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RESUMO 

 

O ensino de Química tradicionalmente é feito de maneira descontextualizada, não 

interdisciplinar, desinteressante, complexa e memorística, o que leva à aprendizagem 

mecânica. Define-se este tipo de aprendizagem como aquela na qual o sujeito aprende 

havendo pouca ou nenhuma interação com seus conhecimentos prévios. Em contrapartida, a 

aprendizagem significativa (AS), segundo David Ausubel, ocorre quando um novo conceito é 

relacionado com um conhecimento prévio específico presente na estrutura cognitiva do aluno. 

Diante disso, neste trabalho, adotou-se a pesquisa-ação para investigar a possibilidade de 

alcançar a aprendizagem significativa em Química através da utilização de séries de TV em 

Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS). Para isso, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: conceituar aprendizagem significativa e UEPS, elaborar e 

aplicar uma unidade de ensino com séries de TV em uma turma de primeiro ano do Ensino 

Médio e analisar os resultados obtidos a fim de comprovar a aplicabilidade desses recursos 

audiovisuais não convencionais como materiais potencialmente significativos para alcançar a 

AS. Sendo assim, foi desenvolvida e aplicada uma UEPS com duração de 4h/aula, divididas 

em dois encontros, envolvendo o tema Radioatividade e as séries de televisão Flash e DC’s 

Legends of Tomorrow. Os resultados obtidos apontaram que as séries de TV utilizadas 

funcionaram como materiais potencialmente significativos. Isso porque, através de sua 

aplicação em uma unidade de ensino, os alunos demonstraram interesse e pré-disposição para 

aprender significativamente. Dessa forma, os estudantes assimilaram o conteúdo de forma 

não-arbitrária e não-literal, atribuindo novo significado a ele em sua estrutura cognitiva, 

podendo dizer que houve indícios de aprendizagem significativa. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Ensino de Química; Radioatividade; Séries de 

TV; UEPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Chemistry teaching is traditionally done in a descontextualized, non-interdisciplinary, 

uninteresting, complex and memoristic manner, wich leads to mechanical learning. This type 

of learning is defined as that wich person learns with little or no interaction with his previous 

knowledge. In contrast, Meaningful Learning (ML), according to David Ausubel, occurs 

when a new concept is related to a specif previous knowledge presents in the student’s 

cognitive structure. Therefore, in this Project, action-research was adopted to investigate the 

possibilty to reach the meaningful learning in Chemistry trough TV series in Potentially 

Meaningful Teaching Units (PMTU). For this purpose, the following specific objectives were 

established: to define meaningul learning and PMTU, to elaborate and to apply a teaching 

unit with TV series in a 1rd year class of high school and to analyze the results in order to 

prove the aplicabillity of these unconventional audiovisual resources as potentially 

meaningful materials to reach the ML. Therefore, a Potentially Meaningful Teaching Unit 

was developed and applied with 4 hours/class, divided in two meetings, involving 

Radioactivity and the TV series Flash and DC’s Legends of Tomorrow. The results showed 

that the TV series worked like potentially meaningful materials. This is because, through the 

aplicattion in a teaching unit, the students showed concern and predisposition to learn 

significantly. Thus, the students assimilated the contente in a non-arbitrary and non-literal 

way, giving a new meaning to it in them cognitive structure, which may indicate that there 

were signs of meaningful learning. 

 

Keywords: Meaningful Learning; Chemistry teaching; Radioactivity; TV series, Potentially 

Meaningful Teaching Units. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Química, mesmo sendo considerada uma disciplina importante para a formação 

profissional e pessoal do aluno, demorou a ser devidamente reconhecida nos currículos 

brasileiros e, ainda hoje, é tida como uma disciplina que possui um nível elevado de 

dificuldade, o que é mais imaginário do que real. Tal crença, no entanto, torna difícil a 

compreensão desde sua base teórica até à formalização do conhecimento.  

No ensino de ciências exatas em geral, os alunos vêm apresentando, além da 

dificuldade, um grande desinteresse pela área e, uma das principais causas, é o ensino feito de 

maneira tradicional, descontextualizada e não interdisciplinar (ROCHA, VASCONCELOS, 

2016). Pesquisas mostram que o ensino de Química tem sido moldado em torno de atividades 

que levam à memorização de conteúdos e fórmulas, contribuindo para a desmotivação e a não 

compreensão dos verdadeiros motivos para se aprender e ensinar a disciplina (ROCHA, 

VASCONCELOS, 2016). 

Sabe-se que, após a Segunda Guerra Mundial, houve um desenvolvimento 

tecnológico, científico e industrial no Brasil, refletindo de forma direta no contexto 

educacional. Por conta dessa movimentação, o modelo de ensino tradicional foi substituído 

por uma metodologia ativa que colocava o aluno como protagonista de seu desenvolvimento 

intelectual, atribuindo-lhe maior autonomia. No que diz respeito ao ensino de ciências, a 

maioria das atividades pretendia transmitir informações de forma mais eficiente, fugindo à 

simples exposição e indo ao encontro de atividades experimentais.  

Com a ideia de que o aluno precisa aprender a questionar e buscar as respostas, além 

de estar ciente de que errar é completamente normal e necessário, a metodologia utilizada 

deve ser diversificada, fugindo do tradicional quadro e giz. Então, surge a necessidade de 

elaboração de diferentes recursos didáticos que possam auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem. Esses recursos são definidos como instrumentos materiais ou virtuais 

utilizados pelo professor com um objetivo claro e não aleatório, sendo capaz de despertar o 

interesse do aluno e facilitar sua aprendizagem (LORENZETTI, MATOS, SCHUINDT, 

2016). 

Ao longo dos anos tem sido possível acompanhar as transformações que ocorrem no 

mundo e como elas afetam a educação, uma vez que ela é peça fundamental para transformar 

a sociedade. Por conta disso, inúmeros investimentos estão sendo aplicados nessa área, 

principalmente, aqueles relacionados à tecnologia (BEHRESN, MASETTO, MORAN, 2006). 
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Logo, é necessário que o professor conheça o surgimento e a construção do conhecimento 

que irá levar a seus alunos (LESSA, PROCHNOW, 2017). 

Quando a criança chega à escola, ela já passou pelo processo de educação familiar por 

meio do qual vai desenvolvendo conexões cerebrais, emocionais e linguísticas (BEHRESN, 

MASETTO, MORAN, 2006). Ela também é educada pela mídia por meio da qual aprende a 

buscar informações, conhecer o mundo, conhecer pessoas, relaxar e desenvolver emoções. “A 

mídia continua educando como contraponto à educação convencional, educa enquanto 

estamos entretidos” (BEHRESN, MASETTO, MORAN, 2006, p. 33). 

Seguindo essa ideia, Locatelli e Macuglia (2018) defendem a utilização de recursos 

audiovisuais pautada na mídia-educação como uma importante ferramenta auxiliadora no 

processo de ensino aprendizagem, uma vez que ajuda na compreensão de um assunto que 

antes não era entendido. Esses autores investigam a utilização de séries de TV no ensino de 

Química e afirmam que 77% de 58 alunos entrevistados na elaboração de uma 

pesquisa assistem a seriados de TV. Quanto à periodicidade, 53% dos entrevistados assistem 

três ou mais vezes por semana; 24% assistem uma vez e 23% duas vezes na semana.  

Dessa forma, a motivação para a disciplina de Química pode ser estimulada por uma 

metodologia e um material didático que sejam potencialmente significativos, possibilitando a 

interação entre o conhecimento prévio do aluno e a nova informação dada pelo professor. No 

entanto, para que isso ocorra, o professor precisa conhecer e utilizar de diferentes teorias da 

aprendizagem; uma delas é a teoria da aprendizagem significativa, de David Ausubel (1978). 

A aprendizagem significativa ocorre quando um novo conhecimento se dá de forma 

substantiva (não literal) e não arbitrária à estrutura cognitiva do aluno, atribuindo um 

significado a ele. Para que isso ocorra, unidades de ensino potencialmente significativas 

(UEPS) são elaboradas para nortearem a prática pedagógica (MOREIRA, 2011a). 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo geral investigar como o uso de séries 

de televisão como recursos audiovisuais em Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS) contribui para uma aprendizagem significativa no ensino de Química. 

Para isso, alguns objetivos específicos deverão ser alcançados: (1) conceituar aprendizagem 

significativa e UEPS, (2) elaborar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa que 

envolva a utilização de séries de TV como recursos didáticos para o ensino de 

Radioatividade, (3) aplicar a unidade de ensino elaborada em uma turma de primeiro ano do 

Ensino Médio e (4) analisar os resultados obtidos, a fim de comprovar o potencial de séries 

de TV como recursos didáticos que levam a uma aprendizagem significativa. 
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Nesse sentido, este trabalho está organizado em 4 diferentes capítulos. No primeiro, 

encontra-se a fundamentação teórica por meio da qual define-se aprendizagem mecânica e 

significativa, conceitos subsunçores, organizadores prévios, condições para ocorrência da 

aprendizagem significativa, UEPS, diagrama Vê Gowin, recursos didáticos audiovisuais e 

Radioatividade. No segundo, apresenta-se a metodologia da pesquisa, isto é, a pesquisa-ação 

e as características dos participantes da pesquisa aplicada em um Colégio Estadual na cidade 

de Volta Redonda. No terceiro, descreve-se o desenvolvimento da sequência didática 

detalhando os recursos didáticos audiovisuais utilizados e a temática abordada. Por fim, no 

último capítulo, discutem-se os resultados obtidos após a aplicação da UEPS ao longo de dois 

encontros, a fim de buscar indícios de aprendizagem significativa.
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 APRENDIZAGEM MECÂNICA 

 

Ao tratar da história das teorias de aprendizagem, encontra-se uma corrente 

behaviorista cujo precursor foi John B. Watson. Em 1913, houve a ascensão do behaviorismo 

metodológico de Watson com um caráter determinista baseado no estímulo-resposta, através 

do qual era possível determinar o comportamento humano, uma vez que o homem era vazio 

no que se referia a qualquer informação. Tal teoria reforçava a ideia de assimilação, 

memorização e reprodução de conteúdos, cabendo ao professor “promover o maior número 

de vezes possível a associação de uma resposta (desejada) a um estímulo para que o aprendiz 

adquira conhecimentos” (CAVALCANTI, OSTERMANN, 2011, p. 19).  

Em contrapartida, surge a teoria cognitivista que passa a levar em consideração a 

realidade em que o indivíduo se encontra no seu processo de atribuição de significados. 

Nessa teoria, “preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento 

e uso da informação envolvida na cognição e procura regularidade nesse processo mental” 

(CAVALCANTI, OSTERMANN, 2011, p. 31). 

Jerome Bruner, o primeiro a defender o cognitivismo, propôs o método da 

aprendizagem por descoberta afirmando que, para aprender, o aluno deve considerar o 

conteúdo significativo e relevante. Seguindo essa ideia, encontra-se a Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel, definida como “um processo através 

do qual uma nova informação se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva a um 

aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo” (CAVALCANTI, OSTERMANN, 

2011, p. 34).  

David Ausubel (2003) define a aprendizagem mecânica como aquela na qual o 

conhecimento pode se relacionar com a estrutura cognitiva do sujeito, mas de maneira 

arbitrária e literal, não proporcionando novo significado. Esse tipo de aprendizagem leva a 

uma memorização dos conteúdos havendo pouca, ou nenhuma, interação com os 

conhecimentos prévios - aquele conhecimento que o sujeito já possuía (MOREIRA, 2016). 

Nas palavras de Moreira (2012a), a aprendizagem mecânica pode ser definida como 

“aquela praticamente sem significado, puramente memorística, que serve para as provas e é 

esquecida, apagada, logo após. Em linguagem coloquial, a aprendizagem mecânica é a 

conhecida decoreba, tão utilizada pelos alunos e tão incentivada pelas escolas” (MOREIRA, 

2012a, p. 31). 
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A aprendizagem de fórmulas matemáticas, reações e constantes sem sentido são 

exemplos de aplicações dessa aprendizagem no ensino de Química. É através dela que o 

aluno memoriza o conteúdo para a prova e depois esquece, demonstrando a volatilidade e a 

incapacidade de transformar o conhecimento adquirido para que possa ser aplicado em outras 

situações. 

Moreira (2016), entretanto, afirma que, em certas situações, a aprendizagem 

mecânica é necessária ou desejável. Para esclarecer isso, o autor toma como exemplo a 

situação na qual o aluno não possui conhecimentos prévios específicos (subsunçores) que 

servirão como âncoras para o conhecimento novo. Nesse caso, é necessário utilizar 

conhecimentos decorados para se dar início ao processo de aprendizagem. 

 Dessa forma, entende-se que a aprendizagem mecânica e a significativa não são duas 

partes separadas e isoladas, mas estão ao longo de um mesmo contínuo havendo uma zona 

cinza entre elas, como mostra a figura 1 (MOREIRA, 2012a). 

 

Figura 1 - A zona cinza que separa a aprendizagem mecânica da significativa 

 
Fonte: Moreira (2012a). 

 

Essa zona mostra que a passagem da aprendizagem mecânica para a significativa não 

é natural ou automática, uma vez que a aprendizagem significativa é progressiva e pode ser 

bastante longa por envolver captação, internalização, diferenciação e reconciliação de 

significados. Ou seja, é um processo que depende da captação de significados e é uma ilusão 

pensar que “uma aula bem dada e um aluno aplicado são condições suficientes para uma 

aprendizagem significativa” (MOREIRA, 2012a, p. 33).  
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1.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Em 1978, David Ausubel resumiu suas contribuições para o ensino e a aprendizagem 

na seguinte proposição: “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só 

princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é 

aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo.” (AUSUBEL, 1978, p. 4).  

A princípio, esta ideia parece simples e baseada somente naquilo que o aprendiz já 

sabe. Entretanto, esse aspecto envolve a estrutura cognitiva do aluno, ou seja, o conteúdo 

total e a organização das ideias do indivíduo a respeito do assunto tratado. Para que essa 

estrutura cognitiva e os conteúdos nela presentes influenciem no processo de aprendizagem, é 

necessário que o conteúdo tenha sido aprendido de forma significativa, isto é, de maneira não 

arbitrária - o novo item deve se relacionar de forma intencional com o conteúdo novo - e não 

literal - o material a ser aprendido não deve se relacionar com a estrutura cognitiva ao pé da 

letra (ALMEIDA, 2017).  

O conceito específico, presente na estrutura cognitiva do aluno, o qual irá se 

relacionar de maneira não-literal e não-arbitrária com o novo conceito apresentado receberá o 

nome de subsunçor e funciona como “ancoradouro”, de modo que este passa a ter um 

significado para o sujeito que aprende. Os subsunçores podem ser mais simples ou mais 

complexos, podem ter maior ou menor estabilidade cognitiva, uma vez que estão sempre se 

modificando (MACIEL, 2016). 

Na visão humanista de Novak (1996), a aprendizagem significativa também está 

relacionada com ações e pensamentos porque, quando ela ocorre, o aluno possui uma boa 

sensação, como se tivesse cumprido seu dever. Por outro lado, quando a aprendizagem se dá 

de forma mecânica, o estudante acaba adquirindo um certo bloqueio com a disciplina e não se 

predispõe a aprendê-la (MOREIRA, 2005). 

Cabe também destacar que a aprendizagem significativa, em uma visão 

contemporânea, necessita também ser crítica. O aluno não pode somente aprender o 

conteúdo, é preciso também saber se posicionar, criticar e argumentar sobre o que aprende. 

Para isso, segundo Moreira (2005), alguns princípios devem ser seguidos:  

Estimular o questionamento ao invés de dar respostas, diversificar os materiais 

usados, estimular a aprendizagem pelo erro, trabalhar o aluno como perceptor 

representador, desenvolver a consciência de que os significados estão nas pessoas e 

não nas palavras, diversificar os recursos didáticos, validar o conhecimento como 

linguagem, reconhecer que às vezes o conhecimento prévio pode funcionar como 
obstáculo epistemológico e ter certeza de que o conhecimento se encontra em 

constante evolução. (MOREIRA, 2005, p. 13) 
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Sendo assim, a aprendizagem significativa, segundo a teoria de David Ausubel 

(2003), pode ser definida como: 

- Representacional, aquela que se aproxima mais da aprendizagem por memorização ao 

compreender o significado para símbolos ou palavras; 

- Conceitual, que se assemelha à representacional por representar símbolos particulares, 

porém de forma genérica ou categórica; 

- Proposicional subordinada, que ocorre quando uma nova proposição se relaciona com 

ideias subordinadas específicas da estrutura cognitiva ou com um conjunto de ideias 

existentes; 

- Proposicional superordenada, acontece quando um novo conceito surge a partir do 

relacionamento de ideias já existentes na estrutura cognitiva do aluno; 

- Proposicional combinatória, ocorre quando uma proposição potencialmente 

significativa não se relaciona com ideias específicas presentes na estrutura cognitiva, 

mas com uma combinação de conteúdos relevantes. 

 

No mesmo sentido, afirma-se que a aprendizagem significativa proposicional é a 

mais comum no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é a partir dela que o sujeito 

passa a dar significado a novas ideias (MOREIRA, 2012b). 

Ao analisar o cenário educacional, percebe-se que nas escolas as aulas são centradas 

no professor - quem controla todo processo de ensino-aprendizagem - que, na maioria das 

vezes, não se preocupa em saber se o aluno está aprendendo de forma efetiva ou não. Diante 

disso, a utilização de ferramentas didáticas que possam auxiliar no alcance da aprendizagem 

significativa torna-se de suma importância. 

 

1.2.1 Conceitos subsunçores 

 

Segundo David Ausubel (1963) apud Moreira (2011c), a aprendizagem significativa 

ocorre quando um novo conhecimento se dá de forma substantiva (não literal) e não arbitrária 

à estrutura cognitiva do aluno. A característica da não arbitrariedade diz que o conhecimento 

novo não irá se relacionar com qualquer aspecto na estrutura cognitiva, mas sim com um 

conhecimento específico - o subsunçor.  

Em termos simples, o subsunçor é um nome que se dá a um conhecimento 

específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar 

significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. 
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Tanto por recepção como por descobrimento, a atribuição de significados a novos 

conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios especificamente 

relevantes e da interação com eles. (MOREIRA, 2012c, p. 14)  

 

Ou seja, o conhecimento prévio serve como uma âncora. Já a substantividade diz que 

o que é incorporado à estrutura cognitiva não são as palavras usadas para definição e sim a 

substância, o conteúdo, mostrando que não há uma exclusividade de determinados signos 

para a definição dos assuntos (MOREIRA, 2011a). A relação existente entre os subsunçores, 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos está ilustrada na figura 2 abaixo. 

 

Figura 2 - A relação estabelecida entre conhecimento prévio, subsunçores e conhecimento novo 

 
Fonte: Moreira (2012c). 

 

O subsunçor pode ter maior ou menor estabilidade cognitiva, pode ser muito ou pouco 

elaborado, o importante é servir de ideia âncora, uma vez que ele mesmo irá se modificando e 

adquirindo novos significados para o indivíduo. Não é coerente materializar, quantificar, o 

subsunçor porque, na verdade, ele é uma ideia, uma concepção, um conhecimento prévio 

relevante para alcançar a aprendizagem significativa. 

 

1.2.2 Organizadores Prévios 

 

Seguindo a Teoria de Aprendizagem Significativa, entende-se que é preciso 

manipular o conteúdo a ser abordado e a estrutura cognitiva do aluno de modo a facilitar este 

tipo de aprendizagem. Mas, para que isso ocorra, subsunçores (conceitos relevantes presentes 

na estrutura cognitiva) são fundamentais. Caso não existam, Ausubel (1968) apud Moreira 

(2016) fala da utilização de organizadores prévios.  
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Tais organizadores são materiais introdutórios que servirão como ponte entre o que o 

aluno já sabe e o conteúdo que irá aprender e são apresentados antes do material 

potencialmente significativo; são mais abstratos e gerais, podendo também serem utilizados 

na busca de conceitos específicos já formados e presentes na estrutura cognitiva, que foram 

deixados em segundo plano por, normalmente, não serem utilizados. Segundo Moreira 

(2012c), esses organizadores podem ser perguntas, situações problemas, leituras 

introdutórias, simulações, filmes e até mesmo simulações.  

Esses materiais são divididos em expositivos - usados quando o material não é 

familiar e o aluno não possui subsunçores - e comparativos - usados quando o material é 

familiar e auxiliará na integração do conhecimento à estrutura cognitiva diferenciando-o de 

outros já existentes (MOREIRA, 2012c). Ou seja, esse material introdutório pode ser usado 

quando não há subsunçores (funcionando como um) ou como uma ferramenta que servirá 

para selecionar e diferenciar o novo conhecimento daquele já existente, evitando assim 

qualquer tipo de confusão na estrutura cognitiva do aluno. 

 

1.2.3 Condições para ocorrência da Aprendizagem Significativa 

 

A aprendizagem significativa, para Ausubel (2003), é um baú do conhecimento, uma 

forma de armazenar uma vasta quantidade de ideias e informações de qualquer campo do 

conhecimento. E, para que ela ocorra, duas condições são extremamente fundamentais: a 

utilização de um material potencialmente significativo e a predisposição do aluno para 

aprender. 

A condição de que o material seja potencialmente significativo ainda envolve a 

natureza do material em si, o qual deve ser logicamente significativo, não-arbitrário e não-

aleatório, e a natureza da estrutura cognitiva do aluno, na qual devem estar contidos os 

subsunçores que irão se relacionar com o novo material (MOREIRA, 2016). 

Já a segunda condição é um pouco mais complexa, uma vez que envolve a vontade 

do aluno. Logo, não adianta ter um material potencialmente significativo que funcione de 

maneira não arbitrária e não literal se o indivíduo não estiver disposto a aprender, mas apenas 

a memorizar e decorar o conteúdo de forma mecânica. De modo recíproco, não importa o 

quão disposto estiver o estudante se o material oferecido não for potencialmente significativo 

e nem relacionável à estrutura cognitiva do aluno. Nesse caso, nem o processo e nem o 

produto da aprendizagem serão significativos (MOREIRA, 2016). 
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Não se trata exatamente de motivação, ou de gostar da matéria. Por alguma razão, o 

sujeito que aprende deve se predispor a relacionar (diferenciando e integrando) 

interativamente os novos conhecimentos à sua estrutura cognitiva prévia, 

modificando-a, enriquecendo-a, elaborando-a e dando significado a esses 

conhecimentos. (MOREIRA, 2012c, p. 25) 

 

“Portanto, aprendizagem significativa não é, como se possa pensar, aquela que o 

indivíduo nunca esquece” (MOREIRA, 2012c, p. 17), mas é aquela que possibilita a 

aquisição de significado a um novo conhecimento e solidificação e/ou maior estabilidade 

cognitiva a um conhecimento prévio. 

 

1.3 UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS 

 

Como já foi destacado, uma barreira encontrada com frequência no ensino de 

Química é a maneira com que o conteúdo é apresentado: o professor é considerado o centro 

do processo e o aluno apenas um receptor do conhecimento (CAVALCANTI, PEREZ, 

ROSA, 2016). Essa metodologia tradicional leva à aprendizagem por decoreba, também 

chamada de aprendizagem mecânica, principalmente, porque os conceitos são transferidos de 

forma dogmática, dando ênfase à memorização de fórmulas, símbolos e propriedades. 

Ao reconhecer a importância do ensino de Ciências na formação pessoal e 

profissional do aluno, torna-se evidente a necessidade de melhorar e adaptar as sequências 

didáticas utilizadas em sala de aula. Seguindo essa ideia, Moreira (2011b) propõe as 

Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) como sequências didáticas, 

baseadas na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. “Tratam-se de unidades 

de ensino potencialmente facilitadoras da aprendizagem significativa de tópicos específicos 

de conhecimento” (PAULO, 2013, p. 23). Essas sequências didáticas partem do pressuposto 

que não há ensino sem aprendizagem, portanto, o ensino é o meio e a aprendizagem é o fim 

(RAMOS, SERRANO, 2015). 

Para a elaboração de uma unidade de ensino, Moreira (2011b) propõe uma série de 

princípios facilitadores da aprendizagem significativa os quais devem ter implicações diretas 

em sua organização. Alguns desses princípios definem que: 

1) O conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem; 

2) Sentimentos, pensamentos e ações fazem parte do processo de aprendizagem; 

3) O aluno decide se quer aprender de modo significativo ou não; 
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4) Organizadores prévios mostram a relação entre o conhecimento prévio e o 

novo; 

5) As situações-problemas devem ser instigantes, podem funcionar como 

organizadores prévios e devem ter um nível crescente de complexidade; 

6) O papel do professor é o de provedor de situações-problemas; 

7) A interação social e a linguagem são fundamentais para o processo de 

aprendizagem; 

8) Deve haver uma relação entre discente, docente e material didático; 

9) A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica. 

 

Ao unir todos esses princípios em uma UEPS, Moreira (2005) apud Araújo, Mohr e 

Silva (2012) definiu um aspecto sequencial (08 passos) cabendo ao professor segui-lo ou 

adaptá-lo, dependendo do contexto escolar que é vivenciado. Esses passos (figura 3) vão 

desde a escolha do tópico específico a ser abordado até a criação de situações problemas 

envolvendo maior nível de complexidade. 

 

Figura 3 - Os oitos passos sequenciais da UEPS de Marco Antônio Moreira 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Seguindo as ideias de Ausubel para a construção de um planejamento de aula que leve 

à aprendizagem significativa, uma unidade de ensino potencialmente significativa deve 

conter a diferenciação progressiva, reconciliação integradora, organização sequencial e a 

consolidação do conhecimento. A consolidação do conhecimento geralmente envolve 

avaliação que “deve ser feita com a finalidade de buscar evidências da sua efetiva realização, 

ou seja, questões que fazem o aluno pensar, que o colocam frente a uma situação diferente 

daquela explicada originalmente” (PAULO, 2013, p. 24). Ainda segundo Paulo (2013), 
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No processo de elaboração de uma UEPS, o professor não deve se esquecer do seu 

verdadeiro papel no processo, qual seja, o de provedor de situações-problema 

cuidadosamente selecionadas, o de organizador do ensino e mediador da captação 

de significados por parte do aluno. Todas essas ações se voltam para uma 

aprendizagem significativa crítica e não mecânica. Portanto, deve ser levada em 

consideração a utilização de materiais instrucionais diversos e estratégias que 
privilegiam um ensino centrado no aluno e não no professor. (PAULO, 2013, p. 24) 

 

 

É com base nisso que este trabalho foi desenvolvido, utilizando duas séries de 

televisão como recursos didáticos aplicados em uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa no ensino de Radioatividade em Química, contando com avaliações formativas 

e somativas de forma individual utilizando perguntas como exercícios em sala de aula e a 

elaboração de um diagrama Vê Gowin. 

 

1.4 DIAGRAMA VÊ GOWIN 

 

Ao falar em aprendizagem significativa, não se deve estar atento somente à presença 

de um material potencialmente significativo e à vontade de aprender do aluno. É importante 

também pensar sobre a avaliação, que é parte fundamental da aprendizagem e, por isso, deve 

estar voltada para a captação de significados, predominantemente, de maneira formativa e/ou 

recursiva (MOREIRA, TOIGO, 2012). 

A avaliação formativa acompanha como a aprendizagem está ocorrendo e a 

classifica, por meio de atividades, como aprendizagem significativa ou mecânica. Já a 

aprendizagem recursiva envolve uma avaliação formativa, mas permitindo que o aluno refaça 

suas tarefas e utilize seus erros como ponto de discussão (MOREIRA, TOIGO, 2012). 

Um método de verificação que siga essas ideias foi proposto por Gowin e 

denominado de diagrama Vê Gowin. Esse instrumento de avaliação tem como objetivo 

auxiliar no entendimento do processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo a relação entre 

os conhecimentos prévios dos alunos e os novos (MOREIRA, TOIGO, 2012). Ou seja, ajuda 

a compreender o que e como se aprende.  

O Vê é uma ferramenta que nos ajuda a entender e aprender. Uma vez que o 

conhecimento não é descoberto, mas construído pelas pessoas, ele tem uma 

estrutura que pode ser analisada. O Vê nos ajuda a identificar os componentes do 

conhecimento, clarificar suas relações, e apresentá-los em um modo visualmente 

compacto e claro. São muitos os benefícios do uso do Vê. (MOREIRA, 2006, p. 87) 
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Como o próprio nome sugere, sua construção é feita no formato da letra vê. No lado 

esquerdo do diagrama, está o lado de pensar (ou domínio teórico-conceitual) onde 

encontram-se os conceitos, princípios e leis que englobam o processo de construção do 

conhecimento. Em seu vértice, localizam-se os eventos que aconteceram (espontaneamente 

ou não) com o intuito de registrar e, posteriormente, estudar os fenômenos envolvidos. No 

lado direito do Vê, encontra-se o lado do fazer no qual são registrados os eventos e como a 

questão-foco foi desenvolvida e resolvida (MOREIRA, 2007).  

No centro, encontram-se as questões-foco que identificam o fenômeno de interesse e 

organizam o pensamento, mostrando o que foi estudado. Em cada domínio do diagrama Vê 

Gowin, existem ainda subdivisões que auxiliam na sua criação, como mostra a figura 4 

(MOREIRA, 2007). 

 

Figura 4 - Modelo de construção do diagrama em Vê Gowin 

 

Fonte: Moreira (2007). 
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Com a utilização desse diagrama como método avaliativo, espera-se que o aluno 

compreenda que o conhecimento é uma construção humana, na qual tanto quem ensina 

quanto quem aprende são ativos (MOREIRA, 2007).  

 

1.5 RECURSOS DIDÁTICOS AUDIOVISUAIS 

 

Desde a crescente renovação tecnológica, o mundo vem presenciando um ritmo 

dinâmico em relação ao avanço dos recursos tecnológicos, principalmente, os que envolvem 

uma linguagem audiovisual como, por exemplo, os vídeos e a televisão. Por agir diretamente 

sobre as formas de construção do conhecimento possibilitando a criação de ambientes de 

aprendizagem multimídias através da linguagem verbal e não verbal, é indiscutível que a 

tecnologia deve estar presente no âmbito escolar (SILVA, 2014). Além disso, os recursos 

tecnológicos trabalham a linguagem falada, musical e escrita, envolvendo todos os sentidos, o 

que os tornam importantes ferramentas facilitadoras da aprendizagem (BEHRESN, 

MASETTO, MORAN, 2006). 

Carvalho (1997), conforme citado por Silva (2014), afirma que, inúmeros recursos 

didáticos foram sendo utilizados na sala de aula na tentativa de fugir do tradicional quadro e 

giz e, por conta disso, iniciou-se uma busca por novas metodologias que promovessem a 

inserção da tecnologia no meio educacional para potencializar e impulsionar a prática 

pedagógica. Nesse sentido, todo material tecnológico que se coloca entre o processo 

educacional e o aluno é denominado mídia educacional e pode englobar, por exemplo, 

televisão, vídeos, laboratório virtual, software entre outros. Isolados, no entanto, esses 

materiais não são capazes de promover o conhecimento; por isso sempre requerem a 

mediação do professor (SILVA, 2014), uma vez que “o papel do professor - o papel principal 

- é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los” (BEHRESN, 

MASETTO, MORAN, 2006, p. 30). 

Entre as mídias educacionais mais novas e instigantes, estão o cinema e a utilização 

de vídeos como materiais didáticos. De acordo com Galvão (2004), o cinema presta-se ao 

entretenimento e à arte, mas não deixa de se relacionar com a ciência, uma vez que contribui 

para a formação de um imaginário científico e para a circulação e democratização do 

conhecimento. Nesse aspecto, a linguagem audiovisual transmitida através do cinema é 

exemplo de um recurso facilitador da aprendizagem, porque não se trata de uma simples 
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transmissão de conteúdo, mas de aquisição de experiências mostradas em imagens 

(QUINTINO, RIBEIRO, 2010).   

O vídeo e a televisão estão presentes no cotidiano dos alunos, mas são vistos como 

lazer e descanso, não como aula. Devido à isso, é preciso saber escolher e utilizar esses 

recursos a favor da aprendizagem (BEHRESN, MASETTO, MORAN, 2006) para, a partir de 

então, despertar o interesse do aluno, uma vez que “é necessário que ele investigue o objeto 

de conhecimento de muitas formas, interagindo de maneiras distintas, sendo protagonista de 

seu conhecimento” (BONETTI, 2008, p. 16). E essas maneiras distintas de interação com o 

conhecimento, que estão fora do alcance do professor, são propiciadas pelos recursos 

audiovisuais, oferecendo uma visão mais ampla, emotiva, racional, reflexiva e crítica a 

respeito do conteúdo (BONETTI, 2008). 

Ressalta-se, no entanto, que a adoção de determinado recurso didático tecnológico 

depende da visão pessoal do profissional que o utiliza. “O audiovisual é uma estratégia de 

ensino e tanto pode romper com o ensino tradicional, como pode também reforçá-lo, pois não 

é o audiovisual que irá mudar a postura do professor” (BONETTI, 2008, p. 23). Apesar disso, 

é inegável que a mídia é importante, principalmente, por trazer uma visão pluralista. Sendo 

assim, seria um desperdício não a utilizar na área da educação (CERIGATTO, SIQUEIRA, 

2012).  

No que diz respeito aos recursos didáticos audiovisuais, “é preciso considerar seu 

alcance, o que pode ser discutido, em qual momento do curso a discussão se insere e, 

sobretudo, ressaltar que um filme de ficção científica não tem compromisso em espelhar a 

realidade” (BORIN, GIORDAN, 2009, p. 16). Importa compreender também que a má 

utilização desses recursos pode gerar concepções errôneas a respeito do conteúdo abordado 

devido à grande quantidade de informações que oferece. Sendo assim, cabe ao professor fazer 

uma seleção criteriosa e analisar de forma crítica o que está disponível e, em seguida, 

aproveitar todas as informações consideradas relevantes e que possam se relacionar a 

diferentes contextos, promovendo a reflexão e a relação com o conteúdo científico (SILVA, 

2014). É nesse sentido que Behresn, Masetto e Moran (2006), propõem formas de utilizar a 

televisão e o vídeo na educação escolar, como as enumeradas a seguir: 

- Vídeos como sensibilização para dar início a um determinado assunto; 

- Vídeos como ilustração do conteúdo abordado em sala de aula; 

- Vídeos como simulação, por exemplo, de experiências perigosas em 

laboratórios; 

- Vídeos como conteúdo de ensino de forma direta ou indireta; 



25 

 

- Vídeos como produção, seja para documentar ou intervir determinado 

material; 

- Vídeos como integrantes do processo de avaliação de alunos e/ou professores; 

- Vídeos como espelhos para examinar o processo de ensino aprendizagem e 

avaliar as atitudes de professores e alunos. 

 

A Química é uma ciência que retrata conteúdos que se encaixam no meio perceptível 

(macroscópico) e imperceptível ao olho humano (microscópico). No entanto, mesmo sendo 

relevante para a formação pessoal e profissional do aluno, essa disciplina ainda é bastante 

desvalorizada. Para reverter isso, sua abordagem deve ser feita de forma contextualizada, 

aproximando o conteúdo do cotidiano do aluno, o que possibilita o desenvolvimento de uma 

visão crítica do mundo atual. De outro modo, pode-se dizer que é preciso deixar para trás 

aulas monótonas e baseadas na memorização de fórmulas e conceitos (QUINTINO, 

RIBEIRO, 2010). Baseado nessa ideia, Ferreira (2013) defende a utilização de recursos 

didáticos tecnológicos na educação em Química: 

A linguagem verbal (escrita e oral) começou por ser a forma mais usual de 

representar, comunicar e resolver os primeiros problemas desta ciência, mas à 
medida que o conhecimento evoluiu, tornou-se necessário, ao homem, associar 

outros tipos de linguagem, novas formas de representar, com o objetivo de as tornar 

mais próximas da realidade (FERREIRA, 2013, p. 25) 

 

É partindo desses pressupostos que se enxergou a possibilidade de utilizar duas séries 

de televisão (DC’s Legends of Tomorrow e Flash) como recursos didáticos audiovisuais no 

ensino de Radioatividade em Química, buscando a formação de um aluno crítico quanto às 

suas escolhas, sabendo argumentar e formar uma opinião a respeito de como a mídia colabora 

para seu processo de ensino aprendizagem (BORIN, GIORDAN, 2009). 

É importante conectar sempre o ensino com a vida do aluno. Chegar ao aluno por 

todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela 
representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela interação on-line e 

off-line. (BEHRESN, MASETTO, MORAN, 2006, p. 61) 

 

 Apesar da opção pelas séries de TV para o ensino de Química, é importante lembrar 

que sua utilização é um desafio constante, por se tratar de uma prática pouco convencional e 

por existir uma linha tênue entre obter êxito e não alcançar os resultados esperados. “Para 

isso, é importante pesquisar, buscar progressos nos próprios vídeos, devendo ser cada vez 

mais dinâmicos, atrativos e respondendo à sensibilidade e afetividade das crianças” 

(PAZZINI, 2013, p. 4). 
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1.6 RADIOATIVIDADE 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, homologada em 

2017, estabelece que a área denominada Ciências da Natureza e suas Tecnologias abrange 

Química, Física e Biologia; além disso o documento descreve as habilidades e competências 

que devem ser desenvolvidas nesta área: 

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e 

relações entre a matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que 

aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e 

melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.  

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos 

para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução 

dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e 

responsáveis.  

Investigar situações-problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e 

tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 
próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas 

locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos 

variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias 

digitais de informação e comunicação.  (BRASIL, 2017, p. 554) 

 

Dentre as habilidades abordadas na BNCC (BRASIL, 2017) para a área de Ciências 

da Natureza, uma delas envolve a utilização dos conhecimentos sobre radiações e sua origem 

para avaliar pontos positivos e negativos para o cotidiano e saúde humana, envolvendo o 

conteúdo de Radioatividade.  

No entanto, observa-se outra realidade nas escolas, onde os alunos são expostos ao 

conhecimento nessa área de forma passiva, contribuindo para a memorização de conteúdos e 

fórmulas, bem como priorizando informações descontextualizadas e ausentes do cotidiano do 

aluno. Um exemplo disso é o conteúdo de Radioatividade o qual, embora apresente 

relevância no cotidiano, é abordado de forma descontextualizada, superficial e equivocada 

em turmas de Ensino Médio (VIANA, 2008). 

 Quando se fala nesse tema, logo se remete a bombas atômicas, acidentes nucleares, 

câncer etc., esquecendo-se de sua aplicabilidade e benefício à vida humana. Sendo assim, é 

importante tratar o tema de forma crítica e social, mostrando pontos positivos e negativos da 

radioatividade para que o aluno tenha conhecimento e argumentos para se posicionar sobre 

sua utilização (VIANA, 2008).  

De forma geral, o tema envolve a evolução dos modelos atômicos, descoberta do raio-

x, as contribuições de Marie e Pierre Curie, descoberta do núcleo positivo, radiações alfa, 

beta e gama, elementos radioativos, fissão e fusão nuclear, tempo de meia vida e aplicações 

no cotidiano. Para se trabalhar esse conteúdo, não é viável a utilização de experimentos, pois 
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são extremamente perigosos. Entretanto, há uma necessidade de trabalhar o assunto de forma 

mais dinâmica, com vistas a alcançar a importância que o tema tem.  

É nesse sentido que a utilização de séries de televisão no ensino de Radioatividade em 

Química pode ser eficaz, pois irá ilustrar os fenômenos que permeiam o tema, atribuindo-lhe 

sua real importância. No entanto, devido à grande quantidade de informação disponível na 

Internet, é importante que o professor selecione, com atenção e antecipadamente, as séries de 

TV que serão utilizadas em sala de aula, uma vez que além de sensibilizar, ilustrar, simular 

ou servir de conteúdo de ensino, elas podem dificultar a aprendizagem caso sejam utilizadas 

de forma equivocada (VIANA, 2008). 

Seguindo essa ideia, o trabalho aqui apresentado traz a série de TV como instrumento 

facilitador da aprendizagem, sendo utilizado também como organizador prévio para alcançar 

a aprendizagem significativa no conteúdo de Radioatividade o qual, geralmente, é visto de 

forma negativa por alunos e professores. 

 

  



28 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Tartuce (2006) apud Gerhardt e Silveira (2009) trata a metodologia científica como 

um caminho que leva em direção a um objetivo seguindo regras e/ou procedimentos 

determinados aplicados na ciência, visando sempre à formulação de conclusões sobre o 

assunto. De acordo com Gil (2007), a pesquisa é definida como: 

Procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo 

constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 
discussão dos resultados. (GIL, 2007, p. 17) 

 

A metodologia empregada neste trabalho é a pesquisa-ação que, segundo Fonseca 

(2002), conta com a participação do pesquisador na problemática em questão procurando 

transformar as realidades observadas através da compreensão, conhecimento e compromisso 

de todos os envolvidos. Esse tipo de pesquisa necessita de planejamento, diagnóstico, ação, 

observação e reflexão. Para Fonseca (2002), o primeiro passo é explorar o local a ser 

pesquisado e, a partir disso, determinar uma problemática que deverá ser sancionada.  

Sendo a pesquisa científica uma atividade central da Ciência que utiliza uma análise 

criteriosa para entender a realidade investigada, ela pode ser classificada quanto a sua 

abordagem como pesquisa quantitativa ou qualitativa (SILVEIRA, CÓRDOVA, 2009). A 

pesquisa qualitativa “visa entender, descrever e explicar os fenômenos sociais de modos 

diferentes, através da análise de experiências individuais e grupais, exame de interações e 

comunicações que estejam se desenvolvendo” (AVILA et al., 2015, p. 3). Já a pesquisa 

quantitativa busca a obtenção de resultados, sendo caracterizada “pelo uso da quantificação, 

tanto na coleta quanto no tratamento das informações, utilizando-se de técnicas estatísticas” 

(AVILA et al., 2015, p. 4). 

Dessa forma, a pesquisa-ação aqui empregada busca interpretar a situação de estudo 

através do olhar dos participantes, valorizando suas perspectivas e possuindo como ponto de 

interesse todo o processo e não somente o resultado. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A aula será ministrada para alunos do primeiro ano do Ensino Médio de um Colégio 

Estadual localizado na cidade de Volta Redonda. Esta unidade de ensino foi escolhida para 

aplicação da sequência didática por ser o local em que a pesquisadora realiza o estágio 

supervisionado. A sequência didática elaborada foi aplicada em uma turma do primeiro ano 

do Ensino Médio, composta por 22 alunos. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVA 

 

 A UEPS aqui descrita foi ministrada ao longo de dois encontros de acordo com a 

disponibilidade do quadro de horários do Colégio Estadual para a disciplina de Química, a 

qual totaliza 2h/aula semanais (cada hora/aula equivale a 50 minutos). A sequência didática 

teve duração de 2h/aula em cada encontro, totalizando 4h/aula. O conteúdo ministrado era 

pertinente a Radioatividade. 

 

3.1 ATIVIDADES 

 

1) Primeiro encontro (duração de 1h40min) 

 

A primeira etapa da aula consistiu em situar os alunos a respeito do que seria 

trabalhado e, para isso, o trailer da primeira temporada da série DC’s Legends of Tomorrow 

foi reproduzido (figura 5).  

 
Figura 5 - Slide apresentando o trailer da série utilizada 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em seguida, os alunos foram questionados a respeito do que viram e como poderiam 

relacionar com a disciplina de Química, tendo como alvo o personagem Nuclear. Para 

apresentá-lo à turma, foi reproduzido um pequeno recorte do quarto episódio da segunda 

temporada da série Flash (A fúria da tempestade de fogo), realizando uma breve explicação 

em seguida: após a primeira união do Nuclear ser desfeita, professor Stein ficou 
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completamente instável por não ter um parceiro para se unir (podendo fazer alusão a um 

núcleo instável de uma partícula), devido a isso, inicia-se uma busca por um parceiro para o 

professor antes que sua instabilidade cause uma explosão (figura 6).  

 
Figura 6 - Slide contendo o recorte do episódio reproduzido 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao fim da reprodução, os alunos foram questionados se conheciam a história do 

Nuclear e, como poucos conheciam, foi preciso realizar uma breve introdução utilizando o 

texto presente no Apêndice A antes de iniciar a explicação do vídeo.  

Os dois primeiros passos para aplicação da UEPS, definição do tópico a ser abordado 

e criação de situações que façam o aluno acessar seus conhecimentos prévios sobre o tema, 

foram trabalhados a partir do estabelecimento da relação entre o recorte do vídeo e a 

Química. Nesse momento, foi questionado o que eles conheciam e entendiam sobre 

Radioatividade. 

Para que o terceiro passo da UEPS que envolve a apresentação de uma situação 

problema com baixo nível de complexidade fosse iniciado, algumas questões foram 

apresentadas em slide (figura 7), mas os alunos só conseguiram formular respostas concretas 

ao fim da apresentação do conteúdo. Inicialmente, os questionamentos foram realizados 

oralmente: 

1) O que é Radioatividade? 

2) Por que somente o professor Stein não era suficiente para a formação do Nuclear? 

3) O que poderia ter ocorrido se não houvesse a nova formação do personagem? 

4) Como você pode relacionar o conteúdo de Química com o que acabou de assistir? 

 

 



32 

 

Figura 7 - Perguntas que deverão ser respondidas oralmente à princípio 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em seguida, o conteúdo foi abordado em slides, trazendo a história da Radioatividade, 

retomando todas as modificações que os modelos atômicos sofreram até chegar ao modelo 

mais atual. Foram abordadas também as experiências de Roentgen, com a descoberta do raio 

x, e a emissão de radiação pelo sal de minério de urânio descoberta por Becquerel. A história 

de Marie e Pierre Curie foi trabalhada de forma detalhada e atenciosa, abordando toda 

contribuição para a Química e para a Medicina, citando o cenário histórico da descoberta da 

radioatividade, uso de aparelhos de radiografia, descoberta dos compostos radioativos 

Polônio e Rádio através da purificação da pechblenda, exposição excessiva à radiação e a 

continuação de seu trabalho pela filha Irène-Joliot Curie. Os slides utilizados para a 

explicação dos conteúdos citados são mostrados nas figuras 8, 9 e 10, respectivamente. 

 

Figura 8 - História da Radioatividade: contribuições de Roentgen e Becquerel 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 9 - História da Radioatividade: Marie e Pierre Curie 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Figura 10 - História da Radioatividade: experimento de Rutherford 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Logo após apresentar a linha histórica do tema, o fenômeno Radioatividade foi 

definido como a emissão espontânea de partículas e/ou radiações de núcleos instáveis de 

átomos que originam núcleos estáveis. Sendo também explicados os tipos de emissão (alfa, 

beta e gama) e suas principais características, dando atenção especial para a variação de 

massa, número atômico e nêutrons de cada tipo (figuras 11, 12, e 13). 
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Figura 11 - Slide contendo a definição de Radioatividade 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 12 - Definição e exemplificação de emissões do tipo alfa e beta 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 13 - Definição e exemplificação de emissões do tipo gama 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Sendo a emissão gama definida como a energia liberada por um átomo instável para 

se tornar estável sem alterar o elemento químico envolvido, é importante relacionar a 

instabilidade do professor Stein com esse tipo de radiação, uma vez que, caso ele não consiga 

uma outra pessoa para compor o Nuclear, seu núcleo instável tenderia a explodir e liberar 

calor para se tornar estável. Ou seja, ocorreria algo similar a emissões de radiações gama. 

Em seguida, elementos radioativos foram definidos como aqueles que emitem 

radiações para se tornarem estáveis, trazendo a ideia de que quando um átomo A se 

desintegra até sua forma mais estável X, há formação de uma série (ou família) radioativa. O 

slide utilizado para a explicação pode ser visto na figura 14. 

 
Figura 14 - Definição e exemplificação de elementos radioativos e famílias radioativas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para finalizar este encontro, e a aplicação do 4º passo da UEPS - o qual é definido 

pela apresentação do conteúdo -, um novo recorte do episódio 4 da 2º temporada da série 

Flash (A fúria da tempestade de fogo) foi reproduzido. Esse vídeo apresentou a primeira vez 

que professor Stein e Jackson se fundem e se tornam o Nuclear e, a partir disso, as questões 

abordadas oralmente no início da primeira aula foram retomadas (figura 15). No entanto, 

agora os alunos precisaram escrever as respostas de cada pergunta e entregar à pesquisadora, 

uma vez que esse material foi utilizado para a realização da avaliação formativa individual 

(figura 16). A atividade elaborada encontra-se no Apêndice B. 
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Figura 15 - Slide contendo o recorte do episódio reproduzido 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 16 - Atividade de avaliação formativa individual 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

2) Segundo encontro (duração de 1h40min) 

 

Para dar início à aula, foi aplicado o quinto passo da UEPS que consiste na retomada 

de aspectos mais gerais do conteúdo com um nível maior de complexidade. Foi realizada uma 

revisão com os alunos, questionando oralmente o que é radioatividade e quais são os tipos de 

radiações emitidas por partículas radioativas, buscando indícios de aprendizagem 

significativa. Foi aberto também um espaço para que os estudantes expusessem suas opiniões 
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à respeito da radioatividade, onde ela está presente no dia a dia e se o fenômeno pode ser 

considerado bom ou ruim.  

Dado início a essa discussão, foram apresentados aos alunos alguns aspectos 

negativos da radioatividade, questionando sobre acidentes nucleares, trazendo para discussão 

os acidentes de Chernobyl e Césio 137. Foi abordado também um acidente ocorrido na cidade 

do Rio de Janeiro, que causou a morte de uma menina de 7 anos, que desenvolveu a 

Síndrome Cutânea da Radiação durante o tratamento de leucemia, mostrando que acidentes 

nucleares não são sinônimos de explosões, mas podem acontecer em escala menor, sendo 

prejudiciais à saúde da mesma maneira (figura 17). A matéria está disponível em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/06/hospital-apura-morte-de-menina-

queimada-em-radioterapia-no-rio.html. 

 
Figura 17 - Slide contendo informações de acidentes nucleares 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para contrariar a visão negativa do fenômeno, algumas aplicações da radioatividade 

no cotidiano foram mostradas como, por exemplo, energia nuclear, datação de fósseis, raios-

x, quimioterapia, esterilização de materiais, alimentos irradiados para conservação etc (figura 

18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/rio-de-
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Figura 18 - Aplicações da Radioatividade no cotidiano 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A partir de então, outros dois temas foram abordados com um nível maior de 

complexidade: fissão e fusão nuclear. A fissão nuclear é a divisão de um átomo em dois 

núcleos menores com grande liberação de energia. Esses dois núcleos atingirão outros átomos 

que também irão se dividir, formando uma reação em cadeia (figura 19). Já a fusão nuclear é 

o inverso da fissão: junção de núcleos atômicos menores para formar um núcleo maior (figura 

20). Tais reações são muito bem exemplificadas pela separação e junção de Jackson e 

professor Stein para formar o personagem Nuclear.  

 
Figura 19 - Definição de fissão nuclear 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 20 - Definição de fusão nuclear 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por fim, o tempo de meia vida (ou período de semidesintegração) foi definido como o 

tempo necessário para desintegrar a metade dos átomos radioativos existentes em uma dada 

amostra, seguido de dois exercícios para aplicação do tema (figura 21, 22 e 23, 

respectivamente). 

 
Figura 21 - Definição do tempo de meia vida ou período de desintegração 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 22 - Aplicação do conteúdo de tempo de meia vida 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 23 – Segunda aplicação do conteúdo de tempo de meia vida 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Posteriormente, foi aplicado o 6º passo da UEPS, que consiste em retomar as 

características mais importantes do conteúdo e, para isso, quatro recortes da série DC’s 

Legends of Tomorrow foram apresentados à turma. Dois recortes retirados do episódio 4 da 

primeira temporada (Do Pentágono à URSS) – figuras 24 e 25 - e os outros dois do episódio 5 

da mesma temporada (Era para ser infalível) – figuras 26 e 27. Tais episódios mostram uma 

pesquisadora que vive na União Soviética em plena Segunda Guerra Mundial e tem como 

objetivo a criação de um novo Nuclear. Os recortes abordam desde a instabilidade de um 

núcleo e o risco de explosão até fissão e fusão nuclear. Como forma de avaliar a presença de 

aprendizagem significativa (7º passo da sequência didática), os alunos responderam, de forma 

escrita, algumas questões sobre os recortes dos episódios que assistiram. As perguntas são: 

1) Por que professor Stein precisava encontrar o núcleo e desligá-lo? 
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2) Quando encontrou o núcleo, o que o professor fez? 

3) Quais processos nucleares são representados nos últimos vídeos? 

4) O que houve com Valentina quando se separou de Stein? 

5) Agora, quando se fala em Radioatividade, o que vem em sua mente? 

 
Figura 24 – Slide 1 contendo o recorte do episódio reproduzido 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 25 - Slide 2 contendo o recorte do episódio reproduzido 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 26 - Slide 3 contendo o recorte do episódio reproduzido 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 27 - Slide 4 contendo o recorte do episódio reproduzido 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A resposta para cada pergunta realizada está dentro do conteúdo abordado durante a 

aula: professor Stein precisava encontrar o núcleo para desligá-lo e impedir a criação de 

novos Nucleares e, possivelmente, novas explosões nucleares e até mesmo bombas atômicas; 

e quando o encontrou absorveu toda sua energia. Quanto aos processos nucleares abordados 

nos vídeos são eles a fusão nuclear (Valentina + Stein e Jackson + Stein) e fissão nuclear 

(separação de Valentina e Stein) e, quando Valentina se separou do professor através da 

fissão, ficou completamente instável, liberou grande quantidade de energia e explodiu. 

Após as quatro aulas, espera-se que os alunos tenham uma definição do fenômeno 

radioatividade mais concreta e científica. 

Em seguida, para finalizar a atividade, cada aluno construiu um diagrama em Vê de 

Gowin com ajuda da pesquisadora, adaptando-o de acordo com a necessidade da turma. Vale 
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ressaltar que o sétimo passo foi realizado durante toda a aplicação da sequência didática, em 

todas as aulas. O oitavo e último passo procura evidências de aprendizagem significativa para 

considerar a UEPS exitosa e, para isso, as questões respondidas pelos alunos e o diagrama 

foram corrigidos e avaliados (figura 28). Os materiais elaborados encontram-se nos 

Apêndices C e D, respectivamente. 

 
Figura 28 - Atividades de avaliação somativas individuais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Recursos Didáticos utilizados: 

● Texto sobre o personagem Nuclear (Apêndice A); 

● Episódios de séries de televisão; 

● Teaser da série de televisão (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PdFSjmk7RmI&t=112s); 

● Data show; 

● Slides. 

 

Episódios utilizados e cortes: 

● Flash: 4º episódio da 2ª temporada  

 Início: 29min 38seg  

Fim: 31min 34seg (Jackson e Professor Stein virando o Nuclear) 

 

● DC’s Legends of Tomorrow: 4º episódio da 1ª temporada 

https://www.youtube.com/watch?v=PdFSjmk7RmI&t=112s
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Início: 29min  

Fim: 35min 50seg (o que é o núcleo, sua instabilidade e o que os soviéticos pretendem 

com ele) 

 

● DC’s Legends of Tomorrow: 5º episódio da 1ª temporada 

Início: 31min  

Fim: 32min 45seg (processo de fusão nuclear) 

 

● DC’s Legends of Tomorrow: 5º episódio da 1ª temporada 

Início: 34min 44seg  

Fim:36min 43seg (processo de fissão nuclear e explosão devido a instabilidade) 

 

 Referências utilizadas 

FELTRE, R. Química: Físico-Química. vol. 2, 6 ed., São Paulo: Moderna, 2004. 

RUSSEL, J. B. Química Geral. vol. 1, 2 ed., São Paulo: Makron Books, 1994. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

4.1 PRIMEIRO ENCONTRO 

 

No dia referente ao primeiro encontro, compareceram ao todo 20 alunos (90,90% da 

turma) e, somente, 3 deles (13,64%) disseram conhecer a série DC’s Legends of Tomorrow e 

a história do personagem Nuclear. Após a reprodução do trailer da série, buscou-se 

compreender os conhecimentos prévios dos alunos a respeito da disciplina de Química, uma 

vez que o objetivo da utilização da UEPS no ensino de Radioatividade é alcançar a 

aprendizagem significativa. As respostas envolveram os termos: núcleo, átomo, raio de luz, 

arma de gelo, arma de calor, energia e o personagem Nuclear.  

Ao utilizar ficção científica em sala de aula, momentos de discussão e 

questionamentos acerca de conceitos, fenômenos e leis científicas são gerados e, através 

deles, é possível compreender os conceitos subsunçores presentes na estrutura cognitiva do 

aluno (DAMASIO, TEIXEIRA, XAVIER, 2017). Sendo assim, a reprodução do trailer da 

série de televisão funcionou como um organizador prévio que, segundo Moreira (2012a): 

É um recurso instrucional apresentado em um nível mais alto de abstração, 

generalidade e inclusividade em relação ao material de aprendizagem. Não é uma 

visão geral, um sumário ou um resumo que geralmente estão no mesmo nível de 
abstração do material a ser aprendido. (MOREIRA, 2012a, p. 30) 

 

O acompanhamento e a observação do ambiente sala de aula fazem parte das 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio supervisionado. A partir disso, observou-se um 

entusiasmo por parte da turma quando notaram que era possível aprender Química através 

uma atividade considerada entretenimento, demonstrando predisposição em aprender - uma 

das condições de ocorrência da aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012a). O material 

potencialmente significativo utilizado no início da atividade pedagógica foi o recorte de um 

episódio da série Flash, o qual auxiliou no processo de aprendizagem, despertou o interesse 

dos alunos quanto ao tema e definiu o tópico a ser abordado.  

Após uma breve introdução da história do personagem, acreditava-se que os discentes 

teriam dificuldades em associar conteúdos químicos ao trecho exibido, principalmente, 

porque a disciplina é trabalhada de forma descontextualizada, mecânica e não 

interdisciplinar. No entanto, surpreenderam ao citar - além do termo radioatividade - 

compartilhamento de elétrons, justificando que o personagem era composto por duas pessoas 

que compartilhavam elétrons para se manterem estáveis. Esses resultados mostram dois 
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conhecimentos prévios específicos e relevantes para aprendizagem de outros conceitos, 

definindo assim os subsunçores (MOREIRA, 2012a).  

 Durante o 4º passo da UEPS, o qual é definido pela apresentação do conteúdo, os 

alunos se mostraram atentos e interessados no assunto. Tal fato pode ser justificado pela 

utilização de séries de televisão como recurso didático em sala de aula, enxergando, além de 

uma motivação para os alunos, uma oportunidade de questionar a vida e os tempos futuros 

(DAMASIO, TEIXEIRA, XAVIER, 2017). Outra justificativa envolve a presença de 

subsunçores que, ao se relacionarem com o conhecimento novo, possibilitam a aprendizagem 

significativa que “ocorre quando um novo conhecimento se incorpora, por assim dizer, ao 

conhecimento já existente na estrutura cognitiva, com o qual se relaciona e se torna relevante 

em relação ao que já é conhecido” (BRAATHEN, 2012, p. 65). 

 A história da radioatividade, por já ter sido introduzida aos alunos de forma breve 

durante o estágio supervisionado, não causou dúvidas. No entanto, quando os tipos de 

emissões foram definidos, a turma se mostrou um pouco confusa, uma vez que necessitava 

resgatar conhecimentos acerca de prótons, nêutrons, massa atômica, isótopos, isóbaros e 

isótonos. Com isso, enxergou-se a presença da aprendizagem mecânica, uma vez que esses 

conceitos ficaram isolados na estrutura cognitiva, não sendo incorporados a conhecimentos 

prévios (BRAATHEN, 2012). Por conta disso, foi preciso fazer uma breve revisão dos 

conteúdos para dar seguimento à aula. 

Ao final do primeiro encontro, foi utilizado um trecho de um episódio da série DC’s 

Legends of Tomorrow seguido de uma avaliação formativa individual, cujo intuito era 

descobrir se houve modificação na percepção dos alunos quanto ao assunto. As figura 29 e 30 

trazem, respectivamente, as palavras mais utilizadas pelos alunos como resposta para as duas 

primeiras questões da atividade. Na primeira imagem, é possível observar que a maioria dos 

alunos definiu a radioatividade como um fenômeno envolvendo emissão de energia e/ou 

partículas. Já na segunda imagem, a justificativa mais utilizada pelos participantes da 

pesquisa dizia que o professor Stein não aguentaria toda energia sozinho para compor o 

Nuclear. 
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Figura 29 - Análise das respostas dos alunos referentes à primeira questão 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora.  
    

 
Figura 30 - Análise das respostas dos alunos referentes à segunda questão 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora.  
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 Utilizando como problemática a história e formação do personagem Nuclear, por 

meio da análise da figura 29, percebe-se que os alunos conseguiram definir o que é 

radioatividade, demonstrando modificações em suas concepções uma vez que, quando foram 

questionados oralmente, não souberam definir. Durante a apresentação do conteúdo, a 

radioatividade foi definida como a emissão de partículas e/ou energia, sendo justamente esses 

termos os mais utilizados pelos alunos (45%), o que mostra presença da aprendizagem 

significativa. Outros termos que também apareceram foram espalhamento e divisão de 

partículas (15%), podendo essa ideia ter sido formada devido às emissões alfa, beta e gama, o 

que leva a crer que tal assunto foi relacionado de maneira não literal e não arbitrária à 

estrutura cognitiva. 

 Outra parcela dos estudantes (15%) relacionou a radioatividade com a instabilidade de 

partículas, núcleo ou energia, sendo esses três termos citados durante a exibição dos recortes 

da série de televisão, podendo afirmar que o material utilizado é potencialmente significativo. 

Alguns discentes (10%) definiram o fenômeno de acordo com o último conteúdo abordado 

em aula - série/família radioativa - quando a pesquisadora citou elementos radioativos 

naturais e artificiais. Por fim, alguns alunos (15%) utilizaram o termo núcleo negativo para 

definir o fenômeno. Acredita-se que atribuíram o personagem a um núcleo e sua instabilidade 

a algo negativo, como os elétrons, uma vez que o mesmo grupo que citou o 

compartilhamento de elétrons mencionou os dois termos na resposta.  

 Ao analisar o gráfico da figura 30, percebe-se que os alunos conseguiram desenvolver 

outras concepções sobre o tema. Entretanto, as respostas dadas foram complementares, uma 

vez que os alunos conseguiram associar a instabilidade do professor Stein com o fato de não 

aguentar toda sua energia e não ser radioativo o bastante para isso. Ou seja, ele não 

conseguiria compor o personagem sozinho precisando sempre de alguém para compartilhar 

energia - ou elétrons.  

A questão 3 abordava o que poderia ter acontecido com o professor Martin Stein caso 

não houvesse a nova formação do Nuclear e, como esperado, todos os alunos utilizaram, na 

resposta, termos como explosão, morte, liberação de radiação e instabilidade. Vale ressaltar 

que um aluno específico respondeu que o professor não aguentaria toda radiação e morreria, 

gerando uma emissão gama. Durante a explicação desse tipo de emissão, foi citado que ela 

poderia ser exemplificada pelo Stein, uma vez que, caso não conseguisse outro parceiro, teria 

que emitir radiação gama para se tornar estável - assim como um núcleo. Por conta disso, 

esperava-se que mais alunos utilizassem essa justificativa. 
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A figura 31 mostra uma nuvem de palavras contendo os termos que mais se repetiram 

na questão 4, a qual se referia aos conteúdos de Química que os alunos conseguiram 

relacionar com os dois recortes dos episódios apresentados. 

 

Figura 31 - Palavras referentes aos conteúdos de Química citadas pelos alunos 

   

Fonte: Elaborado pela própria autora a partir da plataforma WordClounds1.  
 

Como se pode observar, o termo ‘radioatividade’ foi o que apareceu com mais 

frequência. Acredita-se que os termos ‘transformações’ e ‘ligação’ foram relacionados com a 

cena em que Jackson e Stein se fundem, ocasionando a formação do Nuclear. O termo fusão 

foi citado durante o episódio, mas como não era de conhecimento dos alunos, voltaram a 

associar o termo compartilhamento de elétrons ao processo. 

Segundo Moreira (2016), as duas condições necessárias para ocorrência da 

aprendizagem significativa envolvem a utilização de um material potencialmente 

significativo e a predisposição do aluno em aprender. No entanto, para que o material 

realmente seja significativo, ele deve se relacionar com a estrutura cognitiva do sujeito de 

maneira não arbitrária e não literal e, para que essas condições sejam alcançadas, ele deve ser 

escolhido com cautela (MOREIRA, 2016).  

O material potencialmente significativo selecionado baseou-se em uma conversa 

informal com a turma sobre as atividades que mais realizavam no tempo livre. Os alunos 

afirmaram que assistem seriados de televisão, principalmente, os que têm super heróis como 

temática, o que influenciou na escolha das séries Flash e DC’s Legends of Tomorrow. No 

                                                
1 Disponível em: <https://www.wordclouds.com/>. Acesso em 01 de Novembro de 2019. 

https://www.wordclouds.com/


50 

 

entanto, existem diferenças muito grandes entre um vídeo didático e um seriado de TV 

comercial, não só em termos de produção, mas, principalmente na ideologia presente. Logo, é 

preciso considerar o alcance do vídeo, o que pode ser discutido, em qual momento será dada 

a discussão e, sobretudo, ressaltar que um vídeo de ficção científica não tem compromisso em 

espelhar a realidade (BORIN, GIORDAN, 2009).  

A segunda condição para ocorrência da aprendizagem significativa é mais complexa, 

uma vez que envolve a vontade de aprender do indivíduo. “O fato é que os alunos estão cada 

vez mais perdendo o interesse pela ciência como é ensinada na escola, cujo papel de 

influenciar os estudantes nas questões científicas vem se perdendo” (DAMASIO, TEIXEIRA, 

XAVIER, 2017, p. 13). Para reverter essa ideia, a linguagem audiovisual foi utilizada como 

recurso didático para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e despertar o interesse 

pelo tema ao mostrar que é possível aprender através do entretenimento. 

É importante mostrar aos alunos o que vamos ganhar ao longo do semestre, por que 

vale a pena estarmos juntos. Procurar motivá-los para aprender, para avançar, para a 

importância da sua participação, para o processo de aula-pesquisa e para as 

tecnologias que iremos utilizar, entre elas a Internet. (BEHRESN, MASETTO, 

MORAN, 2006, p. 45)  

 

 Dessa forma, pode-se concluir que as duas condições para ocorrência da 

aprendizagem significativa foram alcançadas, e esta se deu de forma não literal e não 

arbitrária à estrutura cognitiva dos alunos, uma vez que não ficaram presos somente a um 

termo e a uma ideia para definir a radioatividade. Através da utilização da série de TV como 

organizador prévio, foi possível entender os conceitos subsunçores trazidos pelos alunos. E, 

posteriormente, o uso desse mesmo recurso como um material potencialmente significativo 

possibilitou a relação entre os conhecimentos prévios e os novos. 

Sendo assim, pode-se dizer que houve indícios de aprendizagem significativa crítica, 

uma vez que os discentes conseguiram relacionar o conteúdo químico com o que haviam 

acabado de assistir nos recortes da série de televisão, utilizando suas próprias concepções e 

ideias. 

 

4.2 SEGUNDO ENCONTRO 

 

No dia referente ao segundo encontro, compareceram ao todo 10 alunos 

(aproximadamente 46% da turma) sendo que, dentre esses, todos estiveram presentes no 

primeiro encontro. A aula teve início com o 5º passo da UEPS que consiste na retomada dos 
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aspectos gerais do conteúdo com um nível maior de complexidade. A pesquisadora 

questionou aos alunos o conteúdo do último encontro abordando novamente as quatro 

questões e, como todos os alunos presentes haviam acompanhado a aula anterior, 

conseguiram responder sem dificuldades. Isso justifica-se pela ideia de que quanto mais as 

perguntas estiverem relacionadas aos conhecimentos prévios dos alunos, mais significativas 

serão as respostas (COELHO, SCHEIN, 2006). 

Quando foram questionados sobre aplicações da radioatividade no dia a dia, citaram 

raios-x, tratamento de câncer, geração de energia e acidentes nucleares. Em seguida, os 

alunos puderam expor suas opiniões a respeito do tema e somente 1 aluno disse acreditar que 

a radioatividade é ruim, enquanto os outros 9 afirmaram que depende de como ela é 

empregada. Segundo Coelho e Schein (2006), a prática de questionamento e exposição de 

ideias é extremamente importante no processo de ensino-aprendizagem, principalmente, 

porque a cada resposta torna-se possível levantar um novo questionamento que, ao ser 

devidamente elaborado pelo professor, passa a ser um verdadeiro desafio ao aluno. 

Como já mencionado, o uso da ficção científica em sala de aula traz inúmeros 

benefícios. No entanto é necessário confrontar a realidade e a ficção, uma vez que ela possui 

influência direta na maneira como o indivíduo produz significado e forma seu pensamento 

(SOUZA, GOMES, 2008). Por conta disso, abordaram-se em sala de aula acidentes nucleares 

reais como o ocorrido em Chernobyl, em Goiânia e um caso específico na cidade do Rio de 

Janeiro. Esse último foi apresentado com a intenção de mostrar que acidentes nucleares 

podem ocorrer em escala menor e que, não necessariamente, acontecem longe de onde os 

alunos vivem. 

Em contrapartida, foram retratadas também utilizações da radioatividade no cotidiano 

de maneira positiva como, por exemplo, datação de fósseis, esterilização de materiais 

cirúrgicos, controle de alimentos, raios-x e geração de energia na usina localizada em Angra 

dos Reis. Isso corrobora o que dizem Araújo e Lobato: 

É possível que, ao trabalhar situações do dia a dia em sala de aula, buscando o 

conhecimento científico para explicá-las, o aluno seja mais capaz de relacionar o 

conhecimento químico com sua vida. Dessa maneira, entende-se que a 

contextualização do ensino tem relação com a motivação do aluno, por dar sentido 

àquilo que ele aprende, fazendo com que relacione o que está sendo ensinado com 

sua experiência cotidiana (ARAÚJO, LOBATO, p. 66). 

 

Em seguida, dois temas foram abordados com um maior nível de complexidade: 

fissão e fusão nuclear. Para exemplificar e ilustrar os fenômenos, a pesquisadora usou 

imagens do personagem Nuclear explicando que sua formação equivale ao processo de fusão. 
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Durante a abordagem do tempo de meia vida (ou período de semidesintegração), os alunos 

resolveram dois exercícios para fixação do conteúdo. No primeiro exercício, a turma 

demonstrou dificuldades e, por conta disso, a pesquisadora resolveu junto com os alunos. No 

entanto, no segundo exercício os alunos trocaram ideias entre si e solucionaram sozinhos, 

mesmo contendo análise de gráfico, o que possibilitou aos discentes a aplicação de um 

conhecimento geral ou teórico em um caso particular. 

Posteriormente, para a retomada das características mais importantes do conteúdo (6º 

passo da sequência didática), foram utilizados quatro recortes de 2 episódios da série DC’s 

Legends of Tomorrow. Em seguida, duas atividades foram desenvolvidas: uma avaliação 

contendo 5 perguntas e a criação de um diagrama Vê Gowin. Como se tratavam de dois 

episódios diferentes, a pesquisadora optou por reproduzir 2 recortes por vez. Logo, os alunos 

conseguiram responder, inicialmente, as duas primeiras questões da atividade avaliativa. 

 A pergunta de número 1 questionava por que o professor Stein precisava encontrar o 

núcleo e desligá-lo. Como resposta, 100% dos alunos afirmaram que o personagem queria 

impedir que outros nucleares fossem criados pela cientista. Já na segunda questão - que 

abordava o que o Stein fez quando encontrou o núcleo - a resposta também foi unânime: o 

professor absorveu toda a energia quando o encontrou. Nesta etapa da sequência didática, o 

uso da série de televisão teve como objetivo desencadear a aprendizagem e organizar os 

conceitos que foram explorados (DAMASIO, TEIXEIRA, XAIER, 2017). 

 Após a reprodução dos últimos dois recortes do seriado, os alunos responderam às 

últimas 3 questões. Quando questionados sobre os processos nucleares que foram 

representados nos vídeos, todos os alunos afirmaram se tratarem dos processos de fusão e 

fissão nuclear. Na questão número quatro, 60% dos alunos disseram que ocorreu uma 

explosão. No entanto, 40% dos alunos disseram que a cientista Valentina explodiu quando se 

separou de Stein porque ficou altamente instável - termo este abordado no encontro anterior. 

Com isso, enxergam-se indícios de aprendizagem significativa, uma vez que “o novo 

conceito se agregou ao conhecimento já existente, ampliando-o e modificando-o tanto em 

termos qualitativos quanto em quantitativos” (BRAATHEN, 2012, p. 66). 

Na última questão, os alunos tiveram que escrever conceitos, ideias e/ou teorias que 

conseguiram relacionar ao conteúdo de Radioatividade após os dois encontros. A figura 32 

apresenta uma nuvem de palavras com os termos mais citados pelos alunos. 
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Figura 32 - Palavras referentes aos conteúdos de Radioatividade citadas pelos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora a partir da plataforma WordClounds2.  

 

 Como se pode observar, as palavras ‘partículas’, ‘energia’ e ‘emissão’ foram as que 

apareceram com maior frequência. Isso evidencia mudanças nas concepções dos alunos 

quanto ao tema, uma vez que remetem agora o assunto radioatividade não somente a coisas 

boas e/ou ruins, mas a conteúdos científicos. O tema, ao ser tratado de forma crítica, social e 

contextualizada, possibilitou que a turma se posicionasse também sobre a aplicação da 

radioatividade no dia a dia, mas sem deixar de relacioná-la a conteúdos científicos da 

disciplina de Química. (VIANA, 2008). 

Vale ressaltar que a contextualização do tema não ocorreu somente quando foram 

evidenciadas suas aplicações no dia a dia. Os dois episódios reproduzidos trouxeram também 

concepções históricas, uma vez que a personagem Valentina é uma cientista alemã em plena 

Segunda Guerra Mundial. Os estudantes conseguiram relacionar o tempo histórico em que o 

episódio ocorre com Hitler e as bombas nucleares que, nesse caso, seriam substituídas por 

novos Nucleares. Isso mostra a importância da contextualização e interdisciplinaridade no 

ensino de Química, uma vez que “os temas não devem abranger somente o cotidiano dos 

alunos, mas também considerar as situações importantes para a sociedade como um todo” 

(PROCHNOW, SILVA, SOUZA, 2017, p. 3). 

Por fim, a última atividade envolveu a elaboração de um diagrama Vê Gowin. Como 

já descrito no índice 1.4, essa atividade estabelece uma relação entre os conhecimentos 

prévios dos alunos e aqueles adquiridos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Este 

método avaliativo foi considerado pela pesquisadora bastante complexo para aplicação direta 

em uma turma de primeiro ano do Ensino Médio. Dessa forma, optou-se por uma adaptação: 

                                                
2 Disponível em: <https://www.wordclouds.com/>. Acesso em 06 de Novembro de 2019. 

https://www.wordclouds.com/
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no lado esquerdo do diagrama encontram-se as hipóteses e conceitos, no lado direito as 

conclusões e resultados, no vértice localiza-se o material/procedimento e, no centro, o 

problema. 

Quando a pesquisadora explicou aos discentes como construir esse diagrama, houve 

muitas dúvidas e alguns disseram que não fariam por ser muito complicado. Por conta disso, 

foi preciso alterar o método como a avaliação seria feita e, então, o diagrama foi construído 

em conjunto com a turma. Os tópicos foram discutidos um a um e após formarem a ideia 

central, escreviam na folha de avaliação. Este foi o momento em que somente os alunos 

falavam, oferecendo a eles maior autonomia sobre o processo de ensino-aprendizagem e 

buscando compreender as concepções adquiridas ao longo dos dois encontros. 

Quando foram questionados a respeito do problema abordado ao longo das aulas, os 

discentes afirmaram se tratar da radioatividade. A respeito das hipóteses, disseram envolver o 

estudo do personagem Nuclear. Acerca dos conceitos, os discentes foram instruídos a definir 

todos os conceitos abordados durante a aula, então disseram: história da radioatividade, 

tempo de meia vida, tipos de radiação (alfa, beta e gama), fissão e fusão nuclear. Com isso, o 

lado de pensar (ou domínio teórico-conceitual) foi preenchido. 

Nos materiais e procedimentos utilizados, a turma citou séries de televisão Flash e 

Lendas do Amanhã (título traduzido), vídeos, explicação da professora e slides. No tópico 

dos resultados, os alunos deveriam apresentar suas compreensões sobre o problema, e as 

respostas elaboradas encontram-se no quadro 1. 

 

Quadro 1: Respostas3 apresentadas pelos alunos no tópico “Resultados” na elaboração do diagrama Vê Gowin 

 

Aluno Respostas apresentadas 

Aluno A “O processo de fusão e fissão, partes da 

série Lendas do Amanhã ajudaram a 

entender esse processo, com o estudo do 

personagem Nuclear aprendi sobre a 

Radioatividade.” 

Aluno B “Entendimento do tema e do uso da 

Radioatividade.” 

Aluno C “Eu entendi mais sobre a Radioatividade.” 

Aluno D “Entendimento do tema e novo 

conhecimento do mesmo.” 

                                                
3 Transcrição literal das respostas dos alunos. 
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Aluno E “Urânio, o contato da energia com o corpo, 

o fogo atirado pelo Nuclear.” 

Aluno F “O que significa Radioatividade, os tipos de 

emissão, tempo de meia vida.” 

Aluno G “O que significa radiação, os tipos de 

emissão.” 

Aluno H “Entendimento do tema.” 

Aluno I “Compreensão da aplicação da 

Radioatividade no personagem Nuclear e 

entendimento do tema no geral.” 

Aluno J “Aprendi o que é Radioatividade e seus 

usos.” 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 
 

Percebe-se que, mesmo sendo realizado passo a passo, o diagrama causou muita 

confusão nos alunos, principalmente, no tópico dos resultados. Como é possível observar, 

muitos alunos não compreenderam o que havia sido pedido e acabaram respondendo de 

forma inadequada. Alguns foram sucintos em relação ao que aprenderam, enquanto outros 

mostraram como os conceitos se relacionavam com o problema, o material e as hipóteses. 

Este último caso evidencia a eficácia da atividade, uma vez que: 

O diagrama V mostra os elementos epistemológicos envolvidos na construção e 

descrição de novos conhecimentos. Todos elementos interagem uns com os outros 

no processo de construção de novas asserções de conhecimento ou de valor, ou na 

tentativa de compreendê-los para quaisquer conjuntos de eventos e questões. 
(MOREIRA, 2006, p.88) 

 

No último tópico, os discentes deveriam apresentar conclusões sobre o problema e foi 

pedido também que expusessem suas opiniões a respeito das aulas e da aplicação da UEPS. 

As respostas dadas pelos alunos encontram-se no quadro 2. 

 
Quadro 2: Respostas4 apresentadas pelos alunos no tópico “Conclusões” na elaboração do diagrama Vê Gowin 

 

Aluno Respostas apresentadas 

Aluno A “Que a Radioatividade tem pontos negativos 

e positivos, que temos radiação no dia a dia 

em doses pequenas, que cada uso da 

radiação pode afetar nossa saúde. Adorei 

estudar o tema.” 

                                                
4 Transcrição literal das respostas dos alunos. 
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Aluno B “Entendimento da Radioatividade e como se 

prevenir sobre ela. Muito legal o 

personagem Nuclear e a série.” 

Aluno C “Achei a aula legal e consegui entender 

algumas coisas que tinha dúvida. Acho a 

Radioatividade mais positiva do que 

negativa.” 

Aluno D “Foi precisa para aprender mais sobre o 

assunto e saber o que ele pode causar. Achei 

interessante aprender com série de TV.” 

Aluno E “Achei bacana pois não sabia tanto sobre 

esse assunto, inclusive que algumas comidas 

eram conservadas com ajuda de radiação.” 

Aluno F “A Radioatividade pode ser boa ou ruim. 

Ótima aula.” 

Aluno G “A radiação é algo monstruoso com poder 

de construir armas, capaz destruir países ou 

conservar alimentos tipo dar mais tempo de 

vida.” 

Aluno H “A aula foi boa e deu para entender mais 

sobre a Radioatividade. Vou começar a 

assistir a série em casa.” 

Aluno I “Que a Radioatividade pode ser perigosa ou 

benéfica. O Nuclear usa a Radioatividade 

para o bem.” 

Aluno J “Achei a aula bem interessante, entendi o 

conceito da Radioatividade e estudei o 

Nuclear.” 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 
 

Como é possível observar, os alunos conseguiram não somente assimilar o conteúdo 

científico com o que foi exibido nos episódios, mas desenvolveram uma visão crítica a 

respeito do tema, formando opiniões e concepções pessoais. Pode-se dizer também que houve 

indícios de aprendizagem significativa, uma vez que os alunos conseguiram criar uma rede de 

conhecimentos na qual os conceitos encontram-se interligados, caracterizando esse tipo de 

aprendizagem (BRAATHEN, 2012). Além disso, através do material potencialmente 

significativo (séries de TV), foi possível motivar os estudantes, alcançando assim as duas 

condições para a aprendizagem significativa. 
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CONCLUSÃO 

 

Um dos principais fatores que levam ao desinteresse pela disciplina de Química está 

relacionado com a forma como o conteúdo é abordado. Durante a realização do estágio 

supervisionado, pôde-se perceber que o ensino ainda é feito de maneira tradicional, 

descontextualizada e não interdisciplinar, mostrando uma tendência à aprendizagem 

mecânica, ou seja, memorização de conteúdo. Para reverter isso, viu-se a necessidade de 

utilizar metodologias mais ativas, interessantes e motivadoras. 

No entanto, a transformação de uma metodologia tradicional em ativa não é tão 

simples. Os alunos estão acostumados a serem tratados como meros receptores, enquanto os 

professores são considerados os detentores do conhecimento. Devido a isso, a implementação 

de metodologias que coloquem o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem ainda 

é difícil, uma vez que tanto os professores quanto os alunos não estão acostumados com tal 

autonomia. Dessa forma, muitas barreiras ainda são encontradas no ensino para aplicação de 

diferentes práticas pedagógicas que fujam àquela dita tradicional. 

Para que a aprendizagem significativa ocorra, duas condições são necessárias: 

utilização de um material potencialmente significativo e a vontade de aprender do aluno. A 

última condição requer que os alunos sejam ativos no processo de aprendizagem, mas, por 

não estarem familiarizados com metodologias que possibilitem isso, acabam resistindo à nova 

proposta. Sendo assim, a motivação é fator crucial para adequação da abordagem pedagógica. 

Essa motivação não deve estar relacionada somente aos alunos, mas também aos 

professores para que pesquisem e repensem suas práticas pedagógicas. É preciso mostrar aos 

estudantes o que irão desenvolver ao longo do ano letivo e porque vale a pena aprender. 

Logo, o professor deve motivá-los a avançarem, pensarem, aprenderem e participarem da 

própria aprendizagem e para isso, metodologias que possuem tendência ao ensino baseado na 

memorização devem ser evitadas. 

Ao empregar uma metodologia ativa neste trabalho, como já mencionado 

anteriormente, os alunos mostraram familiaridade com o conteúdo de Radioatividade, uma 

vez que foi possível identificar subsunçores relacionados ao tema. Isso intensificou os 

resultados positivos do projeto porque, ao utilizar os conhecimentos prévios específicos, os 

estudantes conseguiram atribuir novo significado ao conteúdo, estabelecendo também uma 

visão crítica. Com isso, pode-se dizer que houve indícios de aprendizagem significativa. 
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Além disso, os estudantes mostraram-se contentes com a experiência de aprender por 

meio de uma atividade antes considerada apenas entretenimento. A utilização de séries de TV 

como recursos didáticos audiovisuais teve o intuito de despertar o interesse dos alunos para o 

tema, mas, acima de tudo, sua vontade de aprender. Sendo assim, além de servir como um 

material potencialmente significativo, este recurso audiovisual contribuiu também para a 

predisposição do aluno em aprender, alcançando as duas condições para a ocorrência da 

aprendizagem significativa. 

Embora seja uma importante aliada à educação, a tecnologia deve ser utilizada com 

muita cautela. Ou seja, é preciso realizar uma avaliação criteriosa do material para que seja 

potencialmente significativo e vá ao encontro da aprendizagem, e não afaste o aluno dela. No 

entanto, ela não traz rápidas soluções para o ensino, uma vez que não age sozinha. 

Em suma, a utilização de séries de TV como recursos didáticos em unidades de ensino 

potencialmente significativas possui um potencial muito grande em relação à ocorrência da 

aprendizagem significativa. Embora esses recursos sejam materiais poucos abordados no 

ensino, são de extrema relevância, principalmente, porque podem ajudar o professor a 

elaborar materiais potencialmente significativos e organizadores prévios para que os alunos 

alcancem os subsunçores necessários para a aplicação da UEPS. Sendo assim, estes dois 

recursos contribuem de forma eficiente para a aprendizagem significativa. 

O recursos audiovisual aqui empregado contribuiu também para a predisposição do 

aluno para aprender, alcançando as duas condições para a ocorrência da aprendizagem 

significativa. Isso ocorreu porque a utilização de séries de TV trouxe à tona o lúdico, fazendo 

com que os estudantes fossem ativos no seu processo de ensino-aprendizagem – fator 

essencial na aplicação da UEPS - evidenciando a possibilidade de aprender através do 

entretenimento. Neste sentido, trabalhos como este são de extrema relevância para a educação 

e devem ser compartilhados. 

Por último, cabe ressaltar que este projeto é apenas o início de um estudo que 

investiga a possibilidade de utilizar recursos didáticos audiovisuais não convencionais no 

ensino de Química. Mesmo sendo inicial já mostra que a barreira mais difícil a ser superada 

no ensino é a falta de vontade de aprender do aluno. Entretanto, quando um material de seu 

interesse é utilizado em sala de aula, a aprendizagem se torna ativa e, com isso, a 

aprendizagem significativa se faz presente.   
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APÊNDICE A – TEXTO PARADIDÁTICO SOBRE A HISTÓRIA DO 

PERSONAGEM NUCLEAR  

  

 Ronnie Raymond, um estudante da escola secundária, e Mart Stein, vencedor do 

Prêmio Nobel de Física, foram pegos de surpresa com a explosão do acelerador de partículas 

do Laboratório S.T.A.R., em Central City. Esse acidente radioativo acabou contaminando 

alguns moradores da cidade dando a eles superpoderes - nascendo assim os meta-humanos. 

Quando foram atingidos, acabaram sendo transportados por partículas que os levaram um de 

encontro ao outro. Com isso, adquiriram a capacidade de se fundirem virando o personagem 

Nuclear, tendo como superpoderes a capacidade de voo, alta força, lançamento de explosões 

de energia saindo de suas mãos e absorção de energia. 

 Quando foi atingido, o professor Stein estava inconsciente e, por conta disso, Ronnie 

possuía maior controle da forma e Martin era a voz da razão em sua mente. Na intenção de 

conseguirem se separar, Raymond e Stein procuraram um membro da equipe Flash (Cisco 

Ramon) que acaba desenvolvendo um separador quântico que permitia a fusão e fissão dos 

dois personagens quando quisessem e sem riscos de explosão, desde que não ficassem muito 

tempo distantes. 

 Quando uma massa negra energética invadiu Central City, Ronnie Raymond decidiu 

se sacrificar absorvendo toda energia para salvar a cidade. No entanto, Martin Stein não 

poderia compor o Nuclear sozinho, uma vez que era altamente instável e precisava de um 

parceiro ou uma explosão aconteceria. Então, a equipe de Flash começou uma busca por 

todos aqueles que foram atingidos durante a explosão do acelerador de partículas que 

tivessem o DNA alterado por material radioativo, podendo compor a outra metade do 

Nuclear. 

 Foi assim que descobriram Jax Jackson, um ex-jogador de futebol americano que teve 

seus sonhos arruinados após fraturar o joelho durante a explosão. De início, Jackson se 

recusou a ajudar o professor, mas quando viu a oportunidade de se tornar um herói e ajudar a 

cidade, se fundiu com Martin Stein, sendo essa a atual composição do personagem Nuclear.  
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APÊNDICE B – QUESTÕES RESPONDIDAS PELOS ALUNOS AO FIM DO 

PRIMEIRO ENCONTRO 

 

 

Questão 1: O que é radioatividade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questão 2: Por que somente o professor Stein não era o suficiente para a formação do 

Nuclear? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questão 3: O que poderia ter ocorrido se não houvesse a nova formação do 

personagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questão 4: Como você poderia relacionar o conteúdo de Química com o que acabou de 

assistir? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTÕES RESPONDIDAS PELOS ALUNOS AO FIM DO 

SEGUNDO ENCONTRO 

 

 

Questão 1: Por que professor Stein precisava encontrar o núcleo e desligá-lo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questão 2: Quando encontrou o núcleo, o que o professor fez? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questão 3: Quais processos nucleares são representados nos últimos vídeos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questão 4: O que houve com Valentina quando se separou de Stein? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questão 5: Agora, quando se fala em radioatividade, o que vem em sua mente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – DIAGRAMA VÊ GOWIN ELABORADO AO FIM DO SEGUNDO 

ENCONTRO 

 

 


