique uma aplicação da Energia Nuclear na Agricultura. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

24) Cite e explique uma aplicação da Energia Nuclear na Indústria. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice 2 – Jogo de Tabuleiro 
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Perguntas – Difícil 1
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Perguntas – Difícil 1
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Perguntas – Difícil 2 
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Perguntas – Difícil 2 
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Perguntas 1
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Perguntas 1
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Perguntas 2
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Perguntas 2
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Perguntas 3
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Perguntas 3
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Perguntas 4
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Perguntas 4
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Perguntas 5
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Perguntas 5 
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Tabuleiro – Parte 1 
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Tabuleiro – Parte 2 
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Tabuleiro – Parte 3 
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Tabuleiro – Parte 4 
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Anexo 1 – Reportagens 

Rio de Janeiro — A Eletronuclear e a americana Westinghouse assinarão na próxima 

segunda-feira, durante o Fórum de Energia Brasil-Estados Unidos, no Rio,  uma carta de 

intenções  visando a extensão da vida útil da usina nuclear de Angra 1, situada em Angra dos 

Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A unidade foi construída para operar 40 anos, mas obras 

poderiam estender esse prazo por mais 20 anos. 

De acordo com fontes próximas, o custo necessário para essas obras é da ordem de 

R$ 1,2 bilhão. O pedido solicitando o aumento da  vida útil da usina já está em processo de 

análise na Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), órgão regulador do setor nuclear 

do país. A usina de Angra 1 foi a primeira central nuclear do país, construída pela 

Westinghouse, e entrou em operação em 1985, completando 40 anos em 2024. Com as 

obras, poderia funcionar até 2044.  Além de Angra 1, o Brasil tem em operação a usina nucelar 

de Angra 2, a primeira a fazer parte do antigo acordo nuclear Brasil-Alemanha, assinado pelos 

dois países em 1975, durante o governo militar. O acordo previa a construção de oito usinas 

nucleares, mas até agora só Angra 2 está em operação. A segunda usina prevista no acordo, 

Angra-3, cuja construção teve início nos anos 1980, está com as obras paralisadas desde 

2016 devido às investigações da Operação lava-Jato.  

A Eletronuclear prepara um modelo de negócios que possa atrair investidores 

privados, uma vez que o setor nuclear é monopólio da União, para a conclusão das obras até 

2025. O Fórum de Energia Brasil-Estados Unidos contará com a presença do secretário de 

Energia dos EUA, Dan Brouillette. “O evento é uma iniciativa para promover a segurança, o 

comércio e o investimento em energia entre os dois países”, afirmou a pasta de Minas e 

Energia. A agenda incluirá “reuniões governamentais e com o setor privado”. 

Os brasileiros pretendem discutir com os EUA cooperação com foco nas áreas de 

petróleo e gás, energia nuclear e eletricidade/eficiência energética, acrescentou o ministério. 

Fonte: https://exame.abril.com.br/negocios/eletronuclear-e-westinghouse-decidem-ampliar-

vida-util-de-angra-1/ (Acesso em: 05/09/2020 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/eletronuclear/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/usinas-nucleares/
https://exame.abril.com.br/negocios/eletronuclear-e-westinghouse-decidem-ampliar-vida-util-de-angra-1/
https://exame.abril.com.br/negocios/eletronuclear-e-westinghouse-decidem-ampliar-vida-util-de-angra-1/
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Após esse primeiro passo Álvaro Alberto importou duas ultra-centrifugadoras da 

Alemanha para o enriquecimento do urânio, em 1953.A decisão da implementação de uma 

usina nuclear no Brasil aconteceu pela primeira vez no ano de 1969.E que em nenhum 

momento se pensou numa fonte para substituir a energia hidráulica, da mesma maneira que 

também após alguns anos, ficou bem claro que os objetivos não eram simplesmente o domínio 

de uma nova tecnologia. O Brasil estava vivendo dentro de um regime de governo militar e o 

acesso ao conhecimento tecnológico no campo nuclear permitiria desenvolver não só 

submarinos nucleares, mas também armas atómicas.  

Em 1974, as obras civis da Usina Nuclear de Angra 1 estavam em pleno andamento 

quando o Governo Federal decidiu ampliar o projeto, autorizando a empresa Furnas a 

construir a segunda usina. Mais tarde, em 1975, com a justificativa de que o Brasil já mostrava 

falta de energia elétrica para meados dos anos 90 e início do século 21, uma vez que o 

potencial hidroelétrico já se apresentava quase que totalmente instalado, foi assinado na 

cidade alemã de Bonn o Acordo de Cooperação Nuclear, pelo qual o Brasil compraria oito 

usinas nucleares e possuiria toda a tecnologia necessária ao seu desenvolvimento nesse 

setor. Dessa maneira o Brasil dava um passo definitivo para o ingresso no clube de potências 

atómicas e estava assim decidido o futuro energético do Brasil, dando início à Era Nuclear 

Brasileira. Fonte:https://www.portal-energia.com/o-inicio-da-energia-nuclear-no-brasil/                                                           

(Acesso em: 05/09/2020) 

https://www.portal-energia.com/o-inicio-da-energia-nuclear-no-brasil/
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ENERGIA NUCLEAR NO MUNDO 

 

Segundo dados de maio de 2019 da Associação Nuclear Mundial (WNA, na sigla em 

inglês), existem 447 reatores nucleares em operação no mundo, em 30 países, com 

capacidade instalada total de 398,154 MWe. Destes, segundo dados da AIEA (dezembro de 

2018), 298 são do tipo PWR (o mesmo de Angra 1 e 2), com capacidade total de 282.443 

MW, o que corresponde a cerca de 66% da capacidade instalada mundial. 

De acordo com o relatório Electricity Information, publicado pela International Energy 

Agency (IEA), em 2018, os reatores nucleares foram responsáveis por 10,4% da produção de 

energia elétrica no mundo. As usinas térmicas convencionais (carvão, combustíveis líquidos 

e gás natural) contribuíram com 65,1% da geração total; as usinas hidrelétricas, 16,6%; e a 

geração de energia por fontes renováveis totalizaram 5,6%. 

As fontes de urânio já identificadas são suficientes para suprir de 60 a 100 anos de 

operação das usinas existentes no mundo e ainda os cenários de maior expansão previstos 

até 2035 pela AIEA. As reservas conhecidas estão atualmente em mais de cinco milhões de 

toneladas e o Brasil é um dos maiores produtores. 

Fonte: https://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-

Conhecimento/Paginas/Energia-nuclear-no-mundo.aspx (Acesso em: 05/09/2020) 

https://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-Conhecimento/Paginas/Energia-nuclear-no-mundo.aspx
https://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-Conhecimento/Paginas/Energia-nuclear-no-mundo.aspx
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Produtos de consumo - Muitos produtos de consumo - desde detectores de fumaça até 

fotocopiadoras e relógios - usam pequenas quantidades de radiação. 

Alimentos e agricultura - Mais de 40 países aprovaram o uso de radiação para ajudar 

a preservar quase 40 variedades diferentes de alimentos. Na agricultura, a radiação erradicou 

aproximadamente 10 espécies de insetos de pragas. 

Usos Industriais - Entre as indústrias que utilizam materiais radioativos em seus 

processos e produtos estão empresas do setor automotivo, aéreo, mineração, petróleo e 

construção civil. 

Medicina e Pesquisa Científica - Os procedimentos de medicina nuclear prolongam 

e melhoram a qualidade da vida das pessoas. 

Exploração espacial - A nave espacial não tripulada depende de geradores 

termoelétricos de radioisótopos (RTGs) para a exploração espacial. Os RTGs usam calor do 

plutônio para gerar eletricidade. Eles são seguros, confiáveis e de longa vida, mesmo no clima 

árduo do nosso sistema solar. 

Dessalinização da água - A água potável prontamente disponível está fora do alcance 

de até um quinto da população mundial. Uma solução é a dessalinização da água, que extrai 

o sal da água do mar para produzir água potável. A energia nuclear está sendo usada para 

alguns esforços da dessalinização. O potencial nesta área é enorme e tem múltiplos 

benefícios. Fonte:http://www.fdrenergia.com.br/index.php/blog/item/61-6-aplicacoes-da-

energia-nuclear-que-voce-nem-imagina( Acesso em: 05/09/2020 

http://www.fdrenergia.com.br/index.php/blog/item/61-6-aplicacoes-da-energia-nuclear-que-voce-nem-imagina
http://www.fdrenergia.com.br/index.php/blog/item/61-6-aplicacoes-da-energia-nuclear-que-voce-nem-imagina
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Se houver suspeita de vazamento radioativo, entra em ação um plano para diminuir 

os efeitos do possível acidente. Para determinar o alcance das medidas de emergência, 

a área ao redor das usinas foi dividida em zonas de segurança, que levam em conta a 

distância do reator de Angra 1. Se o acidente for confirmado, ocorrem dois procedimentos 

principais. Em um raio de até 5 quilômetros em torno da usina, a população é totalmente 

retirada. Depois, na região entre 5 e 15 quilômetros, as pessoas devem permanecer em 

casa, vedando portas e janelas para evitar a radiação mais aguda. A delimitação dessas 

zonas é a primeira fonte de discórdia entre os defensores da energia nuclear e os 

ambientalistas (confira outras polêmicas no infográfico). 

Para a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), não há risco de 

contaminação depois da linha dos 15 quilômetros. “Estudos realizados nos Estados 

Unidos depois do acidente na usina de Three Mile Island, em 1979, mostraram que o risco 

de exposição a radiações severas situa-se no raio de 5 quilômetros ao redor de um reator 

a água pressurizada, como os de Angra 1 e 2. Ou seja, não dá para fazer qualquer 

comparação com o reator que provocou o acidente de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986”, 

diz o físico Raul dos Santos, da CNEN. Na opinião dos críticos, a área coberta pelo plano 

de emergência é pequena. “Há outras pesquisas que indicam efeitos sérios da radiação 

num raio de 30 quilômetros em torno de Three Mile Island e 450 quilômetros em 

Chernobyl. 

O plano de Angra deveria contemplar um raio de pelo menos 90 quilômetros”, 

afirma o ambientalista Sérgio Dialetachi, do Greenpeace Brasil. Num ponto, os dois lados 

concordam: a possibilidade de acidente é mínima. Os reatores contam com blindagens 

radiobiológicas, paredes de concreto e aço, além de sensores e circuitos de proteção 

capazes de desligar a usina se surgirem características anormais. “Mas esses sistemas 

podem não funcionar e, se houver falha humana, o risco de um desastre aumenta”, diz 

Sérgio. 

Fonte:https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-ocorreria-se-houvesse-

um-acidente-nuclear-nas-usinas-de-angra/ Acesso em: 05/09/2020 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-ocorreria-se-houvesse-um-acidente-nuclear-nas-usinas-de-angra/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-ocorreria-se-houvesse-um-acidente-nuclear-nas-usinas-de-angra/
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Em 6 de agosto de 1945, os militares dos Estados Unidos lançaram uma bomba 

atômica em Hiroshima, no Japão. Era 8h15 da manhã e a cidade estava prestes a 

começar o dia. Três dias depois, uma segunda bomba atômica foi lançada sobre 

Nagasaki. 

Após a detonação, a bomba atômica incinerou ambas as cidades. Os efeitos 

devastadores da explosão – vento forte, raios de calor e radiação – se desenrolaram 

em torno das regiões e ainda hoje podem ser sentidos profundamente. Em dezembro 

de 1945, cerca de 140 mil residentes de Hiroshima e 74 mil residentes de Nagasaki 

morreram, enquanto outros incontáveis continuaram a sofrer as consequências 

agonizantes da radiação. 

Menos de uma década depois, em 1953, o presidente dos EUA, Dwight D. 

Eisenhower, proferiu seu discurso “Atoms for Peace” (Átomos para a Paz). Em uma 

tentativa de tornar a energia nuclear mais aceitável para o público, o discurso exigiu 

seu uso pacífico e controlado. Nessa época, muitos países industrializados, incluindo 

o Japão, começaram a desenvolver planos para a construção de usinas nucleares. 

Em abril do ano seguinte, o legislativo nacional aprovou seu primeiro orçamento 

de desenvolvimento nuclear para lançar seu império de usinas nucleares. Após a 

construção da primeira Usina Nuclear comercial do país, em 1966, a Tokai , outras 

usinas nucleares surgiram como cogumelos em todo o país ao longo dos anos 1960 

e 1970. 

Apesar do incidente de Three Mile Island em 1979 e do desastre de Chernobyl 

em 1986, o governo japonês persistiu em seus esforços para aumentar o número de 

usinas nucleares, enquanto suprimia os crescentes pedidos do público pela 

desnuclearização. 
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Em 11 de março de 2011, havia um total de 54 usinas nucleares no Japão, 

cobrindo 30% das necessidades de eletricidade do país. E neste mesmo dia, uma das 

catástrofes nucleares mais devastadoras do mundo ocorreu: o acidente da Fukushima 

Daiichi, da Tokyo Electric Power Company (TEPCO). O incidente forçou mais de 160 

mil pessoas a evacuar a área e fugir de suas casas e, mais de oito anos depois, pelo 

menos 40 mil pessoas, mas provavelmente muitas mais, ainda estão deslocadas. 

 

O nuclear pode ser pacífico? A energia nuclear foi realmente pacífica? 

74 e 8: esse é o número de anos que se passaram desde o bombardeio atômico 

de Hiroshima e do acidente nuclear de Fukushima, respectivamente. Quer se trate de 

uma bomba atômica ou de uma usina nuclear para geração de energia, suas 

existências não equivalem a paz. Hoje, devemos encarar a verdade e declarar de uma 

vez por todas que o uso pacífico da energia nuclear nada mais é do que uma mera 

fantasia. 

O Japão – o único país que sofreu um ataque nuclear durante a guerra e sofreu 

um dos piores acidentes nucleares da história – deveria abandonar a energia nuclear. 

O país deveria liderar com uma alternativa realmente pacífica: a energia renovável. 

Impulsionar as fontes de energia natural já abundantemente disponíveis não é 

apenas pacífico e ambientalmente correto, mas também abrirá caminhos para o 

desenvolvimento econômico regional. Sem dúvida, uma sociedade com 100% de 

energia renovável já está ao nosso alcance. 

Fonte:https://www.greenpeace.org/brasil/blog/a-energia-nuclear-pode-ser-

pacifica/?gclid=EAIaIQobChMI8sDltJeT6AIVTwaRCh2AxwPcEAAYASAAEgLh9PD_BwE 

(Acesso em: 05/09/2020) 
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