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RESUMO 

 

O presente trabalho é a proposta de uma sequência didática a ser aplicada em aulas de 

Física do terceiro ano do Ensino Médio, tendo como tema, a radioatividade e partindo de 

uma perspectiva de que a escola é um lugar de transformação ideológica, reflexão e 

formação de senso crítico. De forma a contextualizar os conteúdos e mostrar como se deu 

seu desenvolvimento ao longo dos anos, foi usada uma perspectiva de História e Filosofia 

da Ciência. Para fazer a ligação desses conteúdos com a sociedade moderna, foram usados 

elementos de uma abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade, tendo como metodologia 

de referência a Aprendizagem Centrada em Eventos. Por se tratar de uma metodologia 

pouco comum, a aplicação dessa sequência pode, de fato, apresentar algumas restrições, 

por outro lado, a proposta não pretende, de forma alguma, fazer com que os professores 

fiquem presos a ela e pode ser adaptada dependendo da realidade de cada escola e grupo de 

professores. 

 

 

Palavras-Chave: Ensino de física. Radiações ionizantes. Radioatividade. CTS. 

Aprendizagem Centrada em Eventos 
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ABSTRACT 

 

The present work is a proposal of a sequence to be applied in teaching Physics classes in 

the third year of high school, being the subject radioactivity, from a perspective that school 

is a place of ideological transformation, reflection and critical sense formation. In order to 

contextualize the contents and show how its development has been over the years, were 

used a History and Philosophy of Science perspective. To link these contents with modern 

society, there were used elements of a Science, Technology and Society, taking as 

reference the Events Centered Learning methodology. Because it is an unusual 

methodology, applying this sequence may indeed introduce some restrictions on the other 

hand, the proposal does not intend in any way to make teachers get stuck to it, but it can be 

adapted depending on the reality of each school and group of teachers. 

 

 

Keywords: Physics teaching. Ionizing radiations. Radioactivity. STS. Event Centered 

Learning 
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1. Introdução 

 

A atual tendência de se introduzir tópicos de Física Moderna e Contemporânea no 

currículo do Ensino Médio tem sido apontada por diversos autores como sendo necessária 

para uma compreensão mais ampla das sociedades modernas. Essa ampliação dos 

conteúdos a serem vistos na escola regular gera grande expectativa de melhorias no ensino 

de física, sobretudo na questão do interesse dos estudantes pela disciplina, entretanto, a 

inserção destes conteúdos precisa ser feita de forma cuidadosa, uma vez que a realidade da 

educação brasileira é bastante precária. 

O presente trabalho consiste na elaboração de uma sequência didática abordando 

o tema Radioatividade, para alunos do Ensino Médio regular com o objetivo de 

desmistificar o assunto e permitir que os alunos tenham discernimento do que é vinculado 

na mídia e nos debates públicos e possam ser cidadãos conscientes e ativos na sociedade, 

capazes de tomar decisões e emitir juízos de valor acerca dessas questões. 

A seção 3.1 se dedica a mostrar quais são os conteúdos de física que esta proposta 

contempla: desde a evolução dos modelos atômicos, de acordo com a evolução cronológica 

das sociedades humanas, passando pelas discussões a cerca da natureza da luz até o 

surgimento da mecânica quântica e a descoberta da radioatividade. A seguir, são 

apresentados os conceitos básicos das radiações ionizantes, bem como suas aplicações. A 

partir da seção 3.2, são apresentadas justificativas para o ensino de tópicos de física 

moderna no nível médio, aspectos da formação profissional de professores e metodologias 

de ensino, questões curriculares e de avaliação. Ao iniciar a seção 3.3, são estabelecidas as 

conexões entre a atuação da escola e a consciência política da sociedade, sob uma 

perspectiva de que a escola é um espaço de reprodução ou transformação de ideologias, 

bem como de relações de poder, e, portanto, um espaço essencial para a formação de um 

cidadão crítico e ativo socialmente. Em seguida, na seção 4 é apresentada em detalhes a 

sequência didática desenvolvida, baseada em uma abordagem de Ciência Tecnologia e 

Sociedade (CTS), bem como no uso de História e Filosofia da Ciência (HFC) para a 

contextualização dos conteúdos e na Aprendizagem Centrada em Eventos (ACE) como 

método de ensino. Por fim, as considerações finais encerram esta proposta, de maneira que 

se espera que este trabalho tenha uma utilização prática para professores e alunos do 

Ensino Médio. 

 



 

2 
 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivos Gerais 

Elaborar uma sequência didática do tema Radioatividade utilizando uma 

abordagem de aprendizagem centrada em eventos, para alunos regulares do Ensino Médio 

a fim de desmistificar o assunto, modificar algumas das concepções comuns e mostrar aos 

alunos que muitas informações divulgadas na mídia são cientificamente incorretas e/ou 

incoerentes. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Fazer um levantamento da história das radiações ionizantes a fim de mostrar 

aos alunos que a construção do conhecimento científico é um processo gradual e não 

apenas um conjunto de descobertas, além de ser uma construção humana. 

 

 Contextualizar o desenvolvimento de armamentos nucleares na 2ª Guerra 

Mundial mostrando que o desenvolvimento científico não é neutro e que a Física também 

tem razões e implicações sociais. 

 

 Conhecer conceitos básicos de radioatividade e suas relações com a 

sociedade contemporânea. 

 

 Identificar aplicações de elementos radioativos e discutir seus 

benefícios/malefícios/consequências. 
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3. Referencial Teórico 

 

3.1. Conteúdos de Física 

Nas próximas seções, estão descritos os conteúdos de física contemplados na 

sequência didática desenvolvida, bem como uma breve descrição do desenvolvimento 

histórico desses conteúdos. Para tanto, iniciaremos a partir da compreensão da matéria, isto 

é, do desenvolvimento dos modelos atômicos ao longo dos anos, para então estudar as 

radiações ionizantes e suas aplicações. 

 

3.1.1. Modelos atômicos ao longo dos séculos 

O modelo atômico que aceitamos nos dias de hoje é resultado de uma série de 

reflexões filosóficas teóricas e análises de resultados experimentais (sobretudo nos últimos 

dois séculos) ao longo dos anos. A palavra átomo é originária do grego significando uma 

partícula não divisível, isto é, uma partícula tão pequena que não pudesse mais ser dividida 

em outras menores. Pelo que se tem registro atualmente, os gregos Leucipo de Mileto 

(século V a.C.) e posteriormente um discípulo seu, Demócrito de Abdera (460 – 370 a.C.) 

foram os primeiros a pensar na questão da natureza da matéria e sua divisibilidade 

(ASIMOV, 1993, p.105-106). 

Apesar de se saber muito pouco sobre Leucipo de Mileto, acredita-se que este, em 

450 a.C. tenha afirmado que deveria haver uma partícula tão pequena que não poderia mais 

ser dividida, sendo então considerado o criador da teoria atomista (CHASSOT, 1994, p. 

35-36). Mais tarde, Demócrito chamou de átomos as partículas fundamentais de Leucipo, 

afirmando que essas eram infinitas e diferiam umas das outras pelas formas e que 

“diferentes substâncias eram compostas por diferentes átomos ou combinações de átomos e 

que uma substância poderia ser convertida em outra por meio de rearranjo de átomos” 

(OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p.20). Acredita-se que suas teorias não foram muito 

levadas a sério pelos outros filósofos da época, uma vez que não havia nenhuma evidência 

dessa visão atômica. 

Mais de vinte séculos depois, o químico e físico inglês John Dalton (1766 – 1844) 

retoma a discussão da teoria atomista grega e propõe que a característica que diferencia os 

átomos entre si é a sua massa e não suas formas como pensavam os gregos, ficando 

conhecido como “modelo da bola de bilhar” (CHASSOT, 1994, p.131). 
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(Figura 1. Modelo da “bola de bilhar” de Dalton) 

Fonte: http://www.fisicaequimica.net/atomo/historia.htm 

 

A ideia de que o átomo era indivisível foi abandonada quando se pensou que os 

átomos poderiam ter carga elétrica devido a partículas constituintes ainda menores. Essas 

partículas subatômicas foram chamadas de elétrons em 1891 por George Johnstone Stoney 

(1826 – 1911), e, mais tarde em 1897, o físico Joseph John Thomson (1856 – 1940) mediu 

a relação carga/massa (e/m) do elétron (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 20). 

O físico japonês Hantaro Nagaoka (1865 – 1950), em 1903, sugeriu um modelo 

atômico baseado na estabilidade dos anéis do planeta Saturno, uma vez que a massa desse 

planeta é muito grande e seus anéis orbitam ao redor devido à força gravitacional, supondo 

analogamente que a massa do núcleo atômico era muito grande e que os elétrons orbitavam 

em torno do núcleo devido às forças eletrostáticas (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p.20-

21). 

Em 1904, J. J. Thomson, que havia medido a relação carga/massa do elétron, 

propôs seu modelo atômico, conhecido como “pudim de ameixas”, que consistia em uma 

grande massa carregada positivamente e massas menores carregadas negativamente, 

distribuídas em seu volume (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 20). 
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(Figura 2. Modelo do “pudim de ameixas” de Thomson) 

Fonte: http://quimicaifaniana.blogspot.com.br/2012/06/modelo-atomico-de-joseph-john-

thomson.html 

 

Cinco anos mais tarde, em 1909, Ernest Rutherford (1871 – 1937), propôs um 

experimento para dois de seus alunos, Johannes (Hans) Wilhelm Geiger (1882 - 1945) e 

Ernest Marsden (1889 - 1970). O experimento consistia em um feixe de partículas 

positivas (partículas α) bombardeando uma folha fina de ouro, a fim de observar o desvio 

resultante da colisão entre essas partículas, e os átomos da folha de ouro. Ao analisar os 

resultados da experiência, observou-se que a maioria das partículas atravessava o alvo sem 

grandes mudanças na trajetória, por outro lado, algumas sofriam desvios muito grandes. 

Caso o modelo de Thomson estivesse correto, a força elétrica resultante sobre as partículas 

incidentes seria muito fraca (pois a força elétrica é proporcional ao inverso do quadrado do 

raio) e sendo assim, seriam espalhadas basicamente para frente; caso contrário, isto é, se o 

núcleo fosse pequeno, então a força elétrica seria muito mais forte, podendo espalhar 

muitas das partículas incidentes para o sentido contrário ao que foram incididas. (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010, p. 21; OSADA, 1972, p. 56) 
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(Figura 3. Experiência de Rutherford) 

Fonte: http://quimicaifaniana.blogspot.com.br/2012/06/modelo-atomico-de-ernest-

rutherford.html 

 

Concluiu-se então o que o núcleo devia ser muito pequeno quando comparado 

com o tamanho do átomo, e que os elétrons deviam estar posicionados ao redor desse 

núcleo, além disso, o núcleo deveria conter uma carga positiva para “equilibrar” a carga 

negativa dos elétrons. Neste sentido, a experiência de Rutherford confirmou em parte as 

suposições do modelo de Nagaoka1 (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 21).  

 

                                                        
1 Segundo Osada (1972, p.56), Nagaoka havia suposto que o núcleo atômico além de possuir 

muita massa, também ocuparia um grande volume quando comparado com o tamanho do átomo inteiro. 
Sendo assim, o experimento de Rutherford também detectou falhas nesse modelo. 
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(Figura 4. Modelo atômico de Rutherford) 

Fonte: http://quimicaifaniana.blogspot.com.br/2012/06/modelo-atomico-de-ernest-

rutherford.html 

 

Para a melhor compreensão dos modelos atômicos seguintes, é interessante fazer 

uma breve discussão a respeito da natureza da luz e da “quantização” da energia, uma vez 

que este é um assunto importante para o desenvolvimento da mecânica quântica. 

 

3.1.2. Natureza da luz e energia 

A natureza da luz é uma discussão que nos leva há muitos séculos atrás, e desde 

então, sempre esteve presente no pensamento humano. Os primeiros pensamentos a 

respeito da luz provavelmente se deram antes das primeiras grandes civilizações, quando o 

Homem caracterizou a noite como a ausência de luz solar e percebeu que o fogo tem uma 

relação muito forte com a luz. Para muitas das antigas civilizações a luz tinha origem nos 

deuses. Com os antigos gregos, a luz passa a ser um objeto de estudo e especulação, de 

forma que muitos gregos buscaram explicações sobre a capacidade de ver objetos 

(BASSALO, 1986, p. 138). 

O caráter corpuscular da luz era bastante aceito na antiga Grécia, de forma que 

pensadores como Homero (século IX ou VIII a.C.), Pitágoras (580 a.C.– 500 a.C.), Epícuro 

de Samos (341 a.C.- 270 a.C.) e Platão (428 a.C – 348 a.C.) apesar de terem idéias próprias 

sobre o modo como os objetos eram vistos, concordavam que a luz era constituída de 

partículas luminosas que fluíam. Por outro lado, filósofos como Aristóteles (384 a.C. – 322 

a.C.) e físicos chineses da dinastia Qin (221 a.C. – 207 a.C.) defendiam a hipótese de que a 
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luz era uma atividade em um determinado meio, sendo assim uma espécie de teoria 

ondulatória da luz (BASSALO, 1986, p. 139). 

Mais tarde o físico e matemático árabe conhecido como Al-Hazen (965 - 1038) 

afirmou que as fontes luminosas emitiam luz e que os objetos refletiam os raios luminosos 

que então incidiam nos olhos, fazendo com esses objetos fossem vistos (BASSALO, 1986, 

p. 139). 

No século XVII o assunto voltou a ser discutido. Dessa vez o físico e matemático 

holandês Christiaan Huygens (1629-1695), debatia com o físico inglês Isaac Newton 

(1642-1727). O primeiro acreditava na ótica ondulatória, enquanto o segundo defendia a 

ótica corpuscular (OSADA, 1972, p. 28). Huygens acreditava que a luz deveria ser um 

fenômeno semelhante ao som, isto é, um fenômeno ondulatório (KRAPAS; QUEIROZ; 

UZEDA, 2011, p. 126). Por outro lado, Newton acreditava que os objetos luminosos 

emitiam pequenas partículas que atingiam os olhos. Posteriormente, Thomas Young (1773 

- 1829) e Augustin-Jean Fresnel (1788 – 1827) realizaram experimentos que evidenciavam 

um comportamento ondulatório da luz (OSADA, 1972, p. 29).  

Em 1900 surgiu a ideia da quantização da energia de Max Karl Ernst Ludwig 

Planck (1858-1947), que considerava a energia da luz sendo sempre um múltiplo de uma 

unidade fundamental (quantum), de valor hf, sendo f a frequência da luz e h uma constante 

(CHASSOT, 1994, p. 156-157; OSADA, 1972, p. 54-56). A partir desta hipótese, em 1905, 

Albert Einstein (1879-1955) elaborou uma teoria para o efeito fotoelétrico, que consiste 

basicamente na emissão de elétrons de uma placa metálica ao ser atingida pela luz. A 

interpretação deste fenômeno a partir da ótica ondulatória clássica era problemática para os 

físicos da época. A luz, ao incidir na placa metálica, fornecia energia aos elétrons e assim 

eles eram ejetados, porém, a energia cinética dos elétrons ejetados era independente da 

intensidade da luz incidente. Se uma onda luminosa fornecia energia aos elétrons, esta 

energia deveria ser maior para uma onda de amplitude maior (lembrando que a energia de 

qualquer oscilação é proporcional ao quadrado de sua amplitude), ou seja, de maior 

intensidade. Einstein propôs um modelo onde a luz era composta de partículas sem massa 

de repouso (posteriormente nomeados fótons) que se comportavam como pacotes de 

energia cujo valor era aquele proposto por Planck (ℎ푓). Sendo assim, a luz passou a ser 

interpretada tanto como partícula quanto como onda, de certa forma, combinando as teorias 

de Huygens e Newton (ASIMOV, 1993, p. 716-717). Essa aceitação das duas 

interpretações ficou conhecida como princípio da dualidade onda-partícula. É interessante 
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notar que o físico austríaco Guido Beck, que conviveu, na juventude, com a maioria dos 

físicos famosos do século XX, publicou um interessante artigo, em 1926, na revista 

Zeitschrift Fur Physik, onde mostrava que, desde que se considerasse a quantização da 

energia dos átomos constituintes da matéria, a hipótese do fóton não era necessária para 

descrever o efeito fotoelétrico, lembrando que quando Einstein propôs essa hipótese, em 

1905, a idéia de níveis atômicos discretos de energia não era conhecida, tendo sido 

postulada somente oito anos depois, por Bohr. 

Abordada essa discussão, podemos voltar à análise dos modelos atômicos mais 

recentes. 

 

3.1.3. Átomo de Hidrogênio de Bohr e modelo atômico atual 
Até então, o modelo atômico segundo as conclusões de Rutherford apesar de dar 

conta da deflexão das partículas disparadas contra o alvo de ouro, incorria em algumas 

inconsistências. De acordo com a mecânica clássica, elétrons movendo-se em torno do 

núcleo poderiam oscilar e terminariam atravessando o átomo (ROTHMAN, 2005, p. 129). 

Um dos problemas mais comentados hoje em dia é que, se o elétron orbitava em volta do 

núcleo, ele estaria variando sua velocidade (seu vetor velocidade mudaria de direção 

constantemente), logo estaria acelerado, sendo assim, pela teoria eletromagnética clássica 

ele estaria constantemente emitindo radiação eletromagnética e com isso perderia energia, 

o que resultaria na “diminuição” progressiva de sua trajetória, ou seja, sua órbita teria a 

forma de uma espiral até o núcleo (ROTHMAN, 2005, p. 129). Outro problema era que, se 

a teoria eletromagnética clássica estivesse correta e se, de fato, o elétron espiralasse para o 

núcleo, ele emitiria radiação eletromagnética de diversas frequências à medida que fosse 

perdendo energia, mas o fato é que as frequências de emissão medidas apresentavam um 

conjunto discreto de valores, fixo para cada elemento, isto é, cada átomo emitia radiação 

com determinadas frequências, que não coincidiam com a teoria, que sugeria um espectro 

contínuo (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p.21). 
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(Figura 5. Um dos problemas do Modelo de Rutherford) 

Fonte: http://filipaferreirafq.blogspot.com.br/2010/12/modelos-atomicos.html 
 

O físico dinamarquês Niels Henrick David Bohr (1885 – 1962), ao tomar 

conhecimento de um trabalho de Johann Jakob Balmer (1825 – 1898) sobre as linhas 

espectrais do Hidrogênio, foi quem primeiro elaborou, em 1913, um modelo atômico 

levando em consideração elementos da teoria quântica, que estava sendo desenvolvida na 

época por Planck e Einstein. Começou a elaborar um modelo que descrevesse os resultados 

experimentais obtidos por Rutherford, tomando como objeto de modelagem, o átomo mais 

simples possível, o Hidrogênio. Partindo do pressuposto de que o elétron só podia 

percorrer algumas órbitas circulares predefinidas e que a princípio permanecia na órbita 

mais próxima do núcleo, à qual chamou de estado fundamental, afirmou que ao receber 

(absorver) determinadas quantidades de energia (determinadas pela equação proposta por 

Einstein, isto é, pacotes com energia E=hf, onde h é a constante de Planck e f é a 

frequência) passaria para uma órbita mais distante, voltando a uma órbita mais próxima do 

núcleo após um pequeno período, e nessa volta emitiria um fóton. Usou o conceito de força 

centrípeta da mecânica clássica de Newton igualando-a a força elétrica descrita pela lei de 

Coulomb e, ao postular que o elétron só poderia permanecer nas órbitas permitidas, 

introduziu o conceito de número quântico principal (n), que é um número inteiro associado 

a essas órbitas. Assim, fazendo uso de teorias clássicas e das novas teorias dos quantum de 

energia e dos fótons, conseguiu descrever o espectro do hidrogênio, além de deduzir 
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fórmulas para calcular o raio das órbitas permitidas e a energia do elétron em cada nível, 

isto é, em cada órbita. Simplificando ao máximo a equação que prevê a energia em cada 

nível permitido, obtém-se a equação 퐸 (푒푉) = − ,  onde n é o número quântico 

principal e o sinal negativo indica o caráter atrativo da interação coulombiana entre o 

elétron e o próton do núcleo (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 21-23; CHASSOT, 1994, 

p. 162-165; ROTHMAN, 2005, p. 126-130; OSADA, 1972, p. 57-58; ASIMOV, 1993, p. 

755-756). 

 

 
(Figura 6. Modelo atômico de Bohr) 

Fonte: http://scratchpad.wikia.com/wiki/Niels_bohr 
 

 

Louis-Victor-Pierre-Raymond (1892 – 1987), conhecido como Louis de Broglie, 

pensou que se o movimento dos elétrons do modelo atômico de Bohr e a teoria dos fótons 

de Einstein eram de alguma forma descritos usando a constante de Planck, então deveriam 

ter alguma ligação. Em 1924 propôs que o caráter de dualidade onda-partícula fosse 

estendido para a matéria, sendo assim, as partículas deveriam ter um comprimento de onda 

associado a elas. É interessante notar que de Broglie considerava estas ondas como 

oscilações de um meio, o éter. Sugeriu que o comprimento de onda associado seria obtido 
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de forma inversa à equação da luz (푓 = 퐸 ℎ⁄ ) através do momento linear da partícula 

(푓 = ℎ 푝⁄ ) (OSADA, 1972, p. 58). 

O desenvolvimento da mecânica quântica, entre outras consequências, resultou 

em um novo modelo atômico, que é aceito atualmente. Com o desenvolvimento do 

teorema da incerteza de Werner Karl Heisenberg (1901-1976), do princípio da exclusão de 

Wolfgang Ernst Pauli (1900 – 1958), da teoria proposta por Broglie e posteriormente da 

equação de Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1987- 1961), o átomo passou a ser 

encarado como um núcleo positivo cercado não mais por elétrons em órbitas circulares, 

mas por uma nuvem eletrônica, isto é, por regiões onde a probabilidade de se encontrar um 

elétron, de acordo com a interpretação probabilística de Max Born (1882 – 1970), era 

maior; essas regiões são chamadas orbitais. Os orbitais, ou camadas eletrônicas, são 

“povoados” por no máximo dois elétrons, sendo estes com “spins” (propriedade ligada à 

característica magnética dos elétrons) diferentes. Elementos químicos com mais elétrons, 

tem uma eletrosfera, isto é, uma nuvem eletrônica, maior, pois possuem mais orbitais 

(ASIMOV, 1994, p. 801 - 802; 809 - 810; 813 - 814). 

 
(Figura 7. Modelo atômico quântico) 

Fonte: 
http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/fisico_quimica/10historiadoato

mo.htm 
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Uma vez estudada a estrutura dos átomos, sobretudo dos núcleos atômicos, 

podemos então nos concentrar agora nos fenômenos de radiação. 

 

3.1.4. Física das Radiações 

De acordo com o Minidicionário Aurélio um dos significados da palavra radiação 

é: “ato ou efeito de radiar” (MINIAURÉLIO, 2009, p.667), que por sua vez significa “1. 

Emitir ondas e energia calorífica, luminosa, etc. 2. Brilhar de modo intenso; cintilar, 

resplandecer” (MINIAURÉLIO, 2009, p.678). Seguindo esse raciocínio, radiação pode ser 

qualquer matéria ou energia que seja emitida, irradiada; sendo assim, podem ser 

consideradas como radiação, apesar de totalmente não usual ao costume humano, a água 

que sai de uma mangueira, a munição disparada por uma arma de fogo, o gás emitido por 

um fogão, etc. 

Em física, radiação significa energia em trânsito e, portanto, é energia emitida por 

uma fonte e propagada através de um meio material, do ar ou do vácuo (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010, p. 11). A radiação está presente no ambiente em que vivemos e é 

essencial para a vida no planeta. A luz e o calor são formas de radiação que conseguimos 

perceber e sem a qual não seria possível sobreviver, porém, há diversas outras formas de 

radiação que são imperceptíveis aos seres humanos, pelo menos diretamente, e que estão 

em constante interação conosco, como é o caso dos raios cósmicos, raios gama, raios-x, 

ondas de rádio e as micro-ondas por exemplo. 

A radiação pode ser classificada quanto à sua capacidade de interação com a 

matéria, isto é, com a possibilidade ou não de ionizar (transformar em íons) átomos e 

moléculas sobre os quais incide, sendo chamadas de ionizante ou não ionizante, 

respectivamente. A radiação não ionizante é constituída das ondas eletromagnéticas 

associadas a fótons com energia abaixo de 12,4 eV aproximadamente, o que equivale dizer 

que ondas eletromagnéticas com comprimento de onda maiores que 10-7m são não 

ionizantes. Analogamente, ondas eletromagnéticas com fótons de energias maiores que 

12,4 eV, isto é, comprimentos de onda menores que 10-7m são consideradas ionizantes. 

Assim, basicamente, a faixa de energia da radiação ultravioleta é a divisa entre radiações 

ionizantes e não ionizantes. Além disso, são também ionizantes, as chamadas radiações 

alfa e beta, que são partículas emitidas por um núcleo atômico instável (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010, p. 16-18; 109). 
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(Figura 8. Espectro eletromagnético) 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico 

 

Nesse contexto, um conceito muito importante é o de radioatividade, que veremos 

a seguir. 

 

3.1.5. Contexto histórico e desenvolvimento do conceito de radioatividade 

Os primórdios da radioatividade estão muito ligados ao estudo da fotografia, uma 

vez que a fotografia basicamente é a interação entre substâncias químicas com a luz, e a 

radioatividade surgiu como uma “luz invisível” que escurecia um papel fotográfico, 

mesmo sendo imperceptível ao olho humano (ROTHMAN, 2005, p. 76). 

Quando pesquisamos sobre a história da radioatividade, muito se fala sobre como 

o francês Antoine Henri Becquerel (1852 - 1908), em 1896, acidentalmente descobriu esse 

fenômeno enquanto estudava a reação de chapas fotográficas quando irradiadas por um sal 

de urânio que havia previamente sido exposto à luz solar e descobriu que a chapa ficava 

escurecida. Ao repetir a experiência em outra ocasião, o tempo em Paris fechou, fazendo 

com que o céu ficasse escuro e adiando por algum tempo a continuidade da pesquisa. 

Dessa forma, o sal de urânio e a chapa fotográfica foram guardados em uma gaveta 

esperando um dia que o sol reaparecesse, e quando foram retirados de lá, por algum motivo 
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até então desconhecido, a chapa havia escurecido assim mesmo (ROTHMAN, 2005, p. 

74).  

No entanto, a radioatividade havia sido descoberta muitos anos antes. Segundo 

Rothman (2005, p. 74-78), em 1857, o também francês Claude Félix Abel Niepce de Saint 

Victor publicou o primeiro relato de seus estudos a respeito das estranhas propriedades de 

certas substâncias. Niepce teria verificado que após serem expostas à luz, certas 

substâncias marcavam uma chapa fotográfica, mesmo quando guardadas em ambientes de 

escuridão absoluta. Ficou claro que não se tratava de fluorescência (o fenômeno de 

algumas substâncias brilharem quando há incidência de luz sobre elas) nem fosforescência 

(o brilho de uma substância após a exposição à luz ter cessado), pois a “luz” que marcava a 

chapa fotográfica não era visível. Após mais um ano de pesquisas, ele percebeu que a 

chapa fotográfica é extremamente sensível ao nitrato de urânio. 

Em 1861, concluiu que o fenômeno observado deve ser uma espécie de raio 

invisível aos olhos humanos, despertando alguma discussão a respeito desse estudo em 

outros cientistas da época como Jean Bernard Léon Foucault (1819 - 1868) e Alexandre-

Edmond Becquerel (1820 – 1891), o pai de Henry Becquerel, mas apesar de tudo, ninguém 

ofereceu uma explicação satisfatória e esse fenômeno foi aos poucos sendo deixado de 

lado. Após a morte de Niepce, em 1870, seu trabalho foi esquecido por muito tempo. 

Os chamados raios-x foram descobertos em 1895, por Wilhelm Conrad Röntgen 

(1845 – 1923), quando repetia um experimento realizado anteriormente por Philipp Eduard 

Anton von Lenard (1862 - 1947). A experiência consistia em usar um tubo de Crookes (um 

tubo de raios catódicos, isto é, um tubo de vidro evacuado com eletrodos metálicos através 

dos quais se aplica uma diferença de potencial) com uma janela de alumínio e um anteparo 

fluorescente a oito centímetros de distância, a fim de ver se os raios catódicos2 

atravessavam a janela e geravam luminescência no anteparo. Quando Röntgen repetiu a 

experiência, colocou um papel preto em volta do tubo e, com as luzes apagadas percebeu 

que enquanto o aparelho estivesse ligado, a placa coberta de platino cianeto de bário (o 

anteparo fluorescente) brilhava, mesmo quando o alvo era afastado até dois metros. Os 

raios catódicos deviam estar incidindo na placa e a fazendo brilhar. O mais estranho era 

que ao colocar objetos na frente do anteparo, os raios pareciam atravessá-los como se esses 

                                                        
2 Os raios catódicos haviam sido sugeridos como cargas negativas por Sir William 

Crookes (1832 – 1919), uma vez que ele percebeu que os raios fluíam do eletrodo negativo para o 
positivo e eram desviados quando aplicado um campo magnético (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, 
p. 33). 
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fossem transparentes, e a placa continuava brilhando. Ao colocar a mão no caminho dos 

raios, percebeu que uma imagem de seus ossos estava se formando no anteparo 

(CHASSOT, 1994, p. 149-150; OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 33-35). 

Ao estudar o fenômeno, percebeu que este não era o efeito dos raios catódicos, 

uma vez que os “novos” raios tinham um poder de penetração maior, ou seja, atravessavam 

diversos objetos com facilidade, e não sofriam desvios devidos a campos magnéticos 

(OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 33-34). 

Os raios x, que receberam este nome devido ao fato de a letra x ser o símbolo 

matemático para quantidades desconhecidas (ASIMOV, 1993. p.673), tiveram impacto na 

sociedade Físico-Médica, pois na época a intervenção cirúrgica era mal vista por diversos 

médicos, que acreditavam que o bisturi poderia cortar a alma dos pacientes (CHASSOT, 

1994, p. 150), e a nova descoberta permitiria certos diagnósticos sem a necessidade de 

cirurgias. 

Durante muitos anos, Röntgen pesquisou a fim de formular uma explicação para o 

fenômeno, porém, sem sucesso. Em 1912, devido aos trabalhos de Max Von Laue (1879 – 

1960), Paul Karl Moritz Knipping (1883 – 1935) e Walter Friedrich (1883 – 1968) dúvidas 

a esse respeito foram esclarecidas usando um cristal como rede de difração de raios x, 

todavia, estava em questão a discussão da dualidade onda-partícula da luz e apenas em 

1920 se estabeleceu que a luz e os raios x apresentavam caráter dual (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010, p. 35) e foi usado o nome fóton para as partículas associadas às 

ondas eletromagnéticas. 

Voltando à questão da radioatividade, Rothman (2005, p. 78-81) relata que, em 

1896, após tomar conhecimento do trabalho de Röntgen, Henri Becquerel retoma a 

discussão da radiação emitida pelos sais de urânio sem sequer mencionar o trabalho de 

Niepce, fazendo com que alguns dos respeitados cientistas da época lembrassem que essa 

descoberta já havia sido feita por outra pessoa, usando os mesmos métodos e materiais 

quase 40 anos antes. Becquerel chega até a mencionar que Niepce não poderia ter 

“observado” a radiação do urânio, pois as quantidades usadas por ele eram muito 

pequenas. De 1896 a 1899, Gustave Le Bon, um médico da época que havia defendido que 

Niepce fizera a descoberta, fez suas próprias experiências e chegou à conclusão de que a 

radiação do urânio não possuía as mesmas propriedades da luz como se acreditava a 

princípio. Novamente, sem mencionar um trabalho anterior (desta vez o de Le Bon), 
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Becquerel conclui que a “luz invisível” não tem características de luz, ao invés disso, se 

comporta como os raios catódicos, ou seja, elétrons.  

Em 1897, a polonesa Marie Sklodowska Curie (1867 - 1934), casada com Pierre 

Curie (1859 – 1906), começou sua tese de doutorado, pesquisando as radiações 

“observadas” por Becquerel. Verificou que a intensidade da radiação dependia diretamente 

da quantidade de urânio na amostra, independente de sua forma química (sal, óxido, etc.) e 

em 1898 propôs o nome radioatividade para o fenômeno, além de perceber que outros 

elementos, como o tório também emitiam radiação espontânea. Ao prosseguir a pesquisa, 

agora com a ajuda de Pierre, usando amostras de peachblenda (um minério de urânio), 

notou que estas eram bem mais radioativas que as anteriores e por fim percebeu que 

estavam diante de outro elemento. Nomeou-o Polônio em homenagem ao seu país de 

origem em 1898, e mais tarde, no mesmo ano descobriu outro elemento radioativo e propôs 

o nome Rádio para ele (CHASSOT, 1994, p. 151-152; OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 

58). Apesar das pesquisas do casal Curie, os físicos em geral e principalmente os químicos 

da época mostraram certa resistência quanto às novas descobertas, pois o porquê da 

emissão espontânea da radiação continuava sem explicação; além disso, para os químicos, 

era muito importante saber a peso atômico de um elemento para acreditar que ele existia 

(CURIE, 1947, p. 162). Para provar que o radio existia, o casal trabalhou com enormes 

quantidades de peachblenda a fim de isolar o radio das amostras e determinar seu peso 

atômico. Foram quatro anos de trabalho em péssimas condições: faziam sua pesquisa em 

um galpão com buracos no teto, por onde entrava chuva, e não tinha chaminés por onde 

subir os vapores tóxicos de forma que tiveram que arrumar uma forma de escoar esses 

gases pela janela e porta (CURIE, 1947, p. 165-166). Em 1902 o casal conseguiu 

determinar o peso atômico do rádio, tornando suas descobertas bem mais reconhecidas 

pela sociedade científica. Foram eles também que, ao perceber que esses elementos 

desapareciam pela metade após determinado tempo, decidiram chamar esse tempo 

característico de meia vida (CHASSOT, 1994, p. 152-153). 

Quando o radio começou a ser utilizado no tratamento de doenças, eles 

começaram a ser procurados pelas indústrias farmacêuticas, de forma que Pierre 

apresentou a Marie duas opções: Patentear o processo de extração do Radio e com isso 

conseguir um grande retorno financeiro ou apenas divulgar suas pesquisas e descrever seus 

procedimentos. A esta questão, Marie declarou que “Isto é impossível. Seria contrário ao 



 

18 
 

espírito científico” 3 (CURIE, 1947, P.198) e “Físicos sempre publicam suas pesquisas 

inteiramente. Se nossa descoberta tiver um futuro comercial, isto é um acidente pelo qual 

nós não devemos nos beneficiar. E o Radio será usado no tratamento de doenças... Parece 

impossível tirar proveito disso” 4 (CURIE, 1947, p. 199). Isso mostra que a ciência, como 

uma construção humana não é neutra, e é cheia de escolhas e decisões que podem 

influenciar o uso de novas tecnologias, além de evidenciar a mentalidade da época acerca 

da pesquisa científica, que atualmente vem sendo explorada muitas vezes apenas em nome 

do retorno financeiro (que diferença dos dias de hoje!). Em 1903 receberam o Prêmio 

Nobel de Física. Pierre, que em 1878, declarara-se pacifista (MAIA, 2012. P.13), no 

discurso de recebimento do prêmio já previa que a radioatividade podia ser nociva se usada 

de forma criminosa, mas acreditava que as novas descobertas seriam mais benéficas que 

maléficas à sociedade (CURIE, 1947. P.222). 

A ideia de transmutação dos elementos radioativos, isto é, elementos radioativos 

ao emitir partículas alfa ou beta modificam seus núcleos, transformando-se em outros 

elementos, é devida a Rutherford, assim como as nomenclaturas “alfa”, “beta” e “gama” 

(CHASSOT, 1994, p. 155-156; OSADA, 1972, p. 111).  

A seguir, veremos os principais conceitos relacionados com a radioatividade. 

 

3.1.6. Radioisótopos, meia vida, instabilidade e desintegração nuclear 
Os átomos são caracterizados por seu número atômico Z, isto é, a quantidade de 

prótons que constitui seu núcleo. Atualmente, é chamado elemento químico5 o conjunto de 

átomos de mesmo número atômico, ou seja, os átomos com apenas um próton em seu 

núcleo são o elemento químico Hidrogênio; átomos com 92 prótons constituem o elemento 

químico Urânio, etc. Outra característica importante dos átomos é sua massa atômica A, 

que representa a soma do número de prótons e de nêutrons presentes no núcleo. É útil 

representar os elementos químicos com base nessas informações, por este motivo, 

chamamos nuclídeo a representação dos átomos de acordo com seu número atômico e 

massa atômica. Dessa forma, podemos representar todos os átomos como 푋; então, o 

nitrogênio, por exemplo, é representado como 푁, onde 7 é o seu número atômico e 14 
                                                        

3 Tradução livre 
4 Tradução livre 
5 Segundo Asimov (1993, p. 281), o químico e físico inglês, Robert Boyle (1627 – 1691) , em 1661, 

“destacou que um elemento era um dos componentes simples da Terra, que não poderia ser convertido em 
nada mais simples”. Atualmente, o conceito de “componente mais simples” talvez não seja tão adequado 
devido às descobertas das partículas subatômicas. 
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sua massa atômica. Ocasionalmente o número atômico é omitido, pois está implícito 

quando é especificado o elemento químico, isto é, partindo do pressuposto que se sabe que 

o nitrogênio tem sete prótons, pode-se representá-lo como 푁. Para saber a quantidade de 

nêutrons em um nuclídeo basta fazer a diferença entre a massa atômica e o número 

atômico (N=A-Z) (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 53-54). 

São chamados isótopos6 átomos cuja quantidade de prótons no núcleo seja igual, 

porém com quantidades diferentes de nêutrons. O Hidrogênio, por exemplo, possui três 

isótopos: 퐻 com apenas um próton, 퐻 com um próton e um nêutron (conhecido como 

Deutério) e o 퐻 com um próton e dois nêutrons (chamado Trítio). 

Os conceitos de radioisótopos, estabilidade nuclear e desintegração nuclear estão 

estreitamente relacionados. Definimos como radioisótopos os átomos cujos núcleos são 

instáveis, isto é, núcleos que emitem radiação de forma a se transformarem em núcleos 

estáveis. A desintegração nuclear ocorre em radioisótopos de maneira a torná-los isótopos 

cada vez mais estáveis, de forma que “diz-se que ocorre a desintegração nuclear ou o 

decaimento radioativo quando há a emissão espontânea de partícula ou energia do interior 

de um núcleo atômico” (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p.74). Quando avaliamos uma 

substância composta por radioisótopos, podemos definir o conceito de meia vida, que 

representa o tempo necessário para que metade desses radioisótopos sofram o decaimento e 

se transformem em outro elemento. Apesar de não ser uma regra, em geral, a instabilidade 

nuclear está ligada à diferença na quantidade de nêutrons entre o radionuclídeo e o isótopo 

estável, isto é, quanto maior essa diferença, mais instável é o radionuclídeo (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010, p. 102). 

 

 
(Figura 9. Símbolo internacional de presença de radiação ionizante) 

Fonte: http://aterraemmarte.com/wp-content/uploads/2011/11/radiacao.jpg 
                                                        

6 Do grego isos => igual + Topo => Lugar. Classificação de elementos químicos que ocupam o 
mesmo lugar na tabela periódica (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 54) 
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Como os núcleos de uma amostra radioativa não decaem de forma ordenada é 

impossível prever quando cada um irá emitir partículas alfa, beta ou gama, entretanto, é 

possível determinar estatisticamente a taxa de desintegrações de núcleos em uma amostra 

por unidade de tempo. Essa taxa recebe o nome de Atividade da amostra. É possível 

também determinar a concentração de uma amostra, isto é, a razão da atividade pela massa 

da amostra (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 79). 

Vamos então estudar detalhadamente cada um dos tipos de decaimento nuclear, 

isto é, alfa, beta e gama. 

 

3.1.7. Tipos de decaimento nuclear 

Dentre as formas de radiação ionizante (raios x, raios gama, partículas alfa e beta), 

apenas os raios x não estão ligados à instabilidade de um núcleo atômico, sendo estes, 

emissões de fótons devidas à desaceleração de partículas carregadas, também chamada 

radiação de freamento, ou Bremsstrahlung (do alemão: Bremsen = frear e Strahlung =  

radiação).  

O que chamamos de radiação alfa (α), na realidade é a emissão de partículas alfa 

de núcleos instáveis, geralmente de “átomos pesados” (푍 ≥ 83). A partícula alfa é um 

cátion de Hélio com duas cargas ( 퐻푒), isto é, um átomo de Hélio eletricamente carregado 

com duas cargas positivas, que é emitido do núcleo através de tunelamento quântico, sendo 

assim, um núcleo que tenha emitido uma partícula alfa “perde” duas cargas positivas e 

quatro unidades de massa atômica. Deve-se observar a conservação da massa, número 

atômico e energia totais. Escrevemos a equação de decaimento alfa assim: 

푋−> 퐾 + 훼, lembrando que α equivale a um cátion de Hélio com duas cargas. O 

decaimento do 푈 em 푇ℎ através de uma desintegração alfa pode ser escrito da 

seguinte maneira: 푈−> 푇ℎ + 퐻푒. Após a emissão da partícula alfa, o átomo 

liberará dois elétrons da camada mais externa a fim de ficar neutro eletronicamente, além 

disso, o nuclídeo de Hélio irá ionizar as partículas e moléculas presentes em seu caminho 

até perder energia suficiente e capturar dois elétrons a fim de se estabilizar como Hélio 

neutro (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 88-89). 
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(Figura 10. Decaimento através de emissão alfa) 

Fonte: http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/radiacoes/rad07.htm 

 

Núcleos instáveis também podem decair através da emissão de partículas beta, 

que podem ser negativas (elétrons), representadas por 훽 , ou positivas (pósitrons, 

partículas semelhantes aos elétrons, porém, com carga positiva), 훽 . Quando um 

radionuclídeo possui excesso de nêutrons em relação ao número de prótons, um de seus 

nêutrons decai, emitindo um elétron (훽 ) e um antineutrino (ν ) (푛−> 푝 + 푒 + ν ), de 

forma a buscar um equilíbrio nuclear. No caso de o núcleo ter excesso de prótons, ocorre o 

decaimento 훽 , emitindo um pósitron e um neutrino. O neutrino e o antineutrino são 

partículas subatômicas sugerida por Wolfgang Ernst Pauli (1900 - 1958)7 para explicar a 

conservação da energia nos decaimentos beta e consistem basicamente em partículas sem 

carga elétrica e praticamente sem massa (bem menos que um elétron) (JÚNIOR; 

MARTINS, 2002, 62-64). Em termos mais simples, quando um radionuclídeo tem excesso 

de nêutrons, um desses nêutrons emite uma partícula β- e um antineutrino, “tornando-se” 

então um próton. Essa reação pode ser representada da seguinte forma: 푋−> 퐾 +

훽 + 휈̅ . Analogamente, quando um radionuclídeo possui excesso de prótons em 

relação ao número de nêutrons, um dos prótons “se converte” em nêutron, através da 

emissão de um pósitron e um neutrino (푝−> 푛 + 푒 + 휈 ), nesse caso, a reação de 

emissão pode ser escrita como: 푋−> 퐾 + 훽 + 휈 . (OKUNO; YOSHIMURA, 

2010, p. 92-96) É interessante observar que, enquanto no decaimento alfa a massa e o 

número atômico do núcleo diminuem quatro e duas unidades respectivamente, no 

decaimento beta a massa atômica permanece a mesma, modificando apenas o número 
                                                        
7 O neutrino foi sugerido por Pauli mas só ganhou este nome com o físico italiano Enrico Fermi (1901 – 
1954) 
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atômico do núcleo (e consequentemente o elemento químico) em apenas uma unidade; isso 

faz com que a emissão de partícula alfa seja um modo de decaimento “mais direto”. 

 

 
(Figura 11. Decaimento através de emissão beta) 

Fonte: http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/radiacoes/rad07.htm 

 

O decaimento gama (γ) consiste na emissão de um fóton (raio gama) de um 

núcleo em estado excitado após ter decaído através de emissão alfa ou beta. A energia do 

fóton gama é dada pela diferença entre os dois níveis de energia nuclear, sendo o nível 

final, em geral, o estado fundamental. É necessário ressaltar que, diferente dos decaimentos 

alfa e beta, a emissão de raios gama não causa transmutação, isto é, o elemento químico 

não se altera. Escrevemos a equação de decaimento da seguinte maneira: 푋∗−> 푋 + 훾, 

onde “*” indica que o núcleo está em um estado excitado (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, 

p. 101-102). 

 

 
(Figura 12. Emissão de raios gama) 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Gamma_Decay.svg 
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Diversos radionuclídeos podem decair mais de uma vez, dando origem às 

chamadas séries ou famílias radioativas, que veremos a seguir. 

 

3.1.8. Séries Radioativas 

Muitos núcleos encontrados na natureza são resultado de decaimentos de outros 

núcleos. Alguns núcleos precisam sofrer diversos decaimentos sucessivos a fim de se 

estabilizar, gerando o que chamamos de séries (ou famílias) radioativas. Existem na 

natureza três longas séries de decaimentos provenientes de núcleos instáveis de meia vida 

extremamente longa e se tornando finalmente estáveis ao atingirem o número atômico 

Z=82, isto é, o chumbo (Pb). Esses núcleos são o 238U, 235U e 232Th, com meias vidas da 

ordem de 109, 108 e 1010 anos, respectivamente. Quando todos os elementos da série 

atingem a mesma atividade, chamamos isto de equilíbrio secular. Alguns elementos 

emitem mais de um tipo de radiação, isto é, podem emitir uma partícula alfa ou beta a fim 

de transmutar o núcleo em outro, e terminando em um núcleo em estado excitado, emitir 

radiação gama a fim de passar para o estado fundamental, podendo ainda voltar a emitir 

partículas alfa ou beta. As figuras abaixo ilustram as transmutações dos núcleos das séries 

do 232Th, 235U  e 238U (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 81-82). 

 
(Figura 13. Série radioativa do 232Th) 

Fonte: Dados de http://www.inl.gov/gammaray/catalogs/pdf/gecat.pdf, p. 809; 813. 
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(Figura 14. Série Radioativa do 235U) 

Fonte: Dados de http://www.inl.gov/gammaray/catalogs/pdf/gecat.pdf, p. 805; 827. 

 

 
(Figura 15. Série Radioativa do 238U) 

Fonte: Dados de http://www.inl.gov/gammaray/catalogs/pdf/gecat.pdf, p. 800; 834. 
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Essas séries são importantes, pois são geradas a partir de elementos naturais de 

meia vida extremamente longa e por isso, acredita-se que estão presentes no planeta desde 

seu nascimento e por isso, é possível estudar fenômenos cronológicos através de suas 

concentrações em determinadas amostras. O Urânio (U) tem este nome em homenagem ao 

planeta Urano (WEEKS, 1960, p.267), já o Tório (Th) recebe seu nome (Thorium) devido 

a uma homenagem ao deus nórdico do trovão, Thor, filho de Odin, o deus supremo do 

panteão dessa cultura (WEEKS, 1960, p. 558). O isótopo 232 do Tório, assim como os 

isótopos 235 e 238 do Urânio são radioisótopos naturais muito presentes em formações 

rochosas. Além destes dois, outro radionuclídeo natural de meia vida muito longa é o 

isótopo de massa atômica 40 do potássio (40K). Este último não forma uma série, já que 

decai diretamente para núcleos estáveis (argônio ou cálcio), e é um nutriente essencial para 

vegetais, de forma que pode se estudar certos processos biológicos através dele(ANJOS et 

al, 2009, p. 111). 

Uma vez conhecidos os tipos de decaimento e alguns dos elementos radioativos, 

vejamos então a relação de interação da radiação ao incidir na matéria. 

 

3.1.9. Interação da radiação com a matéria e radioproteção básica 
As partículas alfa e beta, por serem eletricamente carregadas, ao incidirem na 

matéria, conseguem ionizar átomos e moléculas. No caso da radiação gama, ao incidir na 

matéria, ocorrem os fenômenos de absorção fotoelétrica e/ou espalhamento Compton. 

Ambos os efeitos, se originam da “colisão” dos fótons com os elétrons dos átomos onde 

incidem. A absorção fotoelétrica é o fenômeno da absorção total da energia do fóton 

incidente, pelo elétron do átomo em que a partícula “colide”. Quando o elétron absorve 

toda a energia, o fóton desaparece e o elétron ganha energia suficiente para trocar seu nível 

de energia (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 159). 
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(Figura 16. Absorção Fotoelétrica) 

Fonte: http://www.oocities.org/tomografiademadeira/interacao.html 
 

No caso de a colisão desviar a partícula de sua rota original (mas sem absorvê-la), 

chamamos o fenômeno de espalhamento Compton (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 

153). 

 

 
(Figura 17. Espalhamento Compton) 

Fonte: http://www.oocities.org/tomografiademadeira/interacao.html 
 

Segundo o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e a Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN), quando tratamos com fontes radioativas, as radiações “podem 

ser controladas operando-se com três parâmetros: tempo, distância e blindagem (ou 

barreira)” (TAUHATA et al, 2003, p. 203). 

O conceito de “dose de radiação absorvida” por uma pessoa ou ser vivo está 

diretamente ligado ao tempo de exposição à fonte, logo, qualquer trabalho envolvendo uma 
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fonte radioativa deve ser realizado no menor tempo possível a fim tornar as doses 

absorvidas as menores possíveis (TAUHATA et al, 2003, p. 203; CARDOSO, 2003, p. 

34). 

Outra forma eficiente de proteção contra uma fonte radioativa é simplesmente 

manter distância. A radiação obedece à lei do inverso do quadrado da distância, ou seja, a 

intensidade radioativa decresce com o quadrado da distância da fonte ao ponto de 

referência. Logo, ao afastar-se de uma fonte radioativa uma pessoa está reduzindo a 

intensidade radioativa que incide sobre ela (TAUHATA et al, 2003, p. 204; CARDOSO, 

2003, p. 34). 

Como apresentado anteriormente, as radiações α, β e γ se originam de formas 

diferentes, por este motivo, suas propriedades são distintas. De forma bastante 

simplificada, podemos considerar que o poder de propagação e penetração depende da 

energia e do tamanho das partículas emitidas no processo de estabilização de um núcleo 

radioativo, dessa forma, as partículas α, por serem as maiores (um núcleo de Hélio), são as 

mais ionizantes, porém, menos penetrantes, pois se chocam facilmente com os núcleos dos 

átomos da barreira, bastando uma folha de papel para bloquear seu efeito. As partículas β 

(um elétron ou pósitron), por serem menores, têm um poder de penetração maior, 

necessitando de uma blindagem mais densa, como uma camada de alguns centímetros de 

alumínio. No caso da radiação γ ou nos raios-X, por se tratar de ondas eletromagnéticas, a 

blindagem deve ser muito mais densa (vários centímetros de um material denso, em geral o 

chumbo). Há ainda os nêutrons de grande energia, chamados nêutrons rápidos, que se 

comportam de maneira mais complexa ao atravessar a matéria, podendo, em geral, 

percorrer grandes espessuras de barreiras sem perder muita energia; por outro lado, átomos 

pequenos são capazes de reduzir bastante a energia desses nêutrons. Além disso, quando 

perdem energia, esses nêutrons podem ser acoplados a algum núcleo em seu caminho e 

torna-lo radioativo (CARDOSO, 2003, p. 18). 

A blindagem radiológica consiste basicamente em diminuir a energia (proveniente 

de uma fonte radioativa) recebida por um alvo, através de barreiras entre a fonte e o alvo; 

quanto mais densa for a barreira, mais eficiente será a blindagem. A escolha do material da 

barreira depende do tipo de radiação que se quer bloquear (CARDOSO, 2003, p. 35; 

TAUHATA et al, 2003, p. 204-207). 
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(Figura 18. Poder de penetração e blindagens) 

Fonte: CARDOSO, 2003, p.18. 

 

Conhecidas as interações da radiação com a matéria, podemos então estudar como 

a radiação ionizante é utilizada pela sociedade para fins tecnológicos. 

 

3.1.10. Aplicações das radiações ionizantes 

Desde o descobrimento dos raios x, a física médica tem se beneficiado das 

radiações ionizantes como instrumento de diagnóstico e posteriormente de tratamento de 

doenças. Mais tarde outras aplicações começaram a surgir e atualmente fazem parte do 

nosso cotidiano mesmo que talvez não percebamos. As radiações ionizantes são 

amplamente utilizadas na área industrial, médica, pesquisas ambientais e arqueológicas, 

além de estarem diretamente ligadas ao processo de fissão nuclear, que é utilizado para 

produção de energia nas usinas nucleares, bem como o desenvolvimento de armamentos 

nucleares. Falaremos aqui das principais aplicações, não querendo de forma alguma sugerir 

que sejam apenas essas. 

 

 Aplicações médicas 

As aplicações médicas são provavelmente as mais utilizadas, tanto na detecção 

quanto no tratamento de doenças, podendo ser usadas fontes radioativas, geradores de raios 

x ou aceleradores de partículas. 
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A Radiologia é um ramo da medicina que utiliza as radiações ionizantes de forma 

a conseguir uma imagem do corpo do paciente. Os exames radiológicos consistem na 

detecção de fótons que atravessam o paciente. A Radiografia é uma técnica médica que usa 

os raios x de forma a tirar uma “fotografia” do interior do corpo. Uma chapa fotográfica é 

colocada atrás da região que se quer “fotografar” e um feixe de raios x é emitido. Ao 

incidir no corpo humano, os raios x atravessam tecidos e ossos e atingem a chapa, porém, 

como a densidade dos ossos é bem maior que dos outros tipos de tecido, uma parte da 

radiação é absorvida pelos ossos e dessa forma as intensidades luminosas na chapa ficam 

diferentes para cada tipo de tecido (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 257). 

A Radioterapia é uma especialidade médica que consiste na utilização de fontes 

radioativas com o objetivo de matar uma porção de células do paciente, um tumor maligno 

por exemplo, através da maior dose possível na região, porém, tentando evitar danos às 

células sadias ao redor da lesão (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 254). 

A tomografia é a técnica em que substâncias químicas chamadas “radiofármacos” 

são introduzidas no corpo do paciente. Essas substâncias possuem radionuclídeos, são 

absorvidas e processadas pelo organismo da mesma forma que nutrientes, de forma que se 

pode estudar determinados órgãos com detalhes, uma vez que os radionuclídeos enquanto 

são processados estão emitindo radiação (em geral gama ou pósitrons) que atravessam o 

paciente e são detectados (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 258). 

Quando um paciente se submete a um tratamento de radioterapia, raios X (ou 

qualquer outro exame ou tratamento com emissão de radiação ionizante), o responsável 

pela aplicação precisa tomar medidas de proteção para não ficar exposto a essa radiação 

(uma vez que seu trabalho exige que ele aplique essas doses de radiação diversas vezes ao 

dia). Quando um feixe de radiação ionizante atinge um paciente, parte das partículas 

radioativas são espalhadas devido ao efeito Compton, por este motivo, o profissional que 

aplica esse tipo de tratamento se posiciona atrás de uma blindagem para se proteger, pois 

ele está exposto a este tipo de situação durante muitas horas por dia. 

 

 Aplicações industriais 

A indústria utiliza radiações ionizantes de forma a modificar materiais, eliminar 

micro-organismos de determinados materiais ou controlar mecanismos de produção. 

Certos materiais ao receberem doses de radiação modificam suas propriedades 

como cor, dureza, condutividade elétrica, entre outras. Alguns cristais são coloridos 
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artificialmente através de radiação, enquanto certos polímeros podem ficar mais rígidos ou 

quebradiços (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 252). 

A esterilização industrial através de radiação gama ou raios x em doses muito 

elevadas é uma das técnicas disponíveis para eliminar micro-organismos de materiais. São 

úteis pois os raios gama e x conseguem atravessar embalagens, de forma que a 

esterilização pode ser feita após o material ser embalado e lacrado. Alimentos também são 

tratados com radiações ionizantes a fim aumentar o tempo de validade, porém, esse assunto 

é alvo de algumas discussões uma vez que se as doses forem altas, os alimentos podem 

trazer algum prejuízo à saúde dos consumidores. Foi desenvolvido um símbolo 

internacional, chamado Radura, para indicar que um alimento foi tratado com radiação 

(OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 249-251). 

 

 
 

(Figura 19. Radura: Símbolo internacional de alimento tratado com radiação) 

Fonte: http://grist.files.wordpress.com/2011/07/radiationvsradura.png 

 

Outra aplicação é a utilização de radiação para controlar, por exemplo, a espessura 

de um filme. Para isso, o filme é posicionado entre uma fonte radioativa e um detector, 

assim, calcula-se qual a intensidade da radiação corresponde à espessura desejada, e varia-

se essa espessura até atingir a intensidade correta (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 252-

253). 

 Seguindo o mesmo princípio da radiografia médica, são usadas técnicas de 

radiografia com fontes gama para analisar fissuras e vazamentos em tubulações e asas de 

aviões (OKUNO; YOSHIMURA, 2010, p. 253). 
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 Pesquisas ambientais e arqueológicas 

Pesquisas ambientais vêm sendo desenvolvidas usando diversos radioisótopos 

naturais e artificiais como traçadores, isto é, analisa-se o trânsito ou acúmulo desses 

radionuclídeos a fim de estudar fenômenos ambientais, como por exemplo, a dinâmica de 

erosão e sedimentação de solos, a distribuição de nutrientes em vegetais e a análise de 

falhas estruturais em ambientes fechados. Além disso, radionuclídeos são usados na 

datação de materiais orgânicos. 

A erosão do solo se deve a diversos fatores, por exemplo, o vento a passagem de 

água da chuva e a ação do homem. Com base no monitoramento das concentrações de 

radionuclídeos como o 7Be e o 137Cs no solo, é possível determinar se uma região está 

sofrendo erosão ou sedimentação. Uma vez determinado um sítio de referência, isto é, uma 

região neutra, que não esteja sofrendo erosão nem sedimentação, estuda-se a concentração 

desses radionuclídeos no solo a fim de comparar com outras regiões (ZAPATA, 2002, p. 

1). 

O 137Cs é um radionuclídeo artificial originário de testes de armamentos, rejeitos e 

acidentes nucleares e ao ser absorvido por plantas tropicais se distribui de forma 

semelhante ao potássio, que é um dos principais nutrientes para a fisiologia vegetal. Além 

disso, parece haver uma forte relação entre as concentrações de 137Cs e 40K, dessa forma, 

pode-se utilizar o monitoramento do césio de forma a prever o comportamento de cátions 

monovalentes nos vegetais, tais como o K+, Na+ e NH4
+(ANJOS et al, 2009, p. 111-113; 

CID, 2011, p. 41-44) 

Entre os vários radionuclídeos criados nas séries do U238, U235 e Th232, os isótopos 

do radônio tem um destaque por este ser um gás radioativo altamente instável. Há modelos 

matemáticos que buscam determinar se há fissuras ou rachaduras em ambientes fechados 

analisando as concentrações de radônio nesses ambientes (LACERDA, 2011, p. 38-41) 

A datação por carbono radioativo, depois das aplicações médicas e energéticas 

talvez seja a mais conhecida. A ideia é bastante simples. Todos os seres vivos trocam 

carbono com o ambiente e com isso mantêm uma concentração constante do isótopo 14C, 

ao morrer, essa troca de carbono cessa e com isso a concentração começa a diminuir ao 

longo do tempo em função da meia vida desse radionuclídio. Ao medir a concentração de 
14C de um fóssil, é possível estimar a quanto tempo se passou desde que a concentração 

deixou de ser constante, e assim tem-se um valor da idade (ASIMOV, 1993, p.913). 
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 Aplicações energéticas e bélicas 

As aplicações energéticas e bélicas não são exatamente aplicações de radiações 

ionizantes, uma vez que não utilizam diretamente as radiações ionizantes como meio para 

algum fim, e sim reações nucleares, entretanto, o processo de fissão nuclear, que é o 

princípio básico de funcionamento tanto das armas nucleares como da produção de energia 

elétrica em usinas termonucleares, libera uma grande quantidade de rejeitos radioativos. 

A fissão nuclear é o processo de divisão de um núcleo atômico em outros 

menores. Esse processo pode ocorrer espontaneamente como é o caso de reações nucleares 

em estrelas, ou forçados pelo homem, como ocorre em usinas e na utilização de 

armamentos nucleares. O que chamamos de energia nuclear é a energia que mantém os 

prótons e nêutrons do núcleo juntos (CARDOSO, 2003, p. 6), uma vez que os prótons 

tendem a se repelir devido à força de repulsão coulombiana. Para que ocorra a fissão, os 

núcleos são bombardeados com nêutrons, de forma que esse núcleo se divide, em geral, em 

dois núcleos menores e libera uma grande quantidade de energia em forma de calor. Nas 

usinas esse calor é utilizado para vaporizar uma grande quantidade de água e então girar 

grandes turbinas, que fazem a conversão de energia cinética para elétrica. No caso das 

armas nucleares, essa grande quantidade de calor já faz parte do poder destrutivo. De 

forma a maximizar a liberação de energia, ocorre o que chamamos de reação em cadeia, 

isto é, quando um núcleo se divide, além de gerar núcleos menores, ele libera alguns 

poucos nêutrons, que por sua vez colidem com outros núcleos gerando novamente um 

processo de fissão (ASIMOV, 1994, p.877-879; 894-895; CARDOSO, 2003, p. 7-9). 

Quando o núcleo se quebra, ele em geral forma núcleos radioativos e tóxicos, e por isso, o 

descarte desse material deve ser muito bem planejado, de forma a não comprometer o 

ambiente e os seres vivos. Esse lixo é chamado rejeito radioativo (ou lixo radioativo), e é 

lacrado em grandes blindagens e armazenado até que várias meias vidas tenham se passado 

para então ser descartado com segurança. 
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(Figura 20. Esquema de Fissão Nuclear) 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Nuclear_fission.svg/500px-

Nuclear_fission.svg.png 

 

Outra forma de liberação de energia, e que também ocorre de forma natural em 

estrelas, é a fusão nuclear, que de maneira bastante simples consiste no oposto da fissão, 

isto é, na junção de dois núcleos menores em um maior. Esse processo é considerado mais 

limpo que a fissão por não produzir lixo radioativo, no entanto, este processo ainda não é 

utilizado pois requer altíssimas temperaturas e pressões para ocorrer. 

 

3.2. Aspectos Educacionais 

A seguir, serão descritas as referências teóricas educacionais como questões 

acerca do preparo dos professores, metodologia de trabalho e questões curriculares da 

educação brasileira. 

 

3.2.1. Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio 

O “crescimento” científico da sociedade está, sem dúvida, ligado às tecnologias 

por ela desenvolvidas. Nesse âmbito, a Física tem destaque por se tratar de uma ciência 

que estuda os fenômenos mais fundamentais da natureza, sendo as aplicações que surgem 
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daí, altamente tecnológicas. Assim, o ensino de física tem um papel essencial para 

desenvolvimento de uma sociedade. 

No Brasil, a física escolar de nível médio em geral se resume a temas como a 

mecânica clássica, ondas, termologia, óptica geométrica e eletromagnetismo clássico, e de 

acordo com Terrazzan (1992, p.209), “até o momento continuamos a seguir a mesma 

seqüência ditada pelos manuais estrangeiros de ensino de física utilizados no século 

passado”. Para ele, são escassas as justificativas de se manter os conteúdos divididos da 

forma como o são nos dias de hoje e todas as modificações feitas nessa divisão são pouco 

significativas e praticamente está excluída toda a física desenvolvida ao longo do século 

20, uma vez que a maior parte dos conteúdos estudados na escola faz parte da física dos 

anos entre 1600 e 1850. 

Para autores como Terrazzan (1992), Sanches et al (2006),Valadares e Moreira 

(1998), o estudo da Física Moderna e Contemporânea (FMC) é importante para a 

contextualização e entendimento da sociedade contemporânea: 

 
 

“A importância da introdução da Física do século XX no currículo é também 

reconhecida, no sentido de construir no estudante a consciência de sua 

responsabilidade social e ética. Desse modo, é necessário promover 

competências para que o jovem seja capaz de avaliar a veracidade de 

informações ou para emitir opiniões de juízos de valor em relação a situações em 

que os aspectos físicos são relevantes” (SANCHES, 2006. p.2). 

 
 

Nesse contexto, por exemplo, Eijkelhof et al (1984) afirma que o tema “Armas 

Nucleares” pode fornecer aos estudantes as noções básicas sobre física nuclear e 

radioatividade, necessárias para o entendimento dos debates públicos acerca dessa questão, 

bem como de Energia Nuclear. 

A questão da inserção dos tópicos de física moderna, assim como qualquer outro 

conteúdo, requer que o professor seja um profissional crítico e reflexivo, como veremos a 

seguir. 

 

3.2.2. O Professor como um profissional reflexivo 

A questão da reflexão na prática docente já foi e continua sendo estudada por 

diversos pesquisadores. Há uma concordância geral quando se diz que um professor 
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precisa refletir sobre sua prática, seja para avaliar a aprendizagem de seus alunos, seus 

métodos de ensino, suas relações com seus estudantes ou sua postura como um profissional 

de formação. Neste contexto, parece-nos adequado observar as obras de Paulo Freire e 

Donald Schön. 

Schön indica que estamos passando por uma crise de confiança no conhecimento 

profissional, refletida na educação através do conflito entre saber escolar e reflexão-na-

ação. Para entender esse conflito, é necessário compreender o que são estes dois aspectos e 

o porquê de estarem, de certa forma, em oposição. 

O autor define a noção de saber escolar como “um tipo de conhecimento que os 

professores são supostos possuir e transmitir aos alunos” 8 (SCHON, 1992. P.81), isto é, o 

conhecimento disciplinar (TARDIF, 2002), o conteúdo das disciplinas a serem ensinadas, 

teorias e conceitos, vistos como certos e plenamente aceitos. Por outro lado, o conceito de 

reflexão na ação se refere à prática de reflexão do professor durante a atividade docente, 

isto é, a capacidade do professor de prestar atenção em cada aluno, observando suas 

dificuldades e percebendo uma forma de conhecimento diferente: 

 
 

“... o filósofo Michael Polanyi designa de ‘conhecimento tácito’: espontâneo, 
intuitivo, experimental, conhecimento cotidiano, do tipo revelado pela criança 
que faz um bom jogo de basquetebol, que arranja uma bicicleta ou uma 
motocicleta ou que toca ritmos complicados no tambor, apesar de não saber fazer 
operações aritméticas elementares” (SCHÖN, 1992. P.82). 
 
 

Também com relação aos saberes dos alunos, Freire (1996, p. 33) diz que “ensinar 

exige respeito aos saberes dos educandos”, e não só isso como também articular esses 

saberes prévios (à educação escolar) com os conteúdos de cada disciplina quando possível, 

isto é, aproveitar as vivências dos educandos para exemplificar, discutir ou relacionar 

conteúdos de forma a desenvolver a capacidade de pensamento crítico. 

É possível identificar o conceito de reflexão na ação utilizado por Schön em um 

trecho de uma fala do escritor Léon Tolstoi, a respeito da individualização no ensino de 

leitura: 
“Todos os indivíduos devem, no mais curto espaço de tempo, ser ensinados 
individualmente de modo a adquirir a arte da leitura. Por isso deve haver um 
método particular para cada um deles. O que é uma dificuldade intransponível 
para um, não o será para outro, e vice versa. A um aluno que tenha boa memória, 

                                                        
8Apesar da palavra “transmitir” ir diretamente contra a concepção de educação defendida por 

Freire (1987), é necessário observar que os princípios seguidos por ambos os autores neste contexto, 
sugerem que este problema se resume apenas à escolha de uma palavra atualmente mal vista. 
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ser-lhe-á mais fácil memorizar as sílabas do que compreender as consoantes 
mudas... Outro compreenderá instintivamente a lei da combinação das palavras 
lendo-as na íntegra... O melhor professor será o que tiver uma resposta pronta 
para a questão que preocupa o aluno. Essas explicações dão ao professor o 
conhecimento do maior número possível de métodos, a capacidade de inventar 
novos métodos e, acima de tudo, não provocam uma adesão cega a um método, 
mas a convicção que todos os métodos são unilaterais e que o melhor método 
será o que der a melhor resposta a todas as dificuldades possíveis que o aluno 
tiver, quer dizer, não é um método, mas uma arte e um talento.” (SCHÖN, 1992. 
p.82) 9 

 
 
Apesar de esses conceitos não serem antagônicos, em geral, estão constantemente 

em conflito, uma vez que a atual concepção bancária do ensino (FREIRE, 1996) tem como 

base apenas a valorização dos saberes escolares, desconsiderando os conhecimentos 

tácitos dos alunos e prezando pela “transmissão do conhecimento” do professor para o 

aluno, e não pela “construção do conhecimento”, sendo assim, os professores ficam 

limitados em sua ação reflexiva. De acordo com Freire (1996, p.24), é necessário que “se 

convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

Há ainda o conceito de reflexão sobre a reflexão na ação que segundo Schön 

(1992) é o processo posterior à reflexão na ação onde o professor reflete sobre o que 

aconteceu durante a aula, tira conclusões a respeito do modo como seus alunos pensam e 

sobre como pode abordar cada um deles da melhor maneira possível. Acerca desta questão 

que Paulo Freire (1996, p.43) coloca que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Não parece exagero afirmar, como já disse Paulo Freire (1996, p. 43-44), que a 

prática educativa exige a reflexão como um de seus elementos primordiais, juntamente 

com a ética, do contrário seria apenas um meio de alienação de gerações futuras. 

Além de ser um profissional reflexivo, o professor precisa de uma série de outras 

características e saberes, que podem ser adquiridos seja durante sua formação profissional 

ou exercício docente, como veremos na próxima seção. 

 

3.2.3. Os saberes docentes e a formação profissional 

O ofício de professor, apesar de continuamente negligenciado, tem um papel de 

destaque para o desenvolvimento de uma sociedade, uma vez que se trata de uma profissão 

de formação de novas gerações, e por este motivo um profissional da educação precisa ser 

                                                        
9Obs.: A obra original não foi encontrada. 
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altamente qualificado e motivado, e isso inclui salários dignos, melhores condições de 

trabalho, dedicação exclusiva, articulação entre pesquisa e a prática docente, entre outras 

condições para exercer sua função da melhor maneira possível. 

Sendo a atividade docente essencialmente constituída de interações entre seres 

humanos, isto é, objetos sociais, os professores necessitam de uma vasta “coleção de 

saberes”, por vezes chamada de saber docente, que os possibilitem de exercer seu trabalho. 

Esses saberes do docente têm origem em sua formação profissional e cultural, em sua 

atuação no trabalho, suas experiências de vida e habilidades, enfim, são específicos de cada 

professor e ao mesmo tempo são saberes sociais que dependem da história da sociedade e 

da cultura na qual se está inserido. 

 O que pretendemos mostrar aqui é que o chamado saber docente, segundo Tardif 

(2002), é na verdade um conjunto de saberes de origens distintas, conforme ilustrado 

acima, e que são mais ou menos valorizados pelos professores de acordo com sua 

“utilidade” no ensino. 

Os saberes da formação profissional são os conhecimentos construídos pelos 

professores, relativos às ciências humanas e da educação, isto é, são os saberes 

desenvolvidos nas instituições de formação de professores; doutrinas e concepções da 

educação destinadas a orientar a prática docente. 

Saberes disciplinares são aqueles referentes às disciplinas específicas de cada 

professor, como por exemplo, matemática, física e geografia. Assim os saberes 

desenvolvidos pelas ciências da educação e pedagogia, os saberes disciplinares tem origem 

na formação profissional dos professores. 

Os chamados saberes curriculares são aqueles referentes à organização e 

orientação das instituições escolares como os métodos de ensino, programas e objetivos 

que os professores devem dominar e aplicar ao longo de suas carreiras. 

 Por fim, saberes experienciais são aqueles desenvolvidos pelos próprios 

professores ao longo da prática docente através de suas experiências como professor. 

“Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados” (TARDIF, 2002. p.39). 

Considerando que apenas os saberes experienciais são de fato inteiramente 

construídos pelos próprios professores decorrentes de sua atividade docente, parece 

coerente o fato de que os professores valorizem mais este tipo de saber que os demais, uma 

vez que ele é o fruto de seu esforço pessoal, suas observações, soluções e problemas 

enfrentados no cotidiano, sendo assim, “os saberes da formação profissional, os saberes 
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disciplinares e os saberes curriculares dos professores parecem sempre ser mais ou menos 

de segunda mão. Eles se incorporam efetivamente à prática docente, sem serem, porém, 

produzidos ou legitimados por ela” (TARDIF, 2002. p.40). Desse ponto de vista, os 

saberes experienciais são um pilar essencial para o ofício de professor, sendo o meio 

através do qual os professores integram as demais formas de saber à sua atividade prática, 

tornando o saber docente uma mistura de saberes testados e aprovados ou não pela 

experiência. 

Além dos distintos saberes propostos por Tardif (2002), Paulo Freire (1996) ainda 

apresenta diversas outras exigências essenciais da prática docente, como por exemplo, a 

total necessidade da ética; do respeito à autonomia e aos saberes prévios dos educandos; da 

consciência de que o conhecimento humano está em constante construção e modificação e, 

portanto, está e sempre estará inacabado e da reflexão crítica. Ainda mais além, aponta que 

a educação é uma maneira de intervenção na sociedade, que “além do conhecimento dos 

conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução 

da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento” (FREIRE, 1996. p.110), e, 

portanto, que a educação não é uma atividade neutra, que o professor precisa ter uma 

posição a respeito das questões que atingem à sociedade. 

Tendo em vista que os saberes da formação profissional orientam a prática 

docente, de acordo com doutrinas e concepções da educação, mostraremos em seguida as 

perspectivas educacionais nas quais buscamos suporte. 

 

3.2.4. Metodologia de ensino (Perspectiva CTS, Aprendizagem Centrada em 

Eventos, História e Filosofia da Ciência) 

As pesquisas em ensino têm avançado nos últimos anos, apesar disso, o ensino de 

física, com exceção de alguns casos isolados, ainda persiste basicamente sob uma 

perspectiva tradicional, de forma que podemos observar uma dificuldade de fazer uma 

integração dessas pesquisas com a prática docente nas escolas. Na área de física, os 

professores apontam uma série de problemas referentes à prática docente como: a 

insuficiência dos livros didáticos, inexistência ou dificuldades de uso de laboratórios, 

dificuldades de contextualização dos conteúdos e de aplicação de novas metodologias, as 

defasagens dos alunos em relação à matemática e à leitura, a falta de perspectiva 

profissional e interesse por parte dos alunos, a falta de tempo, turmas cheias, a questão do 
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vestibular “exigir um adestramento”, entre outros (OSTERMANN; REZENDE, 2005, p. 

324-325). 

Tradicionalmente o ensino de física em escolas de nível médio se dá através da 

memorização de fórmulas e resolução de exercícios. Esta forma de ensino tem sido 

criticada pelos pesquisadores de ensino de ciências, uma vez que fórmulas e equações são 

apresentadas de uma forma que os alunos muitas vezes não sabem o que significam 

(MATTHEWS, 1995, p. 165). Como forma alternativa ao ensino tradicional, algumas 

metodologias têm surgido, como por exemplo, a utilização da História e Filosofia das 

Ciências (HFC), a abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), e mais recentemente, 

a Aprendizagem Centrada em Eventos (ACE). Essas novas metodologias têm objetivos 

próprios, entretanto, a busca pela melhoria do ensino é um ponto em comum. 

O uso de História e Filosofia da Ciência procura dar um caráter mais humano ao 

desenvolvimento científico, uma vez que explicita que a ciência é uma construção humana; 

estimula um melhor entendimento dos conceitos científicos ao mostrar todo o seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, além de evidenciar que a ciência está sujeita a 

transformações o tempo todo; permite a compreensão das mudanças ocorridas no 

pensamento dos cientistas ao longo da história e possui grande capacidade motivacional 

para os alunos (MATTHEWS, 1995, p. 172-173). 

A incorporação de elementos da História e Filosofia da Ciência na abordagem do 

programa de ensino podem favorecer a aprendizagem dos estudantes de forma significativa 

e fornecer uma experiência nova para o professor. Entretanto, é necessário que haja cursos 

de formação em história e filosofia da ciência para professores e futuros professores 

(MATTHEWS, 1995, p. 197). 

A abordagem Ciência Tecnologia e Sociedade busca possibilitar que os estudantes 

sejam cidadãos ativos e críticos, que entendam os aspectos tecnológicos das sociedades 

modernas e suas relações com as questões sociais. Um aspecto interessante dessa 

abordagem é a preocupação em fazer com que os alunos sejam aptos a tomar decisões 

relativas a aspectos sociais que tenham relação com ciência e tecnologia (CRUZ; 

ZYLBERSZTAJN, 2000, p. 36-37). A abordagem CTS pode ser utilizada em conjunto 

com diversas estratégias de ensino, dentre as quais estão os jogos de simulação e 

interpretação de papéis (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 12). 

Como estratégia de ensino, as simulações e interpretações de papéis são 

interessantes, pois podem de uma forma controlada, trazer aspectos de acontecimentos 
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reais para a sala de aula (KOFOED, 2006, p. 503). Esta estratégia de ensino se encaixa 

perfeitamente na metodologia de Aprendizagem Centrada em Eventos, já que a parte de 

um evento que tenha como objetivo manter o interesse dos alunos na matéria para servir de 

caráter motivador (CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2000, p. 37). 

Além das metodologias de ensino, outro aspecto importante a se considerar 

quando falamos de educação é o currículo, uma vez que ele define quais conteúdos, e sob 

que perspectiva esses conteúdos serão ensinados nas escolas. 

 

3.2.5. O currículo 

O currículo está longe de ser um elemento neutro no processo ensino, uma vez 

que ele implica relações de poder, construções de identidade social e não está isento das 

transformações políticas que ocorrem ao longo do tempo. De acordo com Moreira e Silva 

(2000), o estudo mais atento do currículo se originou nos Estados Unidos a partir do final 

do século XIX uma vez que, após a Guerra de Secessão10, a sociedade americana 

começava a modificar seus valores e práticas, fundamentadas no mundo industrial. Dessa 

forma, a escola passou a ser vista como tendo um papel de destaque para “facilitar a 

adaptação das novas gerações às transformações econômicas, sociais e culturais que 

ocorriam” (MOREIRA; SILVA, 2000. p.10) e o principal instrumento encontrado para isso 

foi o currículo. É importante perceber que uma vez definido o currículo, este é uma forma 

de controle, através de relações de poder entre grupos. Ao classificar os conhecimentos 

como válidos e importantes de serem ensinados, o currículo “expressa os interesses dos 

grupos e classes colocados em vantagem em relações de poder” (MOREIRA; SILVA, 

2000. p.29). Além disso, o currículo por ter um caráter “oficial” acaba “perpetuando” essas 

relações de poder existentes fazendo com que determinados grupos permaneçam no poder. 

Nessa perspectiva de que o currículo é um instrumento de controle e/ou 

transformação social, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) 

indica que: 
 
 

“O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidades: a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

                                                        
10 Guerra Civil norte americana (1861 a 1865) 
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educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” (LDB, Art.35, 

Incisos I a IV) 

 
 
Dessa forma, o ensino de nível médio teoricamente tem caráter terminal e por 

tanto, deve fornecer ao aluno uma formação sólida e abrangente.  

Em 2000, a secretaria de educação divulgou os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), como forma de orientar a base curricular do Ensino Médio no Brasil, uma vez que 

se viu a necessidade de atualizar o currículo para possibilitar aos alunos a inserção na vida 

adulta, tendo como objetivos “dar significado ao conhecimento escolar, mediante a 

contextualização; evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e 

incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender” (PCN, parte 1, p.4). Com os PCN, o 

Ensino Médio passa a ter um caráter mais geral, em oposição ao caráter específico que a 

formação de nível médio tinha no Brasil desde a década de 70. A partir da 

interdisciplinaridade, espera-se que uma compreensão global dos conteúdos, “sem cancelar 

o caráter necessariamente disciplinar do conhecimento científico, mas completando-o” 

(PCN, parte 3, p. 9), isto é, fornecer uma visão geral dos assuntos, mas sem tornar o 

conhecimento superficial, mantendo suas particularidades de cada disciplina. Estas 

orientações buscam contextualizar a Física no mundo contemporâneo, oferecendo aos 

alunos os subsídios necessários para que esses possam ser cidadãos participativos e ativos 

nos processos de transformações sociais. 

Para o início de 2013, no estado do Rio de Janeiro, foi proposto pela Secretaria de 

Educação do Estado o Currículo Mínimo.  Seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

o Currículo Mínimo pretende dinamizar contextualizar os conteúdos, além abordar tópicos 

de Física Moderna. É possível notar que esse é permeado pela perspectiva Ciência 

Tecnologia e Sociedade (CTS), que busca integrar os conhecimentos científicos às 

tecnologias desenvolvidas e suas conseqüências e relações com a sociedade. Essa mudança 

é provavelmente positiva, mas apesar de ter uma proposta dinâmica e contextualizada, é 

possível que o modo como esteja organizado tenha alguns problemas uma vez que certos 

conteúdos necessitam de uma maturidade intelectual um pouco mais desenvolvida do que a 
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esperada para os alunos no início nível médio, além da carga horária de física ser bastante 

reduzida. No caso específico da radioatividade, que pelo currículo mínimo é situada no 

quarto bimestre do segundo ano, um problema que pode surgir é a falta de alguns conceitos 

como, por exemplo, a radiação eletromagnética e os fenômenos ondulatórios, que são 

previstos para o terceiro ano. É certo que um processo de mudança na educação não é 

imediato e sim progressivo e em longo prazo, então, espera-se que a disposição dos 

conteúdos, bem como a seleção de tópicos e o enfoque utilizado sejam ajustados e 

modificados de acordo com as necessidades, expectativas e resultados. Um ponto 

importante é a necessidade de cobrança dos professores e pesquisadores em ensino desse 

tipo de acompanhamento por parte das secretarias de educação de forma a manter um 

trabalho contínuo e não mudanças esporádicas apenas. 

Segundo Lobato e Greca (2005) em alguns países como Portugal, Espanha, 

França, Inglaterra e País de Gales, Dinamarca, Suécia, Canadá (Ontário) e Austrália, 

muitos desses tópicos já estão integrados e consolidados no currículo das escolas nos 

cursos de nível médio. Em Portugal e Espanha, tópicos como quantização, dualidade, 

princípio da incerteza, física nuclear e radioatividade são apresentados ao final do curso 

secundário, de forma tradicional, porém, propondo uma mudança de paradigma. O 

currículo francês procura encarar a evolução temporal de sistemas físicos como método de 

ensino para introduzir, ao fim do curso, a constante de Planck, usando a matemática como 

parte integrante da física e não uma ferramenta. No Reino Unido (Inglaterra e País de 

Gales), com o objetivo de atrair os estudantes para o estudo de física, o ensino começa de 

forma geral e informativa pelos assuntos da física mais recente, para depois chegar à física 

clássica e então retomar com mais detalhes à física moderna. Em países como Dinamarca, 

Suécia, Canadá e Austrália, assuntos como Física atômica e nuclear são abordados em 

geral nos dois primeiros anos, buscando usar a física como uma ferramenta de reconstrução 

social, isto é, fornecendo aos estudantes o desenvolvimento, por exemplo, de sua 

capacidade de pensamento crítico, para que ele seja um indivíduo ativo na sociedade. 

Podemos perceber que, de maneira geral, nos países ocidentais desenvolvidos os 

currículos do ensino de nível médio já contemplam vários tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea, sejam eles concentrados ao fim último ano do curso, ou dispostos 

progressivamente ao longo de todo o curso. 
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Ao falar do currículo, não podemos deixar de mencionar também a forma como é 

feita a avaliação, uma vez que essa é um elemento constituinte da realidade do ensino, 

muitas vezes negligenciada. 

 

3.2.6. A avaliação 

A avaliação é um assunto delicado que requer mais reflexão do que pensamos a 

princípio. É importante lembrar que a avaliação é um processo de apuração do que os 

alunos aprenderam e como aprenderam, do que ensinamos e de como ensinamos, dessa 

forma, a avaliação deve acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. 

Para Fernandes e Freitas (2008) não se deve confundir os processos de “medir” e 

“avaliar”, sendo o processo de “medir” referente ao presente e ao passado com objetivo de 

“obter informações a respeito do progresso efetuado pelos estudantes. Avaliar refere-se à 

reflexão sobre as informações obtidas com vistas a planejar o futuro” (FERNANDES; 

FREITAS, 2008, p. 19), dessa forma, medir é uma parte do processo mais amplo que é 

avaliar. Além disso, a avaliação pode ser formativa, isto é, quando “acontece ao longo do 

processo, com o objetivo de reorientá-lo” (FERNANDES; FREITAS, 2008, p. 20) e 

somativa, quando “ocorre ao final do processo, com a finalidade de apreciar o resultado 

deste” (FERNANDES; FREITAS, 2008, p. 20). Aqui daremos ênfase à avaliação 

formativa, uma vez que, de acordo com a LDB/96 (Art. 24, Inciso V, item a), a verificação 

do rendimento escolar deve obedecer, entre outros, ao critério: “avaliação contínua e 

cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. No 

caso específico da física, apesar de os aspectos qualitativos serem essenciais para a 

compreensão dos conteúdos, não se deve deixar de lado a parte quantitativa, uma vez que 

esta é imprescindível para muitas análises conceituais. Do ponto de vista docente, a 

avaliação formativa é uma forma de acompanhar o desenvolvimento dos alunos uma vez 

que cada um tem seu ritmo próprio, porém, respeitando o limite imposto pelo cronograma 

escolar, enquanto do ponto de vista discente, é uma forma de construir a autonomia já que 

esse tipo de avaliação solicita que o aluno seja ativo em seu processo de aprendizagem. É 

importante que os instrumentos de avaliação sejam construídos coletivamente e que sejam 

coerentes com o Programa Político e Pedagógico (PPP) das escolas, sempre de forma a 

orientar os professores e não limitá-los. Os autores apontam ainda que é importante a 

prática da auto avaliação, tanto individualmente (dos alunos e professores), como 
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coletivamente (da turma e da instituição de ensino), além das avaliações dos alunos sobre 

os professores, são importantes para favorecer a reflexão acerca de posturas, atitudes, 

dificuldades e progressos. 

Em geral, o que encontramos no ensino brasileiro hoje em dia é uma prática 

avaliativa baseada na comparação e classificação de conhecimentos em relação a um 

“modelo” predeterminado, isto é, conhecimentos classificados como semelhantes aos do 

modelo são aceitos como certos enquanto os diferentes são considerados errados. Sendo 

assim, o erro é visto como algo negativo a ser eliminado. Esteban (2003) relata que essa 

prática atrapalha as propostas escolares, limitando a atuação de professores e alunos e 

defende que o erro deve ser encarado como uma forma de entender como se dá o processo 

de construção do conhecimento do conhecimento de cada um, de maneira que o professor 

possa encontrar formas mais eficazes de construir o conhecimento junto dos alunos; dessa 

forma, a avaliação deixa de ser uma prática classificatória para ser um processo de 

investigação visando a orientação e/ou reconstrução dos processos de aprendizagem11 

Como podemos ver, a avaliação é um processo bem mais amplo e delicado do que 

geralmente gostamos de acreditar, mas isso não deve ser visto como um problema, e sim 

como uma forma de estimular professores a uma prática de reflexão na ação e reflexão 

sobre a ação (Schön, 1992). 

 

3.3. Ciência Política e Educação 

Como apontado anteriormente no fim da seção 3.2.3, a educação está ligada 

diretamente a uma luta de ideologias. A escola tem um papel fundamental nessa questão 

uma vez que é um dos principais meios de reprodução da ideologia dominante ou 

conscientização e transformação. Essas questões serão detalhadas a seguir. 

 

3.3.1. O que é Ciência Política 

A ciência política, por ser uma ciência social, não possui especificamente uma 

definição formal e exata. Por este motivo, é importante observar seu objeto de estudo para, 

a partir daí, compreender sua importância e sua relação com a educação. Autores como 

Littré, Marcel Prélot e George Jellinek acreditam que se trata de uma Ciência do Estado, 

que está ligada a uma concepção jurídica tradicional, pois está baseada na idéia de 
                                                        

11 Este assunto merece, é claro, uma discussão adicional, que não será feita aqui, pois nos 
afastaria muito de nossos objetivos. 
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soberania, que está ligada a uma concepção jurídica tradicional, em que o Estado tem a 

autoridade e o poder, e assim organiza os grupos humanos e mantém um equilíbrio, uma 

“ordem”; posteriormente, Max Weber, Raymond Aron, Georges Vedel, Maurice Duverger, 

entre outros, afirmaram que a ciência política é a Ciência do Poder, ou seja, que ela estuda 

os elementos do poder, as formas que assume, seus mecanismos de atuação e suas 

prerrogativas; sendo assim, a ciência política tem um caráter mais amplo, não ficando 

restrita ao estudo do poder do Estado (e no Estado). 

Entre os elementos do poder, Duverger (1976, p.13) destaca que “o poder é 

parcialmente um fenômeno de força, coação e coerção”; isso significa que quem detém 

mais força, mais poder de coação, tem o poder sobre os que não o têm (ou tem menos). 

Essa concepção de força, coação, se deve tanto no aspecto físico (força física), quanto 

econômico (desigualdade econômica entre as classes sociais), além disso, outras formas de 

coação são mais sutis, apesar de também terem grande impacto na sociedade. Exemplos 

disso são a coação por pressão social difusa e o enquadramento coletivo; estas basicamente 

repousam sobre o sistema de crenças,“tradições e costumes, transmitidos pela educação e 

pela vida social em geral, pesam no sentido da obediência, no sentido do poder” 

(DUVERGER, 1976. p.13). Mais além ainda, o sistema de crenças busca dar ao poder uma 

boa aceitação, de forma a não ser sentido como coação, uma espécie de anestesia, porém, 

antes de o poder se firmar em algum lugar, o sistema de crenças parece já existir, e o 

poder, ao se instalar, apenas o desvia e modifica a fim de se beneficiar. “Seja como for, 

todo poder repousa largamente sobre as crenças” (DUVERGER, 1976. p.15). 

Outro ponto importante é a questão da legitimidade. A legitimidade é uma espécie 

de “autorização” concedida pela sociedade para o poder atuar. Duverger (1976, p.15) 

explicita a relação entre a legitimidade e o poder de maneira bastante clara: 

 
 

“O poder legítimo não tem necessidade da força para se fazer obedecer. A força 
só intervém nos casos-limites, contra os desajustados sociais, os minoritários. Se 
a legitimidade é sólida, o poder pode ser suave e moderado. Sós, os regimes 
legítimos podem ser fracos. Porque, se a legitimidade desaparece, o poder não é 
mais sustentado senão por seus elementos materiais. Se, em um Estado ou grupo 
social qualquer, desaparecer o acordo sobre um tipo de legitimidade, estaremos 
em situação revolucionária: o poder torna-se contestado e se desmorona, a menos 
que os seus titulares empreguem efetivamente a coação para se fazerem 
obedecer.“ 

 

Ainda no que se refere à legitimidade, Norberto Bobbio (1987) sugere que, em 

geral, os vários princípios de legitimidade podem ser agrupados em três conjuntos, 
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Vontade, Natureza e História. No conjunto da Vontade, por exemplo, pode-se citar a 

legitimidade dos faraós no antigo Egito (eles estavam no poder graças à “vontade divina”) 

e dos governantes eleitos pela população (se foram eleitos, estão no poder pela “vontade do 

povo”). No caso da legitimidade garantida pela Natureza, podemos recorrer à Duverger 

(1976, p.12), quando este afirma que “o poder é talvez, em primeiro lugar, um fenômeno 

biológico”, ou seja, o poder pode ser legitimado pela “lei do mais forte” (a Teoria da 

Evolução de Darwin, de certa forma parte do pressuposto que os seres mais bem adaptados 

possuem um poder legítimo sobre os menos adaptados). Por fim, a História pode legitimar 

o poder tanto pelo presente, isto é, a história atual, no momento em que uma revolução 

derruba um poder antes estabelecido e legitima um novo poder no lugar; quanto pelo 

passado, isto é, a tradição, e aqui é necessária bastante atenção. Certas tradições estão 

enraizadas tão profundamente nas sociedades que muitas vezes nem sequer é possível (ao 

menos não com facilidade) identificar a origem dessas tradições e o poder que elas 

legitimam, sendo assim, “a referência à história passada institui como princípio de 

legitimação a força da tradição e está, portanto, na base das teorias tradicionalistas do 

poder, segundo as quais soberano legítimo é aquele que exerce o poder desde tempo 

imemorial” (BOBBIO, 1987. p.90). 

A esta altura é interessante fazer a relação entre a ciência política e a Educação, 

uma vez que as relações de poder que ocorrem dentro do ambiente escolar em grande parte 

são legitimadas pela tradição. 

 

3.3.2. Ideologia e Educação 

Quando se fala em educação, muitas vezes esquece-se, ou ao menos se omite, o 

fato de que a escola, enquanto instituição constituinte do Estado, seja ela pública ou 

privada, é um espaço de reprodução e manutenção de ideologias, pelo menos em termos 

das sociedades capitalistas ocidentais; e por esse motivo, o espaço escolar em geral não é 

tratado com a atenção que merece. Para entender melhor essa questão, é necessário ter uma 

visão geral do que são, para que servem e como funcionam os Aparelhos Ideológicos de 

Estado (Althusser, 1980). 

Em primeiro lugar, o Estado ou Aparelho de Estado segundo o Marxismo é, em 

poucas palavras, uma “máquina” de repressão que garante à certas classes, o domínio sobre 

outras. Na teoria marxista, o Aparelho de Estado consiste no Governo, Administração, 

Exército, Polícia, Tribunais, Prisões, etc., que agem como reguladoras das classes, 
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sobretudo por meio da violência12. Por outro lado, os chamados Aparelhos Ideológicos de 

Estado são essencialmente instituições que, tem como objetivo “a reprodução das relações 

de produção, isto é, das relações de exploração capitalistas” (ALTHUSSER, 1980. P.62), 

principalmente através da ideologia. 

Apesar de convergirem para um mesmo resultado e de uma mesma forma, há uma 

grande diversidade de Aparelhos Ideológicos de Estado: religioso, escolar, familiar, 

jurídico, político, sindical, cultural, da informação, entre outros. Essa diversidade é 

unificada através da ideologia dominante, isto é, a ideologia da classe dominante, uma vez 

que “nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer 

simultaneamente a sua hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos de Estado” 

(ALTHUSSER, 1980. p.49). É interessante perceber que a classe no poder domina com 

maior facilidade o Aparelho (repressivo) de Estado que os Aparelhos Ideológicos de 

Estado já que antigas classes dominantes podem manter posições ideológicas fortes 

durante muito tempo e classes oprimidas podem encontrar ali formas de se exprimir, dessa 

forma, os Aparelhos Ideológicos do Estado são ao mesmo tempo alvo e local de lutas entre 

classes. 

Compreendidos estes conceitos, é possível verificar que a escola enquanto 

Aparelho Ideológico de Estado tem um papel de destaque nas sociedades ocidentais 

capitalistas. Para visualizar com mais clareza essa afirmação, é interessante retroceder na 

História e aplicar esses conceitos às sociedades europeias da Idade Média. Durante essa 

época, o Aparelho Ideológico de Estado religioso era o principal responsável pela 

manutenção do poder. Além disso, o poder da Igreja era tão amplo que englobava ainda os 

Aparelhos Ideológicos de Estado escolares e, em geral, culturais e de informação, tanto que 

do século XVI ao XVIII, toda a luta ideológica na Europa se concentra em uma luta anti-

religiosa. Após as revoluções burguesas, o Aparelho Ideológico de Estado dominante nas 

formações sociais capitalistas passou a ser o escolar, uma vez que a escola é a única 

instituição que “dispõe durante tanto tempo da audiência obrigatória (e ainda por cima 

gratuita...), 5 a 6 dias em 7 que tem a semana, à razão de 8 horas por dia, da totalidade das 

crianças da formação social capitalista” (ALTHUSSER, 1980. P.66), além de agir durante 

os anos em que as pessoas estão ideologicamente mais vulneráveis, isto é, na infância e 

adolescência. Enquanto está na escola, a criança é constantemente “bombardeada” com a 

                                                        
12 Violência aqui se refere não apenas à repressão física como também a qualquer tipo de coação 

psicológica, cultural, ideológica, etc. 
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ideologia dominante, seja ela na escolha de conteúdos da escola (história, física, 

português...) ou em valores morais, instrução cívica, etc.  

Nas sociedades contemporâneas, apesar de o Aparelho Ideológico de Estado de 

informação, isto é, a mídia, ter também um destaque na manutenção do poder, a escola 

ainda dispõe do papel principal. 

Apesar de ser uma concepção bastante relevante, a visão de Aparelhos 

Ideológicos do Estado de Althusser nos remete à idéia de que a ideologia está 

fundamentada na dominação do Estado através da opressão. É sem dúvida um ponto de 

vista válido, porém é interessante observarmos também a perspectiva de Antônio Gramsci. 

De acordo com Gramsci a ideologia não é necessariamente uma ferramenta de opressão, 

mas sim uma forma de direcionar intelectualmente os indivíduos de uma sociedade 

(ALVES, 2012. p. 11). As diferenças entre o pensamento de Althusser e Gramsci são sutis, 

mas é possível perceber que Gramsci enfatiza a luta de classes em busca da hegemonia 

cultural da sociedade, enquanto Althusser acredita que essa luta de classes ocorra sim, mas 

apenas em função da resistência das classes dominadas com relação à ideologia dominante. 

Talvez a diferença principal entre estes autores seja a forma como vêem a interação da 

ideologia com a organização política, enquanto Althusser afirma que a o Estado e a classe 

dominante detém o poder de disseminar sua ideologia, Gramsci acredita que a ideologia é a 

capacidade de gerar nas classes sociais um conflito de interesses, de forma que não 

necessariamente o Estado tem a hegemonia sobre as ideologias da sociedade. Nesse 

contexto, a escola é então denominada Aparelho de Hegemonia uma vez que, como já foi 

dito antes, tem destaque na reprodução de ideologias, por outro lado, nessa perspectiva, ela 

pode também produzir novas ideologias e aí se difere da concepção de Althusser. Além 

disso, para Gramsci (1982, p. 131), é um absurdo acreditar que os alunos sejam “uma mera 

passividade, um ‘recipiente mecânico’ de noções abstratas”. 

Podemos fazer uma relação das ideologias com o conceito que o filósofo e 

psicólogo francês Michel Foucault (1981) chamou de poder disciplinar. Este autor trata a 

questão do poder com a preocupação de estudá-la não em seu centro, mas em suas “últimas 

ramificações”, isto é, observar as relações de poder em suas formas mais locais e regionais; 

sua pesquisa não busca tratar dos aparelhos de Estado nem de ideologias, e sim dos 

mecanismos de dominação, das formas de sujeição. Para ele, a partir dos séculos XVII e 

XVIII houve o surgimento de um novo tipo de poder, que atua mais sobre o corpo e seus 

atos e não mais sobre as terras e seus produtos, como acontecia anteriormente (relações de 
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soberania). Esse novo poder disciplinar é responsável por dominar o comportamento e 

ditar as regras “naturais” da sociedade, isto é, as regras de normalização e não as leis 

jurídicas (FOUCAULT, 1981, p. 188). É este poder disciplinar que está presente tanto no 

espaço escolar como familiar, etc. 

Com essas idéias em mente, podemos perceber que a escola pode ser um local de 

reprodução ou criação de ideologias. Voltando à questão da educação, é necessário 

pensarmos se queremos reproduzir as ideologias dominantes ou tornar a escola um local de 

transformação. Paulo Freire afirma que, entre outras medidas, precisamos de um “método 

ativo, dialogal, crítico e criticizador” (FREIRE, 1967. p. 107), mostrando que 

analogamente às ideologias, os métodos utilizados na educação também podem, e muitas 

vezes devem, ser revistos e transformados. Ainda mais além do espaço escolar, essas 

reproduções ou transformações podem ocorrer em quaisquer lugares, uma vez que a 

educação não está restrita à escola. O importante é que em qualquer que seja o local, haja o 

diálogo e o pensamento crítico, para que ideologias não sejam passadas a diante sem a 

consciência da sociedade. 
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4. Metodologia 

 

Acreditando que a escola é uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento 

ideológico e pela formação crítica do cidadão, como visto na seção 3.3.2 e pensando na 

realidade da educação brasileira e tentando aproximar as pesquisas em educação à efetiva 

prática docente nas escolas de nível médio, tentamos elaborar uma sequência didática que 

fosse ao mesmo tempo uma discussão dos conteúdos de física envolvidos no âmbito da 

radioatividade, bem como as tecnologias oriundas daí e suas consequências para a 

sociedade. Apesar de tratar de questões científicas, tecnológicas e sociais, este trabalho não 

segue a rigor as etapas sugeridas por Aikenhead (1994, cap. 5, fig. 5.2), isto é, a 

apresentação de um problema social, uma introdução superficial das tecnologias 

relacionadas ao tema, o estudo dos conteúdos científicos necessários ao entendimento 

dessas tecnologias, um aprofundamento do funcionamento dessas tecnologias e por fim 

uma discussão da relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Ao invés disso, buscamos 

criar uma sequência didática que seguisse os seguintes passos: 

 

 Sondagem das concepções dos alunos a respeito de modelos atômicos e 
radiação 
 
 

 Desenvolvimento dos conceitos científicos 
 
 

 Discutir os usos e tecnologias desenvolvidas baseados em radiações ionizantes 
 
 

 Discutir os aspectos sociais dessas tecnologias 
 

Além disso, ao desenvolver os conceitos científicos, tentamos nos beneficiar de 

uma abordagem da história da ciência, de como se deu historicamente o desenvolvimento 

desses conceitos a fim de mostrar que o desenvolvimento da ciência é um processo 

contínuo e mutável (MATTEWS, 1995, p. 172). Apesar disso, tentamos não ficarmos 

presos a uma perspectiva específica, mas tendo como metodologia norteadora a visão da 

aprendizagem centrada em eventos (CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2000). 

O evento central do qual fizemos uso foi a criação da “Organização do 

Desenvolvimento e Investimento Nuclear” (ODIN), da qual os alunos farão parte, seja 

como membros ou como conselheiros deliberativos. Os grupos de membros deverão 
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apresentar as aplicações envolvendo radioatividade para que ao final da proposta, os 

conselheiros decidam quais temas devem ser privilegiados. 

A sequência didática aqui proposta visa a compreensão de noções de 

radioatividade e suas relações com tecnologias e a sociedade atual e parte do pressuposto 

de que conteúdos como radiação eletromagnética e os fenômenos ondulatórios já foram 

estudados, e por isso, sugerimos que seja aplicada na terceira série do ensino médio, 

porém, nada impede que seja utilizada em outras condições, de acordo com a organização 

curricular e pedagógica da escola e da equipe de professores. A proposta está dividida em 

oito aulas de duas horas-aula cada, que, na realidade das escolas estaduais do Rio de 

Janeiro (duas horas-aula por semana) perfazem um total de dois meses de 

desenvolvimento. Essas aulas podem ser divididas em três diferentes etapas: Sondagem de 

concepções prévias dos alunos (1 e 2), aulas expositivas (3, 4 e 5) e argumentação oral dos 

alunos (6, 7 e 8). 

É importante notar que a avaliação dos alunos deve ser feita continuamente, ao 

longo de toda a sequência, de forma que a participação em todas as aulas é essencial 

(FERNANDES; FREITAS, 2008). Além disso, também sugerimos insistentemente na 

produção de relatórios e redações como forma de incentivar a capacidade de escrita e a 

apresentação oral de trabalhos, estimulando a interação entre os alunos e o 

desenvolvimento da linguagem oral. Por fim, acreditamos que é importante que os alunos 

façam uma auto avaliação e essencial que façam uma avaliação do professor, como forma 

de fornecer material de retorno para que o professor busque sempre melhorar a proposta e 

sua forma de trabalho. 

 

Abaixo está nossa sequência didática e mais a seguir estão detalhadas as oito aulas 

constituintes de nossa proposta. 

 

Aula Objetivos Conteúdo 
Atividade 
proposta 

Avaliação 

Aula 
1 

Perceber as concepções 
dos estudantes a respeito 

dos átomos 
Modelos atômicos 

Sondagem de 
conhecimentos 
prévios e aula 

expositiva 

- 

Aula 
2 

Perceber as concepções 
dos estudantes a respeito 

de radiação e 
radioatividade 

Introdução da Física 
das Radiações 

- 
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Aula 
3 

Construir os conceitos 
básicos de radioatividade 

Radioisótopos, meia 
vida, instabilidade 
nuclear, tipos de 

decaimento e séries 
radioativas 

Aula expositiva, 
Leitura de texto 
(Apêndice 1) e 
resolução de 

alguns 
exercícios 

Exercícios 
propostos e 

redação 
sobre os 

textos lidos, 
para serem 

entregues na 
próxima aula 

Aula 
4 

Identificar as relações de 
interação da radiação 

ionizante com a matéria 

Lei do inverso do 
quadrado da 

distância, Interação 
da radiação com a 

matéria, blindagem, 
detectores e 

radioproteção 

Aula expositiva, 
Leitura de texto 
(Anexos 2 e 3) e 

resolução de 
alguns 

exercícios 

Exercícios 
propostos e 

redação 
sobre os 

textos lidos, 
para serem 

entregues na 
próxima aula 

Aula 
5 

Apresentar aplicações da 
radioatividade, bem como 

seu funcionamento 

Aplicações: Física 
Médica, indústria, 

radioecologia, 
armamentos e 

energia nuclear 

Aula expositiva 
e discussão de 

texto 
(Apêndice 2) 

Exercícios 
propostos 

para serem 
entregues na 
mesma aula 

Aula 
6 

Discutir a respeito dos 
aspectos sociais, 

econômicos e tecnológicos 

Armamento e 
Energia Nuclear Argumentação 

dos grupos 

Entrega de 
relatórios 
individuais 

sobre os 
temas dos 

outros 
grupos 

Aula 
7 

Aplicações Médicas, 
industriais e 
ambientais 

Aula 
8 

Questões sociais, 
econômicas, políticas 

e tecnológicas 

Decisão e 
Justificativa da 

“ODIN” 
 

Primeira aula: 

Sugerimos que na primeira aula, o professor apresente o cronograma de trabalho e 

realize uma sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos a respeito de modelos 

atômicos. 

No segundo tempo, o professor poderá fazer uma aula expositiva a respeito dos 

modelos atômicos desde a antiga Grécia até o modelo quântico atual, após o que poderá 

fornecer a poesia “A história do átomo”, que consta no Anexo 1. 
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Segunda aula: 

Na segunda aula, sugerimos que, novamente o professor use o primeiro tempo 

visando conhecer as idéias de seus alunos, desta vez, a respeito de radiações ionizantes e 

não ionizantes. 

Em seguida, no segundo tempo, poderá esclarecer dúvidas, modificar os conceitos 

dos estudantes e/ou apresentar aspectos da radiação desconhecidos a eles, após o que pode 

exibir um ou dois pequenos vídeos acerca de modelos atômicos e radiação a fim de fechar 

o primeiro ciclo de nossa proposta. 

 

Terceira aula: 

Esta aula destina-se a introduzir os conceitos de Radioisótopos, meia vida, 

instabilidade nuclear, tipos de decaimento e séries radioativas, além da resolução de alguns 

exercícios. Sugerimos que o primeiro tempo e metade do segundo sejam utilizados como 

aula expositiva e o restante fique reservado para a resolução dos exercícios. 

Neste encontro o professor poderá também fornecer aos alunos o texto que consta 

no Apêndice 1 e pedir que os alunos tragam uma redação a respeito na próxima aula. 

Observação: No caso de o professor dispor de mais tempo com a turma para a 

execução da proposta, talvez seja interessante que os alunos façam a leitura do texto em 

sala e escrevam a redação durante a aula. 

 

Quarta aula: 

Os tópicos a serem contemplados nesta aula são: Lei do inverso do quadrado da 

distância, Interação da radiação com a matéria, blindagem e radioproteção, seguindo um 

padrão semelhante ao da aula anterior, agora com a apresentação de dois textos (anexos 2 e 

3) e duas redações para serem entregues na próxima aula. 

 

Quinta aula: 

Analogamente aos dois encontros anteriores, aqui, pretende-se apresentar as 

aplicações de radiações ionizantes em diversas áreas: Física Médica, indústria, 

radioecologia, armamentos e energia nuclear. Além disso, sugerimos que sejam propostos 

exercícios para serem entregues ao fim da aula. 
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Aproveitando que as aplicações das radiações ionizantes já foram discutidas, o 

professor poderá em conjunto com os alunos, dividir os grupos de acordo com os interesses 

de todos. 

Aqui é interessante fazer uma discussão a cerca da leitura do Apêndice 2, a fim de 

perceber a mudança de mentalidade de um renomado cientista, frente ao uso bélico de 

descobertas científicas. 

Aqui termina a segunda etapa da proposta. Os próximos encontros se caracterizam 

como debates acerca de questões tecnológicas, sociais e políticas e constituem a etapa 

principal desta proposta, que é a discussão desses conceitos relacionados aos fatores 

políticos e sociais e das tecnologias envolvidas nessas questões. 

 

Sexta aula: 

Recomendamos que esta aula seja dedicada aos grupos de Armamentos e de 

Energia Nuclear, por serem provavelmente as aplicações mais conhecidas e debatidas na 

sociedade em geral. 

Aqui o professor deve agir como um mediador, possibilitando que os grupos 

apresentem seus temas e argumentos a favor ou contra esses temas, e estimular os outros 

grupos a fazerem perguntas a respeito do tema dos temas do dia. É interessante que os 

alunos saibam que a dinâmica da atividade é a argumentação a respeito de um tema para 

que convençam os membros da ODIN. 

Como forma de avaliação, além da participação, sugerimos aqui que os alunos 

preparem relatórios individuais para serem entregues ao final de todo o projeto, sobre os 

temas que ele não apresentou oralmente. No caso dos membros da ODIN, este relatório 

deverá ser um “Documento Oficial” da Organização justificando suas escolhas. 

 

Sétima aula: 

Esta aula segue o mesmo padrão da anterior. Sugerimos que a distribuição dos 

temas dessa aula seja: Aplicações médicas, industriais e ambientais. 

 

Oitava aula: 

Este é o fechamento da proposta. O grupo representante da ODIN deverá 

argumentar sobre cada um dos temas, explicitando quais foram os dois temas escolhidos 

para serem privilegiados nos próximos cinco anos e quais os motivos que levaram a essa 
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decisão. Além disso, devem ser expostos também os motivos pelos quais os outros temas 

foram descartados. O professor deverá novamente servir de mediador podendo dar voz aos 

alunos dos outros grupos que queiram argumentar contra as decisões da ODIN. 

Ao término dessa atividade, o professor poderá fazer uma avaliação geral da 

proposta junto aos alunos e solicitar que estes façam uma auto avaliação, além de uma 

avaliação individual anônima sobre o professor. 

 

Sugestão extra: 

Caso o professor queira fazer uma avaliação final em formato de prova, sugerimos 

que seja problematizada uma situação em que noções de radiações ionizantes sejam 

necessárias para uma compreensão dos acontecimentos, possíveis soluções e como 

norteadora na tomada de decisões. Por exemplo, uma situação de contaminação radioativa 

de algum ambiente ou de acidente nuclear, onde o aluno seja solicitado a apontar os 

problemas e indicar possíveis soluções ou posturas a tomar frente um caso desses. Ou 

ainda, na tentativa de estimular os estudantes, fazendo uma aproximação do mundo dos 

jogos com os conteúdos, uma sugestão é a elaboração de questões mais abstratas como a 

proposta no Apêndice 3. 
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5. Considerações Finais 

 

A radioatividade é um tema recorrente na mídia, seja devido a acidentes nucleares 

(como os ocorridos em Chernobyl, na Ucrânia em 1986, ou mais recentemente em 

Fukushima, no Japão em 2011) ou a desenhos animados e filmes. De qualquer forma, é 

veiculada uma grande quantidade de informações sobre este assunto, e muitas vezes essas 

informações são incompletas e/ou incorretas, além disso, na maioria das vezes essas são as 

únicas informações que chegam até a população. 

Assim, uma seqüência didática que se proponha a esclarecer as noções básicas de 

radioatividade, sobretudo às novas gerações, é bastante interessante do ponto de vista 

social, uma vez que pode propiciar a estes jovens um conhecimento que pode ser utilizado 

para construir opiniões a respeito de questões em destaque na sociedade, como por 

exemplo, a expansão do programa nuclear brasileiro.  

Isso só será possível com a aproximação dos pesquisadores de educação e dos 

professores e alunos de nível médio, de forma a aplicar efetivamente as novas 

metodologias de ensino nas escolas. Dessa forma, esperamos que esta proposta seja uma 

forma interessante de fazer esse contato entre as pesquisas na área de ensino e a prática 

docente. 
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Apêndice 1 

 

Os meios de comunicação frequentemente abordam temas científicos, seja em 

jornais, na televisão ou em revistas, porém, muitas vezes as informações apresentadas são 

incorretas ou incompletas. 

A radioatividade é um tema recorrente em revistas informativas, jornais e 

programas jornalísticos e é necessário que essas informações sejam muito bem avaliadas 

antes que você as tome como verdadeiras. No entanto, aqui falaremos de algo mais 

interessante e fantasioso. Desenhos animados e revistas em quadrinhos! 

A radiação ionizante está presente no nosso dia a dia de forma que muitas vezes 

nem nos damos conta que estamos sendo bombardeados por partículas alfa e beta e raios 

gama, porém, as doses absorvidas por nosso corpo devido a essas radiações do dia a dia 

são muito baixas para causar algum dano à saúde. No entanto, se as doses forem mais altas, 

podem resultar em problemas sérios como câncer. 

Apesar disso, em muitos quadrinhos e desenhos animados13, parece que a 

exposição exagerada à radiação, sobretudo aos raios gama, pode misteriosamente dar 

origem a poderes fantásticos e habilidades incríveis. 

O quarteto fantástico, por exemplo, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, pela 

Marvel Comics, e é um grupo de cientistas que, ao partir para uma missão espacial sofre 

uma grande exposição a raios cósmicos e misteriosamente adquirem poderes incríveis, se 

tornando assim o “Quarteto Fantástico”, composto pelo Homem Elástico (Reed Richards), 

a Mulher Invisível (Sue Storm), o Tocha Humana (Johnny Storm) e o Coisa (Ben Grimm). 

O Incrível Hulk é outro exemplo. Dos mesmos criadores do quarteto fantástico, o 

“Incrível Hulk” é na verdade o físico atômico Robert Bruce Banner que após ficar exposto 

à radiação proveniente da detonação de um armamento nuclear constantemente se 

transforma em um ser enorme e incrivelmente forte. 

Um dos mais famosos personagens da Marvel Comics (criado por Stan Lee e 

Steve Ditko) também tem seus poderes oriundos da radioatividade. Quando Peter Parker 

foi mordido por uma aranha que havia sido exposta à radiação, ele adquiriu poderes 

fantásticos semelhantes aos da aranha, isto é, a capacidade de aderir em paredes com as 

mãos e os pés, além de uma agilidade sobrenatural e um senso de perigo apuradíssimo. 
                                                        

13 Trataremos especialmente de alguns personagens criados por Stan Lee que seguem essa 
“fórmula mágica”: Radiação gama + cientistas = Heróis com poderes especiais. Mas isso não significa que 
estes sejam os únicos heróis que devem a origem de seus poderes à radiação ionizante. 
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(Figura 21. Origem do quarteto fantástico) 

Fonte: http://www.comicartville.com/originffpg.jpg 
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(Figura 22. O quarteto fantástico ao perceberem seus poderes) 

Fonte: http://www.ferretpress.com/weblog/uploaded_images/origin-743966.jpg 
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(Figura 23. Momento em que o Dr. Bruce Banner foi atingido pela radiação) 

Fonte: http://marvel.com/comics/issue/8906/incredible_hulk_1962_1 
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(Figura 24. Capa da primeira edição de “O incrível Hulk”) 

Fonte: http://marvel.com/comics/issue/8906/incredible_hulk_1962_1 
 

*O homem mais estranho de todos os tempos 
** Imagine como preferir! 

*** Ele é um homem ou um monstro... ou os dois? 
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(Figura 25. Momento em que a “aranha radioativa” morde Peter Parker) 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-
jixOPegaL_Y/T1PI0kRDYQI/AAAAAAAAnoA/v1QzdqjvJxE/s1600/Spidey+All+Givea

way+03.jpg 
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(Figura 26. Capa de uma edição do Homem Aranha) 
Fonte: http://marvel.com/comics/issue/3583/amazing_spider-man_1999_30 

 
*O incrível Homem Aranha 
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Apêndice 2 

 

Comentários de Max Born (1882 – 1970) sobre o uso bélico da energia atômica, 

extraídos e traduzidos de seu livro de divulgação científica “O universo em eterno 

movimento” (The Restless Universe), Dover, Nova Iorque, 2ª Edição, 1951, p. 278 et seq. 

 

Na primeira edição, as últimas linhas foram: 

 

“A necessidade do cientista de investigar, da mesma maneira que a fé de um 

devoto ou a inspiração de um artista, “é a expressão da procura da humanidade por algo 

fixo, estável, no redemoinho do Universo: Deus, Beleza, Verdade. 

A Verdade é o objetivo de todo cientista. Ele acaba por descobrir que nada está 

em repouso, nada é eterno no Universo. Não podemos conhecer tudo, e prever menos 

ainda. Mas a mente humana é capaz de captar e entender pelo menos parte da Criação; em 

meio à tempestade dos fenômenos, temos o farol imutável das Leis Naturais” 

 

Assim termina a primeira edição, de 1936, portanto antes da 2ª Guerra Mundial. 

Na segunda edição, logo após este trecho, vem um post-scriptum, do qual reproduzimos, a 

seguir, uma parte: 

 

“1. Ciência e História 

Grandes e formidáveis acontecimentos ocorreram desde que escrevi o parágrafo 

anterior, há 15 anos atrás. A dança dos átomos, elétrons e núcleos que, com toda a sua 

fúria, está sujeita às eternas leis de Deus, emaranhou-se com outro Universo em perene 

agitação, que pode muito bem ser o do Demônio: a luta da humanidade por poder e 

dominação, que eventualmente torna-se História. O meu entusiasmo otimista acerca da 

procura desinteressada pela Verdade foi severamente abalado. Fico espantado com minha 

ingenuidade quando releio coisas que escrevi naquela época, tais como: ‘Agora, nossa 

motivação, diferente da dos alquimistas, não é a busca por ouro, escondido nos mistérios 

das artes mágicas, e sim a curiosidade pura dos cientistas. Pois é claro, desde o começo, 

que não devemos esperar que a satisfação desta curiosidade venha acompanhada de 

riqueza.’ 
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Ouro significa poder, poder para dominar o mundo e participar de suas riquezas. 

A alquimia moderna, a ciência, é um atalho para este objetivo, pois produz poder 

diretamente; um poder de aterrorizar, dominar e ferir em uma escala nunca antes vista. E 

vemos este poder exibido em impiedosos atos de guerra, na devastação de cidades inteiras, 

e na destruição de suas populações. Tal destruição já foi, no passado, é claro, alcançada por 

outros meios. Outras cidades que não Hiroshima e Nagasaki foram destruídas, nesta 

mesma guerra, juntamente com parte considerável de sua população, embora mais 

lentamente, com o uso de explosivos mais comuns. 

Todas as guerras anteriores tiveram seus ‘progressos’ técnicos em poder 

destrutivo, desde a Idade da Pedra, quando as primeiras armas de bronze suplantaram os 

machados de pedra lascada e as flechas. No entanto, há uma diferença. Muitos Estados, 

populações e civilizações foram destruídos por outros mais poderosos. Porém, vastas 

regiões não foram afetadas por estas guerras, havendo assim sempre espaço para um 

renascimento. Hoje, no entanto, o planeta ficou pequeno, e a raça humana tem que encarar, 

pela primeira vez, a possibilidade de sua autodestruição. 

Quando fui solicitado a escrever uma nova edição deste livro, confesso que me 

senti bastante constrangido. Para atualizar o conteúdo, eu teria que apresentar um apanhado 

dos desenvolvimentos científicos desde 1935. Mas, embora este período esteja tão repleto 

de descobertas fascinantes (e também de idéias e de teorias) quanto qualquer outro, eu não 

poderia descrevê-lo usando o mesmo tom com que escrevi a primeira edição, ou seja, 

acreditando que uma compreensão mais profunda do funcionamento da Natureza seria o 

primeiro passo para a disseminação de uma filosofia racional e de um comportamento 

equilibrado na política mundial. Para mim, os cientistas que trabalharam na confecção da 

bomba atômica eram extremamente hábeis e engenhosos, mas não eram homens sábios. 

Eles entregaram, incondicionalmente, o resultado de suas descobertas nas mãos de 

políticos e militares; agindo assim, perderam sua inocência moral e sua liberdade 

intelectual. 

Assim, peço desculpas se a atualização que escrevi parecer seca e resumida. Ela 

não tem o objetivo de despertar entusiasmo; apenas tenta descrever como chegamos a esta 

situação trágica”. 
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Apêndice 3 

 

Ryu é um dos personagens principais dos jogos de luta da série Street Fighter, da 

empresa Capcom. De acordo com o manual do jogo Street Fighter2 (1991, p. 16), 

“reunindo toda a sua força de vontade, e canalizando-a através de suas mãos, Ryu 

consegue criar uma onda de energia, ou ‘HA-DO-KEN’” 

 
(Figura 27. Ryu canalizado um Hadoken) 

Fonte: http://s4.zerochan.net/Ryu.full.1403309.jpg 

 

Considerando que essa técnica fosse possível, e que o Hadoken é uma “bola de 

energia” que causa dano nos oponentes ao atingi-los, você poderia considerá-lo uma forma 

de radiação ionizante? Justifique sua resposta. 
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Anexo 1 

 

Texto criado por Paula Cristina Silva e João Carlos Paiva para uma regência em 

Química para uma turma de 10º ano na Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, 

Portugal, em 1988/89. < Disponível em: 

http://www.jcpaiva.net/getfile.php?cwd=curriculum/09Publicacoes/0904ArtigosRevNac/0

90401Sobrehistoriadoatomo&f=8db2c > Acesso em 03 mar. 2013 

 

A história do átomo 

 

1 

Leucipo e Demócrito 

Com a sua intuição 

Inventaram o átomo 

Mas sem qualquer experimentação. 

 

2 

Se na palavra <átomo> 

Se fizer a decomposição 

Do grego é <a tomos> 

Que quer dizer: sem divisão. 

 

3 

Mas Aristóteles, o mestre 

Mandou tudo calar 

A matéria não são átomos 

Mas terra, fogo, água e ar. 

 

4 

Por toda a Idade Média 

Houve grande estagnação 

Quem sabia era Aristóteles 

Não havia investigação. 

5 

Aliais quem quisesse 

As coisas investigar 

Ficava sem as goelas 

P´ra perturbação não causar. 

 

6 

Alguém apareceu de novo 

Que as ideias discutiu 

Foi nosso amigo Dalton 

Que a louça toda partiu... 

 

7 

Foi só no século dezenove 

E já com grande abertura; 

Disse Dalton com pujança 

Fora das trevas, com frescura: 

 

8 

<Aristóteles não é Deus 

Já não há esses apegos 

Eu vou fazer renascer 

Ideias dos atomistas gregos!> 



 

77 
 

9 

Disse para os antigos: 

<Vocês são mesmo impossíveis, 

Tomem estes postulados 

P´ros átomos indivisíveis.> 

 

10 

Mas Thomson fez experiências 

E divulgou nos periódicos 

Que descobriria novas coisas 

<À pala> dos raios catódicos: 

 

11 

<Amigos, Dalton é nabo>; 

Eu estudei estas radiações 

Podendo desde já concluir 

Que no átomo não há electrões.> 

 

12 

Os cientistas da época 

Fizeram gozos e queixas 

Chamando ao modelo te Thomson 

O célebre <pudim de ameixas>. 

 

13 

O átomo é como um pudim 

Feito de carga positiva 

Com as ameixas (electrões) 

Incrustados á deriva... 

 

 

 

 

14 

Julgava o pobre Thomson 

Poder ser o <maior> 

Mas eis que entra em cena 

O <Xico Zé Rutherford>. 

 

15 

<Fiz experiências várias 

Lâminas de ouro usei 

P´ro modelo de Thomson 

Meus amigos, “eu já dei”> 

 

16 

<P´ra trajetória das partículas 

Que eu bem pude seguir 

Sou levado a pensar 

Que um núcleo tem de existir! 

 

17 

Este ocupa pouco espaço 

Face ao átomo, quase nada 

É no núcleo, no entanto 

Que a massa está concentrada 

 

18 

No núcleo há cargas positivas 

Girando à volta electrões, 

Como no sistema planetário 

Em constantes rotações!> 
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19 

Face a este modelo 

Do tempo de nossos avós 

Perguntavam os cientistas 

Dizendo a alta voz: 

 

20 

<A girar à volta do núcleo 

O electrão vai-se despenhar 

E o Átomo é estável 

Como podemos constatar 

 

21 

E assim seria emitida 

Radiação continuamente 

E o espectro do hidrogénio 

Não revela isso, “ó gente”> 

 

22 

Apareceu então o Bohr 

E tocaram logo os sinos 

Com este homem genial 

Acabaram-se os desatinos: 

 

23 

<Amigos basta impor órbitas 

Bem definidas ao electrão 

Correspondentes níveis de energia 

Eis pois uma solução! 

 

24 

Isto explica o espectro 

Descontínuo e de cor 

Saltando o electrão para um nível 

De energia inferior.> 

 

25 

Nas partículas hidrogenoídes 

Fez Bohr um brilharete 

Pr´átomospolielectrónicos 

Enfiou um grande barrete! 

 

26 

Ficou pois um vazio 

Isso está bem entendido 

Só com a Teoria Quântica 

Ficaria preenchido! 
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Anexo 2 

 

Traduzido da matéria da BBC do dia 12 de setembro de 2011. < Disponível em 

http://www.bbc.co.uk/news/world-13047267 >. Acesso em 04/03/2013 

 

Linha do tempo: acidentes em usinas nucleares 

 

A crise nuclear no Japão reacendeu temores sobre a segurança da energia nuclear 

e do perigo potencial que representa para a saúde pública, quando as coisas dão errado. 

 

Houve uma série de graves incidentes nucleares desde os anos 1950. Abaixo estão 

os detalhes dos mais graves. 
 

Complexo nuclear Mayak ou Kyshtym (União Soviética): 29 de setembro, 

1957 

Uma falha no sistema de refrigeração do complexo nuclear, próximo de 

Chelyabinsk, resulta em uma explosão química e libera estimadamente 70 a 80 toneladas 

de materiais radioativos no ar. Milhares de pessoas são expostas a radiação e outros 

milhares são evacuados de suas casas. É classificado como nível 6 na escala de sete pontos 

de Eventos Nucleares Internacionais (INES – International Nuclear Events Scale). 

 

Reator nuclear de Windscale (Reino Unido): 7 de outubro, 1957 

Um incêndio no núcleo de grafite do reator, em Cumbria, resulta em uma 

liberação limitada de radioatividade (INES Nível 5). A venda de leite de fazendas 

próximas é proibida por um mês. O reator não pode ser recuperado e é enterrado em 

concreto. Um segundo reactor no local também é desligado e o local descontaminado. 

Posteriormente parte do local é renomeado para Sellafield e novos reatores nucleares são 

construídos. 

 

Idaho National Engineering Laboratory (EUA): 3 de janeiro, 1961 

Uma explosão de vapor no reator SL-1 durante a preparação para a inicialização 

destrói o pequeno reator experimental do exército americano e mata três operadores. 
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Usina nuclear de Three Mile Island, Pennsylvania (EUA): 29 de março, 1979 

Um mau funcionamento de arrefecimento provoca um derretimento parcial num 

reactor, o que resulta em uma liberação limitada da radioactividade (INES nível 5). 

O primeiro reator do local (TMI One) no rio Susquehanna foi fechado para 

reabastecimento. O segundo estava em plena atividade quando duas avarias ocorreram: 

primeiro, houve a liberação de água radioativa, em seguida, gás radioativo foi detectado no 

perímetro. Não foi relatado nenhum morto ou ferido. É considerado o pior acidente nuclear 

ocorrido nos Estados Unidos e levou a mudanças importantes de segurança na indústria. 

 

Usina nuclear de Chernobyl (União Soviética): 26 de abril, 1986 

Um dos quatro reatores explodiu depois de um experimento na usina (INES Nível 

7). O fogo resultante queima por nove dias e é liberada pelo menos 100 vezes mais 

radiação do que as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Depósitos 

radioativos são encontrados em quase todos os países do hemisfério norte. 

Duas pessoas morrem na explosão e outras 28 da doença aguda da radiação. 

Alguns especialistas prevêem milhares de mortes por câncer, como resultado do desastre. 

Uma tampa enorme, conhecida como o “novo confinamento de segurança”, está sendo 

construída sobre o sarcófago existente. Espera-se para cobrir o local em 2013. 

 

Severesk, antiga Tomsk-7 (Rússia): 6 de abril, 1993 

Um tanque explode dentro de uma fábrica de urânio e plutônio, resultando na 

disperção de radioatividade na atmosfera, contaminando uma área de mais de 120 km² 

(INES Nível 4). Um número de aldeias é evacuado e considerado permanentemente 

inabitável. 

 

Instalação de processamento de combustível nuclear de Tokaimura (Japão): 

30 de setembro, 1999 

Trabalhadores quebram as normas de segurança, misturando perigosamente 

grandes quantidades de urânio tratado em baldes de metal, desencadeando uma reação 

nuclear (INES Nível 4). Dois dos trabalhadores morrem pouco depois devido aos danos e 

mais de 40 outros são tratados por exposição a níveis elevados de radiação. Centenas de 

moradores que viviam nas proximidades foram evacuados de suas casas enquanto a reação 

nuclear continuou, mas foram autorizados a voltar dois dias depois 
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Usina de Mihama (Japão): 9 agosto, 2004 

Cinco pessoas morrem em um acidente na usina, na província de Fukui (INES 

Nível 1). Sete pessoas também são feridas quando a água e vapor quente vazam de um 

cano quebrado. Funcionários insistem que nenhuma radiação vazou da usina, e não há 

perigo para a área circundante. 
 

Usina Fukushima Daiichi (Japão): 11 de março, 2011 

Um grande tsunami gerado por um terremoto de magnitude 9,0 no mar bate na 

usina nuclear de Fukushima Daiichi, danificando quatro dos seis reatores no local. 

Uma série de incêndios se iniciam, depois de sistemas de refrigeração falharem. A 

liberação de gás de hidrogénio a partir dos reactores provoca explosões, forçando os 

engenheiros a utilizar a água do mar, em um esforço para amenizar o superaquecimento 

dos núcleos dos reatores. 

Originalmente classificado como INES Nível 5, a gravidade foi elevado para nível 7 da 

INES em 12 de Abril de 2011, quando uma nova estimativa sugeriu que níveis mais altos 

de radiação do que se pensava anteriormente tinham vazado da usina. 

Apesar da classificação, o incidente é dito ser muito menos grave do que Chernobyl, e as 

autoridades insistem que há apenas um mínimo de risco para a saúde pública. 
 

Instalação nuclear de Macoule (França), 12 de setembro, 2011 

Uma pessoa é morta e quatro são feridas (uma com queimaduras graves) após 

uma explosão em um forno utilizado para derreter resíduos nucleares e reciclá-los. Não 

foram detectados vazamentos de radiação nem danos na usina. 
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Anexo 3 

 

Trecho adaptado do artigo “Estudo do Acidente Radiológico de Goiânia no 

Ensino de Física Moderna”, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 

22, nº 1 de março de 2000. 

Autores: R. Meigikos dos Anjos, A. Facure, K. C. Damasio Macario, E. M. 

Yoshimura, J. A. P. Brage, E. M. Terra, H. Tompakow, P. R. S. Gomes, C. E. Alhanati, S. 

N. M. Cardoso, M.D.N.Santoro, A.L.Boyd 

 

O Acidente Radiológico de Goiânia 

Em setembro de 1987, um cabeçote de uma unidade utilizada em radioterapia, 

contendo uma fonte radioativa de césio-137 que se encontrava nos escombros do antigo 

Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) foi removido, violado e vendido como ferro velho 

pelos sucateiros Roberto Santos Alves e Wagner Mota Pereira. Devair e Ivo Alves 

Ferreira, donos dos ferros-velhos, e Edson Fabiano, vizinho de Devair, transformaram- se 

involuntariamente em alvos de uma experiência desastrosa. Atraídos pela luminescência do 

césio, adultos e crianças manipularam e distribuíram entre parentes e amigos cerca de 19g 

deste material radioativo (137CsCl, com atividade de 1375 Ci) de alta periculosidade. 

Desta experiência resultou a morte de quatro pessoas e a contaminação, em maior ou 

menor grau, de mais de 200 pessoas. 

Após o alarme desencadeado pela Secretaria da Saúde de Goiás, a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) assumiu o trabalho de avaliação e descontaminação 

do local do acidente. 

Seis meses após o acidente, a maior parte das vítimas já havia retornado às suas 

casas e os principais locais com focos de contaminação haviam sido descontaminados e/ou 

removidos. Segundo a CNEN, atualmente não há mais riscos para os habitantes, uma vez 

que as doses registradas na área do acidente não excedem os valores encontrados em 

Guarapari (ES), cidade com elevada concentração natural de minerais radioativos no solo 

servindo assim como parâmetro para índices de contaminação radioativa. 




