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RESUMO
Desde a década de 1990 que muitos estudos vêm sendo feitos em busca de apresentar a Física
desenvolvida nos últimos cem anos, chamada de Física Moderna e Contemporânea (FMC) no
Ensino Médio (EM). Em caráter oficial a sugestão surge nos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o EM, como parte da reformulação desse nível de ensino proposta na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. No Estado do Rio de Janeiro, apenas em
2012 o Currículo Mínimo coloca a FMC como conteúdo obrigatório visando apresentar
conceitos que explicam a tecnologia atual. Dessa maneira propostas são formuladas para
facilitar, tanto para os professores como para os alunos, esta introdução, fazendo com que o
estudante desenvolva uma aprendizagem significativa e útil. Dentre os diversos conceitos
desta nova Física, o tema Física das Radiações é relacionado dentro de um tema maior,
Energia Nuclear, que deve ser apresentado no último bimestre do segundo ano. Tido como um
conceito apenas discutido por cientistas e especialistas da área, o número de propostas
relacionadas a esse tema ainda é pouca. Com o objetivo de dar uma alternativa ao professor e
proporcionar a inclusão deste tema dentro da sala de aula, foi montada uma proposta baseada
nos conceitos de sequência didática, experimentação e de transposição didática a fim de
apresentar a temática de Física das Radiações no EM. A utilização da sequência didática
proporciona uma determinada lógica entre os conceitos, juntamente com a transposição
didática que faz com que conceitos discutidos por cientistas possam ser apresentados dentro
de sala de aula. A utilização de experimentos atrai os alunos e os aproxima da Ciência. Essa
proposta foi elaborada para uma Oficina de atualização de professores de Física, e pode ser
devidamente adaptada para ser aplicada na escola média. Os objetivos traçados nessa proposta
são compatíveis com os descritos pelos documentos oficiais citados e a aplicação da
sequência didática proporcionará que tais objetivos sejam atingidos de maneira bem sucedida
na sala de aula do EM.

Palavras Chave: Transposição Didática. FMC no EM. Física das Radiações. Sequência
Didática. Aprendizagem Significativa. Experimentação.

ABSTRACT
Since the 1990s, many studies have been made in pursuit of presenting physics developed in
the last hundred years, called Modern and Contemporary Physics (FMC) in High School
(HS). In an official suggestion appears in the National Curriculum Parameters for HS as part
of the recast proposal on this level in the Law of Guidelines and Bases of National Education,
1996. In the State of Rio de Janeiro in 2012 the Minimum Curriculum puts the FMC as
mandatory content to showcase concepts that explain current technology. Many proposals are
formulated to facilitate, this introduction, for teachers and for students, causing the student to
develop meaningful learning and useful. Among the different concepts of the new physics, the
subject Radiation Physics is related within a bigger theme, Nuclear Energy, which must be
submitted in the last two months of the second year. Called as a concept that only be
discussed by scientists and experts, the number of proposals related to this issue are still few.
Trying to provide an alternative to the teacher and provide the inclusion of this subject in the
classroom, has assembled a proposal based on the following concepts of teaching,
experimentation and didactic transposition to present the theme of Radiation Physics at HS.
The use of didactic sequence provides a rationale between the concepts, along with the
didactic transposition that makes concepts discussed by scientists can be presented in the
classroom. Using experiments attracts students and approaches of science. This proposal was
prepared for a workshop that has the objective of update physics teachers, and can be
appropriately adapted to be applied in middle school(MS). The objectives outlined in this
proposal are consistent with those described in official documents cited and application of
didactic sequence will provide these objectives to be achieved so successful in the classroom
of HS.

Keywords: Didactic Transposition. FMC in MS. Radiation Physics. Sequence Curriculum.
Meaningful Learning. Experimentation.
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1 INTRODUÇÃO
O avanço da Física no último século mudou completamente a visão que as pessoas
tinham do mundo e com isso houve uma revolução nos conteúdos dessa Ciência. Porém, o
ensino escolar não acompanhou este avanço e, em geral, tem se mantido preso a uma Física
antiga, que aborda conceitos desenvolvidos até o século XIX. Pensando desta maneira muitos
pesquisadores (COSTA; SANTOS, 1996; COSTA; ALMEIDA; SANTOS, 1997; GIL;
TORREGROSA; PÉREZ, 1988; ALMEIDA, 1999; OSTERMANN; CAVALCANTI, 1999;
CAVALCANTE; JARDIM; ALMEIDA, 1999; OSTERMANN, 2000; OSTERMANN;
MOREIRA, 2000; NARDI; MACHADO, 2006) voltaram suas atenções para o estudo da
implementação, na escola média, da Física construída a partir do final do século XIX. Essas
pesquisas estimularam a iniciativa individual de professores de abordar em suas aulas
conceitos físicos relacionados à Física Moderna e Contemporânea (FMC) e identificaram que
a questão da atualização de conteúdos passava também pela formação de professores.
Até o final do século XX não havia nenhuma indicação oficial por parte do Ministério
da Educação para que o currículo do então ensino de 2º grau fosse atualizado. A Lei 9394/96,
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996) indicou a
reformulação do ensino de nível médio e a regulamentação disso foi efetivada primeiramente
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1999). A partir desse documento,
outros foram elaborados mais especificamente para o que passou a se chamar de Ensino
Médio (EM), apontando a importância da renovação dos currículos das disciplinas científicas,
como medida de torná-las mais próximas da realidade do mundo vivenciado pelos alunos e de
proporcionar a construção de conhecimentos indispensáveis à atuação e participação desses
indivíduos como cidadãos da sociedade contemporânea. Isso está explicitado nos Parâmetros
Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000) e depois mais detalhado nas
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+)
(BRASIL, 2002) e nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006).
Paralelamente às diretrizes criadas pelo MEC para a inserção de FMC no EM, cada
estado da federação vem também inovando o currículo para as escolas sob sua gestão. Assim,
temos exemplos de currículos mínimos para a disciplina Física contemplando aqueles
conteúdos nos estados do Paraná (ESTADO DO PARANÁ, 2005) e São Paulo (ESTADO DE
SÃO PAULO, 2008).
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No Estado do Rio de Janeiro, só em 2012 é que foi elaborado o Currículo Mínimo
(CM/RJ) (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012) colocando a FMC como conteúdo
obrigatório, aumentando, ainda mais, a necessidade de trabalhos relacionados à introdução
desses conteúdos. Baseando-se nessa necessidade, esta monografia faz uma proposta que
busca apresentar um conteúdo que é pouco discutido com os estudantes (Física das
Radiações) e capacitá-los a participar da sociedade como cidadãos ativos dentro de discussões
relacionadas ao tema. Para tal objetivo, pretendemos, através da transposição didática
(CHEVALLARD, 1991), apresentar uma sequência didática que se propõe a facilitar tanto a
apresentação do tema pelo professor quanto possivelmente a aprendizagem do aluno. Em
princípio o material didático será apresentado para professores da Escola Básica em uma
Oficina de atualização conceitual e então poderá sofrer adaptações feitas pelos professores até
chegar à sala de aula do EM.
Para chegar à proposta de sequência didática para a introdução dos conceitos sobre
Física das Radiações no ensino médio, no primeiro capítulo deste trabalho, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica a fim de analisar desde quando o tema FMC no EM começou a ser
discutido e qual a importância desses conteúdos para a formação de um cidadão.
No capítulo seguinte é discutido como deve ser a inserção dessa nova Física. Essa
discussão é muito relevante, pois os estudantes já possuem dificuldades com a disciplina de
Física e a introdução, de maneira errônea, de conceitos que estão além da percepção visual,
pode aumentar ainda mais as dificuldades desses alunos.
No terceiro capítulo é descrito como que este projeto será apresentado na Oficina para
atualização dos professores e algumas sugestões de modificações para que seja apresentado
aos alunos do EM.
Para concluir são apresentadas algumas considerações finais onde serão enfatizados os
principais pontos da monografia e feitas algumas previsões de quais devem ser os resultados
obtidos tanto na Oficina para professores como para uma possível aplicação na sala de aula do
EM.
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2 FMC NO EM – DESDE QUANDO E POR QUÊ?
A inserção da FMC no EM foi determinada nos PCNEM (BRASIL, 1997, parte III p.
23):
Não se trata, portanto, de elaborar novas listas de tópicos de conteúdo, mas,
sobretudo de dar ao ensino de Física novas dimensões. Isso significa promover
um conhecimento contextualizado e integrado à vida de cada jovem. Apresentar
uma Física que explique a queda dos corpos, o movimento da lua ou das
estrelas no céu, o arco-íris e também os raios laser, as imagens da televisão e as
formas de comunicação. [...] Que trate do refrigerador ou dos motores a
combustão, das células fotoelétricas, das radiações presentes no dia-a-dia, mas
também dos princípios gerais que permitem generalizar todas essas
compreensões. Uma Física cujo significado o aluno possa perceber no momento
em que aprende, e não em um momento posterior ao aprendizado.

Também nos PCN+ (BRASIL, 2002, p. 56) é sugerida a inserção de tópicos de FMC
no EM:
A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências
específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e
tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do
universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela construídos. Isso
implica, também, a introdução à linguagem própria da Física, que faz uso de
conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas de expressão que
envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações matemáticas. Ao mesmo
tempo, a Física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja construção
ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnada de contribuições culturais,
econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes
tecnologias e, por sua vez, por elas sendo impulsionado.

Porém, a apresentação de tais conceitos não vem acontecendo nas escolas ainda
hoje, como era de se esperar. Os professores em geral tendem a deixar de lado esses temas,
muitas vezes por estarem há tanto tempo ministrando aulas, que se encontram distantes dos
conceitos envolvidos e em outros casos, não veem necessidade da exposição desses temas ou
são forçados a não fazê-lo pelo sistema de ensino da escola, pois a Física Moderna não é
geralmente cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou em provas de
vestibular. Os professores também têm receio de sua aplicação devido à falta de acesso aos
trabalhos relacionados a esse tema, no último congresso, Simpósio Nacional de Ensino de
Física (SNEF, 2013), temos vários trabalhos que foram publicados e os professores podem ter
acesso. (MARTINS; FAÊDA, 2013; SHIINO, 2013; LUZ; HIGA, 2013; ROSA; SILVA,
2013; CARVALHO; ALLEN, 2013; TOFOLI; HOSOUME, 2013; ALVES, 2013). Com o
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passar dos anos e os contínuos avanços da Ciência, a Física Moderna foi sendo cada vez mais
necessária para a compreensão do dia a dia e o número de pesquisas nessa área foi
aumentando (GIL; TORREGROSA; PÉREZ, 1988; ALMEIDA, 1999; OSTERMANN;
CAVALCANTI, 1999; CAVALCANTE; JARDIM; ALMEIDA, 1999; OSTERMANN, 2000;
OSTERMANN; MOREIRA, 2000; NARDI; MACHADO, 2006). Com esse aumento, cada
vez mais foram se formando discussões sobre a importância e a necessidade de sua
implementação. Essas constantes discussões têm ocorrido em muitos encontros, congressos e
conferências para trabalhar esse assunto. Destaca-se a Conferência Interamericana sobre
Educação em Física (BAROJAS1 apud OSTERMAN, 1999, p. 9) que teve como principal
objetivo apresentar justificativas para a introdução de FMC. Essas justificativas foram
baseadas no que é exposto pelos PCN (BRASIL, 1999, p. 229):

Espera-se que o ensino de física, na escola média, contribua para a formação de uma
cultura científica efetiva, que permita ao individuo a interpretação dos fatos,
fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser
humano com a natureza como parte da própria natureza em transformação.

Ressaltamos os seguintes aspectos como justificativas para a implementação da FMC
no EM, uma vez que seus tópicos:


Despertam a curiosidade dos estudantes, auxiliando-os a reconhecer a física

como um empreendimento humano e, portanto, mais próxima a eles;


Colocam os estudantes em contato com o excitante mundo da pesquisa atual

em física, pois não estudam nenhuma física além de 1900;


São mais interessantes para atrair jovens e podem os estimular a seguir a

carreira científica. Serão eles os futuros professores e pesquisadores de física;


São mais divertidos e instigantes para o professor ensinar, uma vez que são

mais atuais e mais fáceis de ser contextualizados. Por outro lado, obrigam o professor a se
dedicar mais ao seu planejamento e ao estudo para ensinar conceitos e teorias que, em alguns
casos, estão sendo lançados no momento.
1

BAROJAS, J. (Ed.) Cooperative networks in physics education. New York: American Institute of Physics, 1988. (AIP
Conference Proceedings, 173).
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Em uma de suas propostas, os PCN (BRASIL, 1999, p. 203) apresentam como um de
seus objetivos que o EM propicie um aprendizado que tenha utilidade fora de sala de aula:

Uma proposta para o ensino médio que, sem ser profissionalizante, efetivamente
propicie um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as informações, o
conhecimento, as competências, as habilidades e os valores desenvolvidos sejam
instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação, julgamento, atuação,
desenvolvimento pessoal ou de aprendizado permanente, evitando tópicos cujos
sentidos só possam ser compreendidos em outra etapa de escolaridade.

Isso dá um novo rumo ao ensino de Física, onde o professor deixa de apresentar
conteúdos meramente expositivos e começa a mostrar um significado real ao tema que está
sendo abordado. Nessa nova direção o ensino de FMC tem papel fundamental; afinal estamos
tratando de uma Física atual que tem relação direta com os avanços tecnológicos, médicos e
científicos. Além do desenvolvimento de novas tecnologias a FMC também apresenta
explicações para as perguntas como: o que é a luz? o que é um átomo? o que é uma estrela e
como é formada? Assim, o aluno pode construir um aprendizado referente aos conceitos que
permitam a ele interpretar fenômenos e processos naturais, como é expresso nos PCN’s:

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver de
forma combinada o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados,
que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de
conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondem a uma cultura geral e a
uma visão de mundo (BRASIL, 1999, p. 207).

Vendo desta maneira, não faltam justificativas para a inserção de FMC no EM, mas
ainda falta incentivo e motivação para tal aplicação, afinal como é explicitado nos próprios
PCN’s: “não se trata de se incorporar elementos da ciência contemporânea simplesmente por
conta de sua importância instrumental utilitária [...] e sim, de se prover os alunos de condições
para desenvolver uma visão de mundo atualizada” (BRASIL, 1999, p. 209).
O fato da FMC não ter sido incorporada ao currículo do EM anteriormente fez com
que a maioria dos professores não se atualizasse nesses conceitos, tornando maior a
dificuldade de sua implementação e tornando o assunto pouco tratado nas salas de aula.
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Em 2012, com a mudança do CM/RJ, essa temática deve ser apresentada.
O grupo de autores do CM/RJ introduz a FMC com o objetivo de atrair os alunos
para a aula de Física como é afirmado no trecho a seguir:
Abordamos, ao longo dos três anos, temas de FMC como forma de atrair os
estudantes e dar maior significado para o estudo de Física. Por isso, ao começarmos
com o estudo de Cosmologia já poderemos falar de temas contemporâneos sem
precisar esperar todo o estudo da Física clássica para fazê-lo. Conhecer alguns
tópicos de FMC é fundamental para compreender a realidade que nos cerca a partir
da nova visão de mundo que a Física do século XX construiu. (p. 4)

Dessa maneira o CM/RJ já indica como a FMC deve ser trabalhada, cabendo ao
professor apresentar os temas de maneira que o aluno estabeleça conexões com o cotidiano.
De acordo com este Currículo, a FMC deve ser abordada durante todo o EM. Os autores
defendem a ideia de inserir os tópicos de acordo com a relação entre eles e a Física Clássica.
Analisando agora o que é dito sobre o tema desta monografia – Física das Radiações
– verificamos que ele se encontra dentro de um grupo de temas maiores que formam o
conteúdo do quarto bimestre do segundo ano do EM, pelo CM/RJ. Nesse documento é
ressaltada a abordagem da radioatividade no trecho a seguir: “Compreender as transformações
nucleares que dão origem à radioatividade para reconhecer sua presença na natureza e em
sistemas tecnológicos” (p. 8).
Apesar de Física das Radiações não ter o enfoque que consideramos ideal, devido à
ênfase como é tratado pela mídia, o documento pelo menos coloca o tema com um conteúdo
necessário à formação do aluno.
Assim, é necessário que os professores estejam preparados e tenham consciência da
grande mudança pela qual o ensino está passando. Dentro dessa mudança, pesquisas e estudos
estão sendo feitos para facilitar a inserção da FMC nas escolas.
Muitos estudos são baseados no modo como a FMC será trabalhada. Como já foi dito
antes, não se pode apenas encaixar os temas no meio da aula; a implementação deve ser feita
de maneira a apresentar uma ligação entre a Física Clássica e a FMC. Logo, essa inserção
deve ser pensada e elaborada de maneira a completar os conceitos clássicos. Contudo, há na
literatura propostas de inserção de FMC no EM que não seguem essa diretriz (FISCHLER;
LICHTFELDT,1992)
O que nos motivou a montar um projeto sobre Física das Radiações, primeiramente,
foi por gostar do assunto; mas, além disso, foi o de tomar como desafio a tarefa de modificar
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o modo como o tema radiações é veiculado para a população em geral e por ela entendido. O
fato de ser algo invisível a olho nu causa certa rejeição natural das pessoas, ou descrença da
sua existência. Por muitas vezes o tema é abordado de uma maneira em que a radiação é
maléfica e então a rejeição se transforma em medo. O primeiro objetivo do projeto é quebrar
esse paradigma de que radiação sempre é algo ruim e apresentar o tema de uma maneira que o
estudante possa discutir sobre como e onde o uso da radiação é viável, além de mostrar a ele o
quanto esse assunto é utilizado no dia a dia.
A proposta é montada baseando-se nos PCNEM, PCN+ e no CM/RJ. Como já foi
dito, os PCNEM e PCN+ inserem a FMC no nível médio, além de direcionar o professor a
apresentar conteúdos que sejam usados pelo aluno no dia a dia, e utilizo o CM/RJ, pois esse é
o documento que serve como referência a todas as escolas, e apresenta as competências e
habilidades que devem estar nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de
forma clara e objetiva, os conteúdos que não podem faltar a um cidadão.
Dessa maneira é necessário rever qual o real objetivo do EM. Grande parte das
escolas não apresenta o direcionamento colocado pelos PCN. Muitas delas, a maioria
particular, apresentam uma doutrina voltada totalmente para as provas de vestibular ou ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio). A minoria dos alunos faz o vestibular e para muitos o
EM é o último contato com o conteúdo de Física. Nesse ponto destaca-se a necessidade de
planejar um objetivo que atenda tanto aos que pretendem prosseguir estudos em nível
superior, quanto aos que ingressarão no mercado de trabalho.
A terminalidade da escola média deve seguir dois aspectos (TERRAZZAN, p.
,1992).

A realidade sócio-econômica de nossos estudantes não pode ser desprezada, sob
pena de estarmos formulando uma proposta sem qualquer possibilidade de inserção
real na escola de 2º grau. Uma minoria segue cursos superiores, e destes poucos uma
parte menor ainda se dedicará às áreas de ciências e de tecnologia. Dessa forma,
para a primeira e principal interpretação do termo "terminalidade" devemos lembrar
que, para um grande contingente de nossos alunos, a física escolar de 2ºgrau será o
único contato, na sua escolarização formal, com a ciência física.

O primeiro é a realidade sócio-econômica dos estudantes. Os PCN defendem a
introdução de conteúdos que tenham uso no dia a dia, assim não se pode preparar aulas que
fujam da realidade do aluno. O segundo aspecto é a utilidade do que foi aprendido no EM;
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afinal a maioria não irá seguir uma carreira na área de exatas. Assim, com o atual conteúdo
ensinado, os alunos desenvolvem muitas habilidades em resolver problemas e não sabem se
utilizar destas no mundo fora da sala de aula. Este pensamento é voltado para a formação de
um cidadão participativo, como é colocado por Terrazzan:

Neste nível de escolaridade devemos estar formando um cidadão, pronto para sua
participação na sociedade. Sua formação deve ser global, pois sua capacidade de
intervenção na realidade em que está imerso tem relação direta com sua capacidade
de compreensão desta mesma realidade.

Para tal formação é necessário que o objetivo do professor seja o de capacitar o aluno
a entender o mundo e não apenas em mostrar exercícios que parecem ser próximos à
realidade. Além de analisar o conteúdo aprendido é necessário pensar também o modo como
ele, quando aluno, foi tratado na sala de aula. Refletindo sobre uma pequena parte do livro
“Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa” de Paulo Freire (2011),
ressaltamos a importância da participação do aluno dentro de sala e do professor assumir o
desafio de apresentar o conteúdo a partir do que é dito pelo aluno. Freire também chama a
atenção para a necessidade do professor se aproximar dos estudantes, facilitando o ato de
escutá-los. Analisando esses trechos percebemos que se tivermos a cultura de dar a
oportunidade do aluno se expressar, o mesmo cria uma disciplina de sempre opinar,
transformando-o em um cidadão participativo e ativo.
A utilização desta reflexão é de extrema importância para a montagem de uma
proposta que leva em consideração a aprendizagem do aluno e a formação de pessoas
socialmente ativas. Também é necessário determinar algumas linhas de ação. Segundo
Moreira (1986), há diferentes ênfases curriculares definidas por Roberts (1982) como “um
conjunto coerente de mensagens sobre ciências comunicadas, explícita ou implicitamente, ao
estudante”. Moreira descreve sete ênfases identificadas por Roberts. Duas dessas parecem
coincidir com o intuito do projeto: a primeira, “ciência do cotidiano”, tem como objetivo
ajudar o aluno a ter entendimento de problemas do cotidiano, utiliza um enfoque de utilidade
prática. Para o ensino das radiações é necessário mostrar que a radiação existe ao redor de
todos, e ela é de extrema importância para o avanço da tecnologia. O segundo, “Ciência,
Tecnologia e Sociedade”, diferencia ciência e tecnologia, mostra a limitação da ciência em
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lidar com assuntos práticos e distingue problemas científicos de problemas práticos. Essa
ênfase é de extrema importância para o tema radiações, pois assim podemos mostrar o lado
positivo da radiação que muitas vezes não é utilizado por problemas que não são de caráter
científico.
Com esses dois enfoques, temos uma ideia de como abordar determinados
assuntos e sendo norteados por essas ênfases podemos montar uma proposta dentro do
objetivo traçado.
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3 COMO INSERIR FMC NO EM?
A inserção da FMC no EM tornou-se um fato complicador aos professores já
atuantes: primeiro pela distância que a própria profissão fez-se ter do assunto e segundo pela
falta de estrutura para sua implementação. Com o passar do tempo, o número de
pesquisadores e textos relacionados a esse tema tem aumentado desde a década de 1980. Isso
se dá pela necessidade de atualização curricular; afinal a Física ensinada na escola média
aborda conteúdos desenvolvidos em uma época compreendida entre 1600 e 1850. A literatura
sobre a implementação de FMC no EM destaca três vertentes para a sua realização, são elas:


A exploração dos limites dos modelos clássicos: defende a utilização do estudo

dos modelos clássicos abordando a física moderna como sendo um passo a mais, ou até
mesmo como sendo um tópico extra da física clássica. A nosso ver esse método é o que mais
se aproxima de uma metodologia que proporciona uma aprendizagem significativa. A ligação
da FMC com a física clássica aproxima esse conteúdo do aluno gerando assim menos
dificuldade de aceitação e compreensão. Porém muitos tópicos da física moderna não
apresentam ligações tão claras, fazendo assim com que a sua introdução seja feita de maneira
subjetiva ou até mesmo forçada. Além deste fato, estamos considerando que os alunos
compreendem bem a física clássica de modo que seja fácil para eles estudarem seus limites, o
que na maioria das vezes não é verdade (GIL; SOBES2, 1993 apud ALVETTI,1999).


A não utilização de referências aos modelos clássicos: consiste na apresentação

dos temas da FMC sem nenhuma ligação com a física clássica, ou seja, os tópicos podem ser
apresentados a qualquer momento, uma vez que não necessitam de uma sequência ou teoria
prévia. Esse processo pode ser confuso, pois a falta de uma sequência lógica entre os
conteúdos pode dificultar a compreensão do aluno, porém ao mesmo tempo não necessita que
ele tenha aprendido a física clássica para que entenda essa nova física (FISCHLER;
LICHTFELDT, 1992).


Escolha de tópicos especiais: tem como principal objetivo facilitar a

compreensão do aluno, porém, assim como a segunda vertente, pode causar certa confusão
devido à falta de ligação com o conteúdo passado. Esse tipo de abordagem tenta por meio de

2

GIL, D.P; SOLBES, J. The introduction of modern physics: overcoming a deformed vision of science.
International Journal of science Education, London, v.15, n.3, p.255-260, 1993.
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escolhas reduzir o currículo de FMC, mas esse processo deve ser bem pensado de maneira a
não fugir do objetivo do ensino desse conteúdo (ARONS, 1990).
A escolha de uma dessas vertentes não necessariamente determina o método que será
utilizado na apresentação do conteúdo. Estamos tratando de um tema que muitas vezes não é
discutido pela sociedade, por ser considerado assunto de especialista.
Na procura de conteúdos que se encaixem e atinjam o objetivo da proposta, seguimos
Sousa et al (2011), que relata uma proposta baseada no recurso da Transposição Didática e
dividem o conteúdo em quatro tópicos, são eles: radiações eletromagnéticas, radiação
corpuscular, interação das radiações com a matéria e detectores de radiação. Particularmente
esta divisão contempla todo o objetivo definido para nossa proposta, podendo apresentar o
que é radiação e a partir disso expor como a radiação atua ao interagir com o corpo humano,
mostrando também como se prevenir dessa radiação e por fim mostrar os possíveis modos de
medição dessa radiação.
Pensando desta maneira indicamos a utilização da Transposição Didática, que
envolve exatamente esta ideia de decodificar o conceito desenvolvido pelos pesquisadores a
fim de apresentá-los aos alunos do EM.
A ideia de Transposição Didática foi formulada originalmente pelo sociólogo Michel
Verret, em 1975. Porém, em 1980, o matemático Yves Chevallard retoma essa ideia e a insere
num contexto mais específico, o ensino da matemática.
Chevallard (1991) define a Transposição Didática como um instrumento eficiente
para analisar o processo através do qual o saber produzido pelos cientistas (o Saber Sábio) se
transforma naquele que está contido nos programas e livros didáticos (o Saber a Ensinar) e,
principalmente, naquele que realmente aparece nas salas de aula (o Saber Ensinado).
Chevallard analisa as modificações que o saber produzido pelo “sábio” (o cientista) sofre até
este ser transformado em um objeto de ensino.
Astolfi (1995) diz que nessa teoria um conceito ao ser transferido, transposto, de um
contexto ao outro, passa por profundas modificações. Ao ser ensinado, todo conceito mantém
semelhanças com a ideia originalmente presente em seu contexto da pesquisa, porém adquire
outros significados próprios do ambiente escolar no qual será veiculado. Esse processo de
transposição transforma o saber, conferindo-lhe um novo status epistemológico (Brokington,
2005).
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De uma maneira geral, Chevallard trata o conhecimento (saberes) como novos
conhecimentos, capazes de responder a dois domínios epistemológicos diferentes: ciência e
sala de aula, assim os saberes não são meras simplificações tiradas de objetos de pesquisa.
Este processo, pelo fato do público leigo ter medo e achar que radiação é algo apenas
a ser estudado por cientistas, é de grande utilidade, pois a transformação daquele conceito
utilizado pelo cientista no conceito ensinado na escola mostra que a Física é a mesma e que os
alunos estão estudando a mesma Ciência que os cientistas, por isso não se deve ter medo. A
utilização desse recurso de ensino é importante para mostrar que a Física é única e o que
difere apenas entre os dois conceitos é a abordagem matemática.
Para apresentar essa maneira de pensar é necessário que o professor desenvolva um
contexto para a abordagem da discussão. Assim o professor precisa aplicar uma metodologia
dentro de sala que deixe o aluno se expressar e mostrar suas concepções prévias. Pensando no
método tradicional, essa possibilidade não existiria, logo o professor teria que sair desse
sistema enraizado na sua prática e quebrar a barreira de comunicação que existe dentro de
sala.
A dificuldade de comunicação dentro de sala de aula, a maioria das vezes, acontece
em parte pelo orgulho ou até mesmo uma postura defensiva do professor que não dá a palavra
ao aluno. O professor que sempre se expressa impondo seu discurso ao aluno acaba criando
uma barreira, que com o passar do tempo vai se tornar definitiva e insuportável àqueles que
escutam. No trecho a seguir, Freire (2011) destaca a necessidade de comunicação entre
professor e aluno:

[...] é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e
criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise falar a
ele. O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às
vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele.

Percebemos nesse trecho a necessidade de interação entre professor e aluno, onde o
primeiro deve avaliar o discurso do aprendiz levando em consideração que este, muitas das
vezes, aprendeu o tema em questão de forma errada ou sua vivência o induziu a uma
interpretação diferente. O professor deve escutar a leitura de mundo do aluno. Ignorando essa
leitura ele está ignorando o conhecimento social e cultural que o aluno possui, e mais, está
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ignorando o trabalho individual do próprio processo de construção da concepção de mundo. O
educador deve utilizar a leitura de mundo do educando como ponto de partida para a
formulação de um novo aprendizado que vai ser construído tanto pelo aluno quanto pelo
professor, que terá de reformular sua explicação a partir do que escutou do educando. Desta
maneira, dar voz ao aluno cria um clima de troca de informação que pode favorecer o
aprendizado da turma.
Para o aprendizado do aluno adquirir um caráter significativo é necessário que ele
associe um conhecimento a outros, ou a situações já vividas. O professor tem o papel de, ao
apresentar o conhecimento ao aluno, fazer com que ele busque entender o que lhe está sendo
apresentado. Para tal entendimento é necessário que o professor motive o aluno a responder,
desafie-o a perguntar, crie possibilidades e imagine situações; é desta maneira que o professor
faz com que o aluno aprenda.
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4 CONSTRUÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
O tema Física das Radiações é proposto pelo CM/RJ para ser apresentado no quarto
bimestre do segundo ano do EM, dentro de uma temática maior que é Energia Nuclear Usinas Nucleares - Reações Nucleares. Então, o mais aconselhado é utilizar da ligação entre
os conteúdos para facilitar a aprendizagem. A introdução dos conceitos relacionados à Física
das Radiações foi elaborada a partir de uma série de atividades que juntas formam uma
sequência didática que visa dar aos professores uma possibilidade e oportunidade de
apresentar os conceitos de uma maneira alternativa ao método tradicional.
Como a sequência didática foi proposta para um curso de atualização de
professores, as atividades são apresentadas baseadas na transposição didática; desta maneira o
professor tem em suas mãos um material relacionado a conceitos que muitas vezes só eram
discutidos por especialistas. O professor que se utiliza de métodos diferentes de abordagem
atrai os alunos para suas aulas, por isso a sequência propõe diversos tipos de abordagem.
A sequência didática aqui proposta é constituída por quatro planos de aula,
sendo que cada plano de aula tem um objetivo pré-determinado que deve ser cumprido ao seu
fim. A proposta feita aconselha a aplicação dos quatro planos de aula, porém sabemos que
cada turma possui sua individualidade e fica a critério do professor ajustar esta sequência de
acordo com sua necessidade e/ou disponibilidade de tempo e material.
O primeiro plano de aula, que possivelmente será o primeiro contato dos alunos com
o tema, tem como objetivo apresentar o que é Radiação. Para isso, é necessário primeiro saber
quais são as concepções dos alunos sobre o assunto. Nessa busca, certamente obteremos
muitas ideias, algumas verdadeiras e outras falsas. A atividade proposta é utilizar um vídeo
para apresentar como o tema é tratado pela mídia em geral e discutir suas utilidades. Com essa
problematização o professor já inicia o processo de desmistificação do que é radiação e pode
então começar a discutir os conceitos físicos (Apêndice, primeira Aula).
Em um segundo encontro ou após a conclusão do primeiro objetivo, o
professor deve começar a discutir as diferenças entre as radiações, os tipos de radiação e o
poder de penetração de cada tipo de radiação. Para conclusão é indicada a apresentação e
discussão dos conceitos relacionados à caracterização das radiações e após isso realiza-se uma
atividade experimental, onde o aluno deverá analisar o poder de penetração de cada tipo de
radiação (Apêndice 1, Segunda aula).
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O uso da experimentação é muito discutido e apesar de alguns autores questionarem a
experimentação como sendo atividade investigativa ou ensino do método científico
(BACHELARD, 1983; MOREIRA; OSTERMANN, 1993; GIORDAN, 1999; BORGES,
2002), o segundo plano de aula propõe um experimento com a tentativa de apresentar as
diferenças entre as penetrabilidades de cada tipo de radiação.
Na terceira ainda aula são utilizadas atividades experimentais. Dessa vez fica a critério
do professor como será aplicado o experimento, porém o objetivo principal é apresentar duas
leis que representam o comportamento da radiação. Como professor, indicaria a utilização de
uma atividade onde os alunos pudessem interagir com o experimento, para que eles
perdessem o medo da radiação e para capacitá-los na utilização de equipamentos laboratoriais
(Apêndice, terceira aula)
A quarta e última aula tem como principal objetivo apresentar os efeitos da radiação
no corpo humano. Para isso, é utilizada a visualização de imagens de como acontecem as
interações da radiação com a matéria e o resultado dessa interação. (Apêndice, quarta aula)
Toda essa sequência foi montada pensando nos conceitos que acreditamos ser
importantes para a formação de um cidadão participativo e crítico. Porém, pensando em um
caso onde o professor tenha que optar por apenas uma aula para apresentar o tema Física das
Radiações, acreditamos que a última aula sugerida deva ter uma prioridade especial, pois é a
que possui uma maior utilidade para o dia a dia do aluno.
A proposta utiliza instrumentos que a escola talvez não possua, como fontes
radioativas e o detector de radiação do tipo Geiger Müller. Como solução a este problema, a
escola pode promover parceria com laboratório de pesquisa de Universidade próxima; desta
maneira a escola teria acesso aos materiais sem gasto e daria oportunidade aos alunos de
conhecerem um laboratório de pesquisa. Outra opção seria a escola comprar estes materiais.
Os sites a seguir são alguns exemplos de onde encontrar os materiais necessários à realização
das atividades:


http://www.edmondsscientific.com



http://www.geigercounters.com/



http://www.radarindustrial.com.br/produto/104328/radiometro-detector-de-radiacaonuclear-digital-radalert-100-instrutherm.aspx



http://www.rxnet.com.br/produtos/mra_produtos/gpe_monitor.htm
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http://www.rem.ind.br/nuclear/fontes-radioativas.html
Como sugestão, indicamos a parceria Universidade – Escola. Existem muitos

laboratórios que possibilitam essa interação do aluno do EM com o local de pesquisa e por
isso poderiam emprestar estes instrumentos. Tudo passa por uma questão de vontade,
planejamento prévio e capacidade de negociação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atualizações curriculares que estão ocorrendo paulatinamente em cada estado do
país vêm modificando consideravelmente a Física que era ensinada, e com isso surgem os
problemas para implementação desses novos conteúdos, principalmente aqueles relativos à
FMC. A grande mudança foi a entrada da FMC no CM/RJ e com isso os medos por parte da
maioria dos professores que, ou tiverem uma formação deficiente quanto a estes conceitos ou
estão há muito tempo distantes deles. A sequência didática apresentada não resolve todos os
problemas, mas procura por meio de abordagens diferentes facilitar o trabalho do professor e
a aprendizagem dos alunos. A proposta irá exigir um pouco mais do professor, fora da sala de
aula, para conseguir utilizar a sequência por completo, mas ele pode modificá-la de acordo
com suas necessidades e possibilidades.
O número de pesquisas sobre a inserção de FMC no EM aumentou nos últimos anos e
muitas propostas foram feitas (OSTERMANN; FERREIRA; CAVALCANTI, 1998;
CANATO JUNIOR, 2003; SOUSA et al, 2011). Porém, não são apenas propostas que fazem
o ato de ensinar dar certo, isto é, cumprir seu propósito de promover uma aprendizagem
significativa; é necessário que todas as ferramentas estejam condizentes com as propostas,
como: os projetos político-pedagógicos das escolas; a carga horária da disciplina; os livros
didáticos etc. Quanto aos livros didáticos algumas análises foram feitas recentemente
(SANCHES; NEVES, 2011; SANCHES et al, 2006) mostrando que os livros atuais não estão
preparados para essa inserção e, como sabemos que muitos professores utilizam esses livros
como manuais de ensino, é de extrema urgência que esses livros sejam reformulados.
Outro recurso importante de nossa sequência é a transposição didática que foi utilizada
a fim de desmistificar a ideia do pesquisador como dono do saber. Esse recurso metodológico
mostra que todo conhecimento que é desenvolvido como pesquisa científica pode ser
apresentado no EM. Para isso, basta apenas modificar um pouco a linguagem como os
conceitos são tratados e adequá-los à sala de aula.
A aplicação dessa proposta não foi ainda concretizada e por isso a comprovação de sua
eficácia não pode ser relatada com resultados, porém as expectativas relacionadas à
funcionalidade dessa sequência são bem positivas. A Oficina para professores será a primeira
tentativa e sua realização está prevista para começar no próximo mês de abril. A utilização de
ferramentas como vídeos, experimentos e as concepções que os alunos trazem para a aula faz
com que a aula se torne dinâmica e atraente; dessa maneira os alunos participam e aprendem
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com mais facilidade. O foco maior é tornar o estudante um cidadão participativo com relação
ao tema Física das Radiações; seguindo a sequência completamente o professor finalizaria
esse conteúdo abordando os efeitos que a radiação faz sobre os seres humanos. A
aprendizagem desses conceitos é de extrema importância para as necessidades do mundo
atual; conhecendo esse conteúdo, os estudantes futuramente terão como discutir e argumentar
sua posição sobre a instalação de Usinas Nucleares, avaliar se um local de exames de raios-X
é confiável, avaliar as possibilidades de um câncer ter surgido por causa de exposição à
radiação, dentre outras situações.
Dentro dos objetivos propostos pela sequência didática, acreditamos que todos
sejam possíveis de se concretizar e além deles muitos propostos pelos PCN e outros
documentos oficiais. Pensando desta maneira, apesar de ser necessário um esforço um pouco
maior por parte do professor, a proposta pode ser de extrema funcionalidade.
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8 APÊNDICES: SEQUÊNCIA DIDÁTICA
A proposta apresentada sugere uma sequência didática que dure cerca de quatro
tempos de aula, que dependendo da necessidade ou disponibilidade do professor, pode ser
reduzida ou ampliada adequando-se assim à realidade de sua turma. Essa proposta foi
elaborada para ser apresentada inicialmente em uma Oficina para professores, com o intuito
de atualizá-los sobre o tema em questão. Como a sequência foi produzida visando apresentar
aos professores uma maneira de introduzir Física das Radiações no EM, consideramos que o
material didático está adequado e pode ser aplicado em sala de aula; porém, isso ficará a
critério de cada professor. Possivelmente poderão ocorrer ajustes de linguagem,
detalhamentos para compreensão de gráficos e figuras etc.
Os planos de aula foram elaborados assumindo que o professor irá apresentá-los em
tempos de 50 minutos separadamente, e não para aulas duplas; assim, cada atividade possui
um objetivo principal que deverá ser atingido ao final de cada aula, fazendo com que a
aprendizagem do aluno seja mais eficaz, evitando que ele se perca durante as aulas seguintes.

Sequência Didática

Primeira aula
Objetivo
Apresentar ao aluno o conceito de átomo e ensinar como identificar se um núcleo é
radioativo, além de desmistificar a radiação como algo exclusivamente maléfico ao homem.
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Problematização / Perguntas chave
Ideias Falsas
O que é radioatividade?
Ideias Verdadeiras
Que contato vocês tiveram com substâncias radioativas?
Apresentação

do

vídeo

Radiação

(MUNIZ,

2013)

Disponível

em:

http://www.youtube.com/watch?v=o1zFSYCkRkE&feature=youtu.be
Conceitos chave
Prótons: são partículas subatômicas. Convencionou-se que o próton possui carga
positiva.
Elétrons: são partículas subatômicas. Convencionou-se que o elétron possui carga
negativa.
Nêutrons: são partículas subatômicas. Convencionou-se que o nêutron não possui
carga.
Átomo: basicamente é formado por um núcleo positivo (prótons + nêutrons) e uma
“nuvem” de elétrons ao seu redor.

Figura 1: Estrutura de um átomo. (Fonte:
<http://megapixelcv.blogspot.com.br/2010/06/humanidade-dentro-de-uma-colher.html>).
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Força Elétrica ou Coulombiana: é a atração ou repulsão elétrica entre corpos
carregados e distantes entre si.
Instabilidade do átomo: o átomo instável apresenta um desequilíbrio no número de
prótons e nêutrons; assim, devido a esse desequilíbrio a repulsão coulombiana forma uma
instabilidade dentro desse núcleo. O núcleo instável emite algum tipo de radiação a fim de se
estabilizar. A Figura 2 apresenta a curva de estabilidade dos núcleos segundo a Tabela
Periódica.

Figura 2 – Tabela periódica de nuclídeos, onde a faixa azul diagonal representa a curva de
estabilidade dos nuclídeos. (Fonte: ANJOS, 20083).

Avaliação
1) Qual a estrutura de um átomo?
2) Quando um núcleo é radioativo?
3) Cite 3 exemplos do uso da radiação.
4) Qual a origem da força que causa a instabilidade no núcleo?
5) Desenhe um esquema representativo de um átomo estável e de um átomo
instável.

3

ANJOS, R.M. Laboratório de Radioecologia. Palestra apresentada na semana acadêmica,
2008.
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Segunda aula

Objetivo
Apresentar os modos de emissão, os diferentes tipos de radiação, caracterização das
radiações e mostrar o poder de penetração de cada tipo de radiação.

Conceitos chave


Modos de emissão:

espontânea: é a perda de energia pela matéria a fim de se estabilizar.
Estimulada: é o processo pelo qual a matéria pode perder energia devido à
perturbação feita por um fóton.


Fóton: pequenos pacotes de energia, denominados quantum de energia.

Neste projeto vamos tratar apenas das emissões espontâneas.


Tipos de radiação:

Alfa (): tem número atômico 2 e número de massa 4; mais conhecido como um
núcleo de Hélio.
Beta (): pode ser um elétron ou pósitron (partícula que difere do elétron apenas pela
carga ser positiva) de alta energia, comumente chamada de - para o elétron e + para o
pósitron.
Gama (): é uma radiação eletromagnética, mais conhecida como fóton, ou feixe de
fótons.
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Poder de penetração: A interação da partícula com o meio é um processo

probabilístico; no entanto, como o número de interações em geral é grande em um
comprimento macroscópico, as flutuações de energia são pequenas e se pode obter um valor
médio da perda de energia. Esta grandeza é chamada de “stopping power” (variação da
energia com o tempo ao longo da distância percorrida pela radiação dentro da matéria). Esse
“stopping power” é o que vai definir a penetração de uma radiação na matéria.

Experimento1
Material: detector de radiação do tipo Geiger Müller; fonte radioativa de emissões
alfa, beta e gama (ou fontes diversas de emissão de cada tipo de radiação); absorvedores
(folha de papel, chapas de alumínio e chumbo com espessura de milímetros).

Figura 3: Detector de radiação do tipo Geiger Müller. (Fonte: foto feita pelo autor).
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Figura 4: Fontes Alfa () , Beta () e Gama (), respectivamente. (Fonte: foto feita pelo autor)

Figura 5: Absorvedores: 1-Acrílico; 2-Folha de alumínio; 3-Papel; 4-Folha de chumbo.

Procedimento experimental: Coloque a fonte alfa à frente do detector e observe a
quantidade que aparece no visor (ou aviso sonoro); depois coloque a folha de papel entre o
detector e a fonte e observe novamente o visor (ou aviso sonoro). Analise o resultado. Repita
o processo para cada fonte e para cada absorvedor.
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Figura 6: Esquema de montagem do experimento.

Figura 7: Montagem do experimento.

Avaliação
1) Diferencie os 3 tipos de radiação discutidos.
2) Explique a diferença entre os modos de emissão.
3) Entre as diferentes radiações comentadas, qual possui a maior massa?
4) Qual radiação tem o maior poder de penetração?
5) A interação da radiação com a matéria é probabilística, mas uma radiação
interage mais do que as outras. Qual é a razão dessa diferença?
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Terceira aula
Objetivo
Apresentar leis que regem a radioatividade e as propriedades da radiação.



Experimento 2:

Material: detector de radiação do tipo Geiger Müller, fonte radioativa, régua.
Procedimento experimental: Coloque a fonte à frente do Geiger e observe o visor (ou
sinal sonoro); depois afaste a fonte de uma determinada distância; observe novamente o visor
(ou sinal sonoro); analise o resultado.

Figura 8: Esquema de montagem do experimento 1.
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Figura 9: Montagem do experimento 2

Este experimento tem como objetivo mostrar que a intensidade da radiação diminui
quando nos afastamos da fonte; mais precisamente, a intensidade diminui com o quadrado da
distância.



Experimento 3:

Material: detector Geiger; fontes de emissão alfa, beta e gama; absorvedores.
Procedimento experimental: Será colocada uma fonte em frente ao detector de
radiação do tipo Geiger Müller. Entre a fonte e o detector serão colocados diversos tipos de
absorvedores, agora queremos descobrir qual absorvedor é melhor para bloquear os 3 tipos de
radiações discutidos.

Figura 10: Esquema de montagem do experimento 3.

Este experimento tem como objetivo mostrar como pode ser feito o isolamento da
radiação por diferentes materiais.



Propriedade da radiação, quanto à sua energia:

Radiação ionizante: é a radiação que possui energia suficiente para ionizar o meio no
qual ela passa. Isso é feito pela retirada de elétrons das camadas eletrônicas dos átomos que
constituem o material desse meio.
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Radiação não ionizante: ela interage com a matéria e contrário à anterior não possui
energia suficiente para retirar os elétrons dos átomos dessa matéria.

Avaliação
1) Diferencie radiação ionizante e radiação não ionizante.
2) O que acontece com a intensidade da radiação quando nos afastamos da fonte?
3) Quais blindagens é mais eficaz para:
a) Radiação alfa
b) Radiação beta
c) Radiação gama

Quarta aula
Objetivo
Compreender os benefícios e os malefícios que a radiação pode causar no corpo
humano, além de possibilitar o aluno interagir com a sociedade sobre esse assunto.
Conceitos chave
Excitação: É a elevação na energia de um elétron, fazendo com que ele mude de
estado.
Ionização: Quando a radiação tem energia para arrancar um elétron de um núcleo.
Pensando em efeitos biológicos, a radiação pode causar dano de maneira direta e/ou
indireta:
Maneira direta: a energia é depositada em um alvo, causando ionização ou
excitação; isto inicia uma reação em cadeia, que pode ser fatal ou não à célula. Ou seja, a
célula pode morrer ou não.
Exemplos:
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1)

Interferência no cromossomo:

DNA: é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que
coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus.
Cromossomo: é uma longa sequência de DNA.
Neste caso a interferência da radiação ou vai quebrar a simetria da molécula, ou pode
causar uma mudança na molécula original. A Figura 11 descreve as possíveis mutações de
dois cromossomos devido à interferência da radiação ionizante.

dicêntrico
radiação
ionizante

acêntrico

translocação

Figura 11: Mutação de cromossomos devido à radiação. (Fonte: ANJOS, 2008).

2)

Interferência no DNA

Neste caso a radiação vai interferir de maneira a formar uma ligação cruzada entre
duas fitas de DNA; desta maneira, haverá uma mudança no código genético do individuo. A
Figura 12 apresenta um exemplo de mudança que pode ocorrer no DNA, quando é incidido
por uma radiação.

radiação
ionizante

ADN ADN

quebra
de fitas

ligação
cruzada

Figura 12: Mutação causada pela incidência de radiação. Fonte: (ANJOS, 2008).

Maneira indireta: acontece a radiólise da água, interferindo indiretamente, pois essa
água chegará à célula.
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Radiólise: é dividida em 4 etapas.

1)

Ionização da água: H2O + radiação

2)

H2O+ + e-;

Dissociação da água:
+

H2O

H+ + OH0 / OH0 + OH0

H2O2

H2O2, ou água oxigenada, é uma substância fortemente oxidante;
3)

Os radicais livres e os agentes oxidantes atacam os cromossomos;

4)

Morte prematura da célula.



LET (“linear energy transfer” – transferência linear de energia): taxa na

qual a energia da radiação é transferida ao meio em unidades de keV/m (keV, significa quilo
elétron volt e é uma unidade de energia; m significa micrometro, uma unidade de
comprimento que vale 1 milionésimo do metro). A Fig. 8 mostra uma representação dessa
transferência.

Figura 13: Representação de duas LET’s. Fonte: (ANJOS, 2008).
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Observação: LET está relacionada diretamente à ionização e, assim, ao dano
biológico. Relacionando a LET com os tipos de interação da radiação com o individuo, temse:
Ação direta - predominante com radiação de alta LET .
Exemplos: Alfa e Nêutrons.
Ação indireta - predominante com radiação de baixa LET.
Exemplos: Raio X e Gama.
Todas as interações com as radiações são funções de probabilidade. Os efeitos
podem ser previstos, mas não os eventos específicos: qual célula ou DNA será afetado. Os
efeitos da radiação não podem ser distinguidos dos danos por outros agentes, como:
substâncias químicas, calor, traumas etc. Por isso, é difícil saber qual foi a causa do dano,
especialmente no caso de exposição a baixas doses de radiação.
Efeito das radiações nas células:


Atravessa a célula e não causa dano



Deposita a energia e causa dano que pode ou não ser reparado.



Dano reparado: A célula pode morrer e ser eliminada pelo corpo.



Dano não reparado: A célula pode não morrer e continuar se multiplicando e

dezenas de anos depois  Câncer.
Efeitos causados pela morte celular:


Falência reprodutiva

–

Em células que se dividem rapidamente;



Necrose

–

O núcleo da célula não é danificado, ocorre a inflamação e associa-se a doses

altas de radiação.


Apoptose associada ao gen p53
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Suicídio coletivo das células; o núcleo das células é danificado e é associado a doses
baixas de radiação.
Efeitos Biológicos:


Reações teciduais (antes chamadas determinísticas)

–

Doses altas (por acidente em que ocorrer exposição à radiação);

–

Há limiar de energia da radiação;

–

Quanto maior a dose, mais grave é o dano;

–

Agudos e tardios.
Exemplos: Queimadura (Figura 14), catarata (Figura 15), problemas no sangue,

infertilidade.

Figura 14: Queimadura provocada por radiação. (Fonte:
<http://ofantasticomundodasciencias.blogspot.com.br/2011/04/os-maiores-acidentes-nuclearespor.html>).

Figura 15: Catarata (Fonte: <http://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/catarata/>).



Estocásticos
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–

Doses muito baixas;

–

Não há limiar de energia da radiação;

–

Quanto maior a dose maior a probabilidade;

–

Tardios.

Exemplos: Câncer, efeitos hereditários.

Figura 16: Câncer nos seios (Fonte: <http://saudedamulherufal.wordpress.com/tag/cancerde-mama/>)

Os efeitos causados pela radiação são determinados pela dose equivalente de
radiação recebida, que é dose absorvida (D) multiplicada por uma constante. A dose absorvida
é a energia depositada em uma quantidade de massa (D = E/m); a unidade de medida da
radiação absorvida é o Gy ou GRAY = 1J/Kg. Os efeitos biológicos são determinados pela
dose equivalente, que leva em consideração o tipo de radiação e o tipo de tecido que o
absorve. Unidade de medida Sievert (Sv); quanto maior a dose recebida, maior será o efeito
causado. A Tabela 1 a seguir apresenta os efeitos de acordo com a dose absorvida.

Tabela 1: Ação devido à dose de radiação recebida
Dose de Radiação (Sv)

Efeitos

0,05-0,20

Possíveis efeitos futuros; possível dano nos cromossomos.
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1-2

2-3

Ocorrências de doenças suaves de irradiação: vômito,
diarreia, fadiga, redução da resistência para infecções.

Ocorrências de doenças com efeitos graves da irradiação:
além dos itens anteriores, hemorragia, probabilidade de
exposição à Dose Letal (DL) da população após 30 dias de
10-35% (DL 10-35/30).

3-4

Ocorrências de doenças com efeitos graves da irradiação;
destruição da medula e intestino; DL 50-70/30.

4-10

Enfermidade aguda, morte iminente; DL 60-95/30.

10-50

Enfermidade aguda, morte iminente em dias; DL 100/10.

A tabela 2 apresenta a dose de radiação comumente recebida em alguns exames de
raio X e de tomografia computadorizada, de acordo com a Intenational Atomic Energy
Agency (IAEA). (IAEA, 2004)4

4

Intenational Atomic Energy Agency (IAEA). Radiation, people and environment. IAEA
division of public information, 2004. Disponível em:
<http://www.iaea.org/Publications/Booklets/RadPeopleEnv/radiation_booklet.html>. Acesso
em 20 de março 2013.
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Tabela 2: Dose de Radiação de alguns exames médicos.
Dose recebida na

Local onde será incidida a

Dose convencional de Raio

radiação

X (mSv)

Cabeça

0.07

2

Dente

< 0.1

-

Peitoral

0.1

10

Abdômen

0.5

10

Membros e Articulações

0.06

-

Parte inferior da Coluna

2

5

Intestino Grosso

6

-

Tomografia
Computadorizada (mSv)

Avaliação
1) Quais os tipos de ação da radiação? E quais as diferenças entre elas?
2) O que é a LET? Dê exemplo de alta e baixa LET.
3) A radiação pode causar alguns efeitos biológicos. Cite pelo menos 2 desses
efeitos.
4) É possível prever onde acontecerá a mutação, quando somos incididos por
alguma radiação? E seus efeitos? E os sintomas?
5) Quanto ao nível de radiação, qual a quantidade de Sv necessária para
causar a morte iminente de uma pessoa?

