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Resumo

O objetivo deste trabalho é proporcionar uma prática educativa que contextualize e
utilize tecnologias educacionais no estudo das Ondas eletromagnéticas, em específico os raios
X, conceito contemplado na Física Moderna e Contemporânea (FMC). Buscando promover um
conhecimento crítico e detalhado sobre o surgimento dos Raios X, suas aplicações e importância
nos dias atuais. Usando uma abordagem investigativa, a fim de desenvolver intuição crítica e
social, além de repensando o Processo de Ensino-aprendizagem, buscamos diversas
possibilidades didático-metodológicas que pudessem acrescentar e contribuir na qualidade da
Educação Básica em ressonância com as Diretrizes Curriculares. A presente proposta, aborda o
uso de experimentos de difração de Raios X como técnica investigativa. Os alunos
comparecerão a uma universidade e vivenciarão o cotidiano de um cientista. A partir dessa
prática experimental, percebeu-se um grande aumento do interesse e da participação dos alunos
na componente curricular Física bem como nos conceitos abordados em Física Moderna. O
trabalho também comenta brevemente sobre a possibilidade do aluno de EM frequentar esse
ambiente acadêmico, através de bolsas de estudos, como a pré-iniciação científica. Outra ideia
não menos importante, é tentar fazer com que os alunos compreendam que a Ciência não é algo
pronto e acabado, visto que desde a descoberta dos Raios X até os dias atuais muito se evoluiu e
o mesmo se faz presente com diversas atuações em nosso cotidiano.

Palavras chaves: Raio X, Ensino aprendizagem, Âmbito científico, Ensino por
investigação.



Abstract

The objective of this work is to provide an educational practice that contextualizes and
uses technologies applied in the study of electromagnetic waves, specifically the X-rays, a
concept contemplated in Modern and Contemporary Physics. It also seeks to promote a critical
and detailed knowledge about the emergence of X-rays, their applications and importance today.
Using an investigative approach, in order to develop critical and social intuition, in addition to
rethinking the teaching-learning process, several didactic-methodological possibilities are
sought that could add and contribute to the quality of Basic Education in resonance with the
Curricular Guidelines. The present proposal approaches the use of X-ray diffraction experiments
as an investigative technique. Students will attend a university and experience the daily life of a
scientist. From this experimental practice, it was noticed a great increase in the interest and
participation of students in the curricular component of Physics, as well as in the concepts
covered in Modern Physics. The work also briefly comments on the possibility of high school
students to attend this academic environment, through the implementation of scholarships, such
as scientific pre-initiation. Another no less important idea is to try to make students understand
that Science is not something ready and finished, because, since the discovery of X-Rays to the
present day, much has evolved and the same is present with several actions in our daily lives.

Keywords: X-ray, Teaching-learning, scientific scope, Teaching by investigation.
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1 INTRODUÇÃO

Nascido na cidade do Rio de Janeiro, cresci em Bangu, um populoso bairro de
classe média baixa, localizado na Zona Oeste. Com alguns centros comerciais, o bairro
é majoritariamente dormitório. Durante minha infância e adolescência, estudei em
quatro colégios, sendo todos particulares. Dois desses colégios eram de bairros vizinhos
ao meu. Dentre as disciplinas do Ensino Médio (EM), as que mais chamavam a minha
atenção era Física, mesmo sem entender muito o que meus professores faziam, e
Matemática.

Assim que acabei o ensino médio, prestei o ENEM e fui aprovado para a minha
primeira faculdade, UEZO, onde eu estudei por um ano Farmácia e logo percebi que
não me encaixava. Após desistir de Farmácia, decidi estudar no ano seguinte em casa
para conseguir ingressar em algum curso que realmente me interessasse. Entretanto, no
meio dos meus estudos surgiu a possibilidade de ser monitor de Matemática e Física,
em um minicurso perto de casa e foi justamente nesse momento que me decidi. Gostei
tanto de ministrar “aulas” e sanar dúvidas em Física que me apaixonei pela matéria.
Assim que fiz o ENEM no final do ano de 2016, consegui ingressar no ano de 2017.1 na
UFF, em Santo Antônio de Pádua (RJ).

O que me influenciou a dissertar sobre esse assunto, foi a oportunidade dada a
mim, pela minha orientadora, no qual sou orgulhoso em ter realizado minha iniciação
científica. Após estudar um pouco sobre cristalografia, fui pesquisando mais sobre raios
X, e se era possível abordá-lo no Ensino Médio.

Inicialmente, o pensamento que eu tinha a respeito de ensino de Física era
pautado em aulas tradicionais, apenas lousa, às vezes retroprojeção e listas de
exercícios. Mas depois de estudar algumas matérias específicas do curso de Licenciatura
em Física, percebi que essa não seria a melhor forma para atrair os alunos ou melhorar a
aula e sim, seria escolhendo outro tipo de abordagem.

No curso de Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) durante a Graduação em Física,
aprendemos que há vários tipos de métodos, que podemos usar para conseguir aulas
didaticamente mais interessantes e interativas com os alunos. Dentre eles, o método que
mais me atraiu foi Ensino de Ciências por investigação. Esse método é interessante pelo
fato do professor ser o mediador do conhecimento, ou seja, deixamos a ideia de que
apenas o professor detém o conhecimento e passamos a adotar a iniciativa do aluno de
explicar o que foi entendido. Caso a explicação do aluno seja incompleta ou equívoca, o
professor pode interferir e até mesmo começar um debate entre os demais alunos.

Notamos que a abordagem dos conteúdos de Física Moderna Contemporânea
(FMC) no EM é complicada por vários fatores, os mais discutidos são; i) carga horária
insuficiente, ii) conhecimento prévio, iii) dificuldade matemática. Alguns
pesquisadores[1] acreditam que uma das formas mais interessantes de abordar FMC
seria apenas utilizando a teoria, ou seja, sem necessidade de aprofundar nos cálculos do
assunto. Logo, para que os alunos se interessem, o professor irá argumentar com a
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turma o conteúdo para conseguir desenvolver uma ideia teórica sobre o assunto, levando
a um ponto inicial.

Com o desenvolvimento da Física do século XX a atualização dos tópicos dados
ao EM preza-se necessária para melhor entendimento do mundo dos estudantes, além de
os estudantes sentirem atração pelo assunto. O ensino por investigação proporciona aos
alunos a vivência do processo de construção do conhecimento científico, isso os motiva
por mostrar que cientistas já tiveram as mesmas ideias, contribuindo ao
desenvolvimento do cidadão crítico.

Como dito anteriormente usaremos o método de Ciência por investigação,
contudo, minha proposta é fazer um cronograma de aulas voltado para a história da
Física, em específico a história dos raios X. Esta monografia será estruturada da
seguinte maneira: o segundo capítulo, se trata do referencial teórico, onde abordarei
quatro assuntos principais: o ensino de FMC no EM, o ensino de Ciências por
investigação, o uso da argumentação no ensino de Ciências e, por fim, farei um breve
relato sobre a história dos raios X. No capítulo seguinte, falarei sobre a metodologia
utilizada. No quarto capítulo falarei sobre a proposta da sequência didática investigativa
para o ensino de raios X. Como dito anteriormente, essa sequência terá uma abordagem
histórica, facilitando o entendimento e sem matematizar muito o conteúdo. A ideia é
que esse conteúdo seja usado no 3º ano do EM, para que já tenham um conhecimento
prévio útil para a abordagem do conteúdo a ser tratado. Assim a sequência didática
proposta será dividida em 5 aulas, para melhor entendimento e discussão da turma; na
primeira aula explicarei a trajetória histórica dos raios X e citarei algumas tecnologias
atuais que foram desenvolvidas através desse estudo. Na segunda aula farei uma
analogia sobre o conteúdo de ondas, aprendido anteriormente, e como seria utilizado
nas tecnologias mostradas na aula 1. Na terceira aula, iríamos começar a discutir as
ideias de Maxwell e de sua “descoberta” sobre a onda eletromagnética, sem
prolongações matemáticas, introduziria a ideia de quantização de energia. Na aula
quatro, haveria uma excursão a uma Universidade pública para que os alunos possam se
aproximar da realidade e aguçar sua curiosidade pelo conteúdo visto. Como forma de
avaliação, os alunos deveriam apresentar um seminário na quinta aula, onde seria feito
um debate entre os alunos sobre todo conteúdo abordado nas 4 aulas anteriores, com
mediação do professor.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Ensino de Física deve atender a necessidade da Educação Básica de acordo
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) [2]. A BNCC diz que “aprendizagens
essenciais” devem ser trabalhadas no período da Educação Básica que contam com dez
competências gerais, onde todas as dez competências se relacionam em todos os três
períodos do Ensino Básico (Ensino Infantil, Ensino Básico e Ensino Médio) na
construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de
atitudes e valores.

Pretendo abordar temas da FMC, em específico modelo ondulatório e radiação
térmica, usando o Ensino de Física por Investigação (ENCI), ilustrando o
desenvolvimento da compreensão da natureza das radiações eletromagnéticas e
radiações térmicas, fazendo assim os alunos notarem que a ciência é uma construção
humana e não algo linear.

É notório que a pesquisa no Ensino de FMC tem crescido muito nos últimos
anos, isso facilita a compreensão dos alunos de onde surgiu toda a tecnologia que eles
vivenciam atualmente. A ideia é optar por aulas mais conceituais e sem muitas contas,
fugindo das aulas tradicionais do ensino de Física.

Para evitar o tradicionalismo, utilizarei o ENCI que se mostra uma boa ideia para
o assunto que irei abordar. Com esse método, também podemos ajudar no
desenvolvimento argumentativo do aluno, algo necessário para a sua convivência em
sociedade. Além disso, auxilia em outras etapas acadêmicas, podendo até ajudá-lo a
despertar interesse em se tornar um pesquisador.

2.1 ENSINO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO
MÉDIO

O ensino de Física Moderna Contemporânea foi incluído no EM a partir da
PNLD de 2012. Por muito tempo a Física era associada a fórmulas, matemática
complicada e professores “malucos" que não explicavam o contexto ou a história que
estava sendo feita por trás de todo o conhecimento que era desenvolvido. Com isso,
tornou-se uma matéria “chata, complicada e muitas das vezes inútil” para o cotidiano
das pessoas e levando ao desinteresse. Em defesa do uso de FMC no EM, o professor
Fábio Ostermann na ref. [3] diz:

São inúmeras as razões para a introdução de tópicos de Física contemporânea na escola
média. Dentre elas: despertar a curiosidade dos estudantes e ajudá-los a reconhecer a Física
como um empreendimento humano e, portanto, mais próxima dos estudantes; estabelecer o
contato dos alunos com as ideias revolucionárias que mudaram totalmente a Ciência do século
XX; atrair jovens para a carreira científica, futuros pesquisadores e professores.

Talvez, os alunos parem de se perguntar “para que eu preciso aprender Física?”
se ela realmente fosse explicada de forma que eles pudessem enxergar que tudo o que
eles vivenciam é de fato Física. Ostermann e Cavalcanti [4] apontam que a
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desatualização curricular gera uma desmotivação dos alunos, pois mostra uma ideia
muito formal da Física, além de dar ênfase na baixa qualificação dos professores.

Ostermann e Moreira [5], fizeram um estudo sobre dois tópicos de FMC, no
qual alunos de graduação explicavam em colégios públicos e particulares ideais de
partículas elementares e supercondutividade, chegaram a conclusão que é possível que
os alunos entendam o conteúdo, tanto em relação a atividades quanto de conceitos.
Comentaram que os tópicos precisam ser abordados de formas diferentes do
tradicionalismo, além de afirmar que os professores precisam estar adequadamente
preparados e com bons materiais didáticos.

Em uma pesquisa realizada entre os físicos, pesquisadores em ensino de Física
no EM, Ostermann e Moreira[6] elaboraram uma lista dos tópicos de FMC mais
importantes a serem abordados no EM, com intuito de atualizar o currículo de Física.
Os tópicos selecionados foram: efeito fotoelétrico, átomo de Bohr, leis de conservação,
radioatividade, forças fundamentais, dualidade onda-partícula, fissão e fusão nuclear,
origem do universo, raios X, metais e isolantes, semicondutores, laser, supercondutores,
partículas elementares, relatividade restrita, big bang, estrutura molecular e fibras
ópticas.

Esses tópicos foram selecionados na intenção de melhorar o entendimento que
acontecem no cotidiano dos alunos, dando-lhes um maior conhecimento de mundo. De
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional[7], dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN[8] e Orientações Curriculares Nacionais Complementares
aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCN+[9], mostra que o
“Novo Ensino Médio” deve priorizar “[...]a formação geral em oposição a formação
especıfica; o desenvolvimento de pesquisar, buscar informações, analisá-las e
selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercıcio
de memorização" [8, p. 5].

Os textos acima assinalam que os conhecimentos científicos seriam
fundamentais para a formação dos estudantes e assim permitindo que se tornem
cidadãos contemporâneos, além de interagirem com as outras matérias, dando sentido
ao cotidiano.

Com isso, a ideia é que eles utilizem a Física aprendida no EM, como diz o PCN
+[9, P. 78]“...os critérios que orientam a ação pedagógica deixam, portanto, de tomar
como referência primeira ‘o que ensinar de física’, passando a centrar-se sobre o ‘para
que ensinar física’...” , visando uma formação científica mais crítica e,
consequentemente, mais adequada à formação da cidadania”.

O texto PNC + deu o total de 6 temas, entretanto o que mais nos interessa nesta
monografia é falar de forma mais abrangente o ensino de Física, mais particularmente, o
tema raios X.

Para justificar a escolha do tema, ressalto a importância do estudo das radiações
e suas interações com matéria, considerando como base os modelos de constituição da
matéria e os espectro eletromagnético. Assim podemos fazer com que os alunos tenham
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uma noção muito maior de universo físico microscópico. Mais uma vez citando um
trecho da PCN +:

...O cotidiano contemporâneo depende, cada vez mais
intensamente, de tecnologias baseadas na utilização de
radiações... Introduzir esses assuntos no ensino médio significa
promover nos jovens competências para, por exemplo, ter
condições de avaliar riscos e benefícios que decorrem da
utilização de diferentes radiações, compreender os recursos de
diagnóstico médico (radiografias, tomografias, etc.)... [9, p.
77]

Além do PCN+ comentar sobre a utilidade dos raios X, podemos mostrar que a
Física está presente cotidianamente na nossa vida. Além disso, todos os pesquisadores
concordam com a ideia de recorrer a experimentos, com o intuito de auxiliar os alunos
a conseguirem ter uma visibilidade melhor do que acontece e como esse procedimento é
realizado:

Identificar diferentes tipos de radiações presentes na vida
cotidiana, reconhecendo sua sistematização no espectro
eletromagnético (das ondas de rádio aos raios gama) e sua
utilização através de tecnologias a elas associadas (radar,
rádio, forno de microondas, tomografia etc.) [...] Compreender
os processos de interação das radiações com os meios
materiais para explicar os fenômenos envolvidos em, por
exemplo, fotocélulas, emissão e transmissão de luz, telas de
monitores, radiografias [9, p. 78].

Neste sentido, o experimento torna-se ferramenta fundamental para o
desenvolvimento dos estudantes. Além de poder auxiliar a instigar e a causar um debate
sobre a abordagem histórica, que é outro ponto importante no EM. É descrito pela
BNCC como imprescindível a falta de conteúdos históricos. “Valorizar e utilizar os
conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e
digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” [2, p. 9]

A Física do século passado surgiu de problemas ditos restantes para consolidar
todo conhecimento físico necessário para a compreensão da natureza. A partir das
propostas de soluções para os problemas, novos campos de estudos foram descobertos e
certos conceitos foram remodelados. A história da FMC é um ótimo exemplo para
mostrar que o conhecimento científico é de forma não-linear. Biazus em sua dissertação
de mestrado [8, p. 22] se baseia nos PCN como uma resposta de propor a abordagem
histórica no EM:

Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua
para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita
ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos
naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano
com a natureza como parte da própria natureza em
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transformação. Para tanto, é essencial que o conhecimento
físico seja explicitado como um processo histórico, objeto de
contínua transformação e associado às outras formas de
expressão e produção humanas. É necessário também que essa
cultura em Física inclua a compreensão do conjunto de
equipamentos e procedimentos, técnicos ou tecnológicos, do
cotidiano doméstico, social e profissional.

Alguns pesquisadores acham conveniente trabalhar FMC como limite da Física
Clássica, ou seja, mostrar aos alunos que foi necessário desenvolver algumas outras
teorias para que pudéssemos continuar “caminhando” para o desenvolvimento da
ciência. Um exemplo dessa necessidade foi Eletromagnetismo, sendo assim, trabalhar
esse limite em sala de aula pode ser uma ideia para mostrar esse tópico.

Podemos perceber que a BNCC [2,p.550] trata dessa competência de forma
séria e acha necessária que haja mais história da ciência no decorrer das aulas e nos
livros didáticos:

[...] a contextualização histórica não se ocupa apenas da menção a nomes de cientistas
e a datas da história da Ciência, mas de apresentar os conhecimentos científicos como
construções socialmente produzidas, com seus impasses e contradições, influenciando e sendo
influenciadas por condições políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais de cada
local, época e cultura. [...] Ainda com relação à contextualização histórica, propõe-se, por
exemplo, a comparação de distintas explicações científicas propostas em diferentes épocas e
culturas e o reconhecimento dos limites explicativos das ciências, criando oportunidades para
que os estudantes compreendam a dinâmica da construção do conhecimento científico.

É notório a dificuldade que temos para explicar algo do século passado,
entretanto, como vimos acima, na PCN+ foram incluídos os tópicos mais relevantes,
englobando “matéria e radiação”.

Outro problema apontado pelas pesquisas seria a falta de preparo dos
professores para ensinar esses conteúdos. Tal problema não tem origem no EM, mas sim
no Ensino Superior, uma vez que muitos desses tópicos não são abordados no curso
Licenciatura de Física no Ensino Superior. Este cenário tem mudado bastante há alguns
anos, mas muitos professores tiveram sua formação anteriormente a essas mudanças.
Oliveira, Vianna e Gerbassi pesquisaram alguns professores, que atuavam na época, e
verificaram que estes tinham interesse em ensinar os tópicos, mas não sabiam como
abordá-los. Nas palavras dos autores[10, p. 451],

Todos os professores acham importante ter disponível
algum material didático sobre os raios X e concordam
que há necessidade de um curso de
capacitação/atualização para que possam trabalhar com
esse material em sala de aula. Indicam ainda a
necessidade de se associar ao material recursos
pedagógicos como vídeo, retroprojetor, etc

13



Como parte dessa mudança, algumas Universidades têm complementado seus
cursos de Licenciatura, com algumas matérias optativas. A Universidade Federal
Fluminense criou algumas matérias, como: Introdução à Relatividade e ao seu ensino
(código da disciplina: GFI00254) e Tópicos de Física Moderna e Contemporânea para o
Ensino Médio (código da disciplina: GGF0025).

Além de todas essas dificuldades para ensinar FMC no EM, temos a forma de
abordagem desses tópicos, normalmente realizada de forma tradicional. Bizaus comenta
sobre essa abordagem dos livros didáticos e sobre a forma tradicional dos professores ao
ensinar tais tópicos. Ele chega a criticar a metodologia rudimentar para explicar tais
conceitos e sugere que sejam feitas atividades diferenciadas para explicar a Física
Moderna. Além disso, ele relata que os livros atuais ajudam bastante, mas não são
capazes de subsidiar o trabalho que o professor é capaz de fazer, além da produção de
uma aprendizagem satisfatória para o aluno.[11, p.25]

Com isso, vemos que é necessário uma mudança do jeito tradicional de lecionar,
sair da mesmice de que o professor detém toda a inteligência e os alunos apenas devem
copiar e gravar fórmulas que muitas vezes não fazem sentido para eles. Para isso, o
pesquisador Lima comenta sobre os objetivos necessários para os professores
realizarem um planejamento adequado ao ensinar FMC, criando a ideia que os
professores tenham alguns objetivos a atingir com seu ensino:

Toda e qualquer sequência didática planejada deve
ser desenvolvida para atingir um objetivo, mas não
é qualquer objetivo. Esse objetivo deve atender as
necessidades do aluno. Ora, se preciso ensinar
algo para meu aluno preciso criar uma estratégia
de passo a passo para que ele seja capaz de
entender o conteúdo que eu, professora, estou
oferecendo e por isso é bastante importante
selecionar e criar as sequências e ter uma didática
adequada para usar em sala.[12, p. 156]

Em algumas análises feitas por Pereira e Ostermann, comentaram sobre uma
pesquisa feita por outro pesquisador e chegaram a conclusão que usando métodos
diferentes era possível aplicar FMC:

Paulo e Moreira (2004) implementaram uma
unidade didática sobre MQ em turmas de primeiro
e segundo anos do ensino médio em duas escolas
da rede pública de ensino. As turmas de primeiro
ano tiveram aulas sobre óptica ondulatória e
sobre o experimento de dupla fenda antes da
implementação da unidade didática. Os autores
afirmam que os resultados da investigação
parecem indicar que não houve dificuldades de
aprender conceitos da teoria quântica que fossem
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maiores que as dificuldades de aprendizagem
inerente à FC e que o conhecimento prévio sobre
ondulatória clássica, por parte dos alunos, não
parece influenciar criticamente os resultados de
aprendizagem[13, p. 396]

Dessa forma, o ensino de tópicos relacionados à FMC demonstra-se interessante
a fim de explorar a Física do dia-a-dia e promover a divulgação científica dentro da sala
de aula, mas para isso, a abordagem deve ser diferente da transmissão de conteúdos que
atualmente vemos nas salas de aula em muitas escolas.

2.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO

Como podemos perceber o Ensino tradicional, onde o professor está acima dos
alunos ou aquele que detém todo o conhecimento, não é a melhor forma de lecionar.
Com isso, optei por um Ensino que propõe ao aluno a procurar, assim como os
pesquisadores, causando uma vontade de explorar sobre o assunto. Esse método ficou
conhecido como Ensino por Investigação e ele atende algumas necessidades:

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à
abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e
a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas. [2, p. 9]

Os processos e práticas de investigação merecem também
destaque especial nessa área. Portanto, a dimensão
investigativa das Ciências da Natureza deve ser
enfatizada no Ensino Médio, aproximando os estudantes
dos procedimentos e instrumentos de investigação, tais
como: identificar problemas, formular questões,
identificar informações ou variáveis relevantes, propor e
testar hipóteses, elaborar argumentos e explicações,
escolher e utilizar instrumentos de medida, planejar e
realizar atividades experimentais e pesquisas de campo,
relatar, avaliar e comunicar conclusões e desenvolver
ações de intervenção, a partir da análise de dados e
informações sobre as temáticas da área [2, p. 550]

As matérias de Ciência que geralmente são ensinadas no EM não aparentam
conectar os alunos ao cotidiano deles. Entretanto, a Física se torna mais desconexa do
que a maioria, talvez pela matemática utilizada, e muitos professores valorizam mais
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essa matemática do que o raciocínio do aluno. O pesquisador Azevedo comenta sobre
isso em um dos seus artigos:

As recentes investigações parecem mostrar que deixando
como atividades separadas a resolução de problemas, a
teoria e as aulas práticas, os alunos acabam com uma
visão deformada do que é ciência, já que na realidade do
cientista essas formas de trabalho aparecem muito
relacionadas umas com as outras, formando um todo
coerente e interdependente. [14, p. 19)

Tendo em vista que a mudança de como as abordagens serão feitas aos alunos
iram colaborar mais com a aula e isso é um fato importante no processo de
ensino-aprendizagem, algumas pesquisas apontam que o ENCI faz com que as aulas de
FMC sejam mais produtivas e mostram melhor que a Ciência não tem carácter linear.

Em um dos artigos de Solino, Ferraz e Sasseron eles comentam um pouco sobre
o fato da Física estar na vivência dos alunos, onde a Física não está só na sala de aula ou
só em contas feitas para saber onde ou quando uma partícula irá aparecer. A Física
ensinada, tem o propósito de fazer o aluno enxergar os acontecimentos ao seu redor e
entender o que aconteceu naquele momento, assim ele consegue “participar” e entender
esse mundo sensorial e intelectual. As professoras Ana Solino e Lúcia Sasseron alegam
que ENCI foge da realidade irreal da sala de aula:

Tomamos a ideia de investigação como os processos por
meio dos quais novos conhecimentos são construídos
apoiando-se em resultados teóricos, dados empíricos,
análise e confronto de perspectivas. A investigação é um
processo aberto, desencadeado e dependente de
características do próprio problema em análise, tendo
forte relação com conhecimentos já existentes e já
reconhecidos pelos participantes do processo.[15, p. 2-3]

Azevedo também comenta um pouco do que o aluno precisa fazer para que
possa-se ter uma atividade investigativa. Para ele, o aluno deve atuar no âmbito
científico, ou seja, deve refletir, discutir, explicar, relatar, isso dará ao seu trabalho as
características de uma investigação científica. [14, p. 21]

Mas qual seria o objetivo do ENCI? Por que esse método de ensino ajudaria os
alunos ? Azevedo[14] respondeu essas perguntas, “[...] é levar os alunos a pensar,
debater, justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em situações novas, usando
os conhecimentos teóricos e matemáticos” [p. 20]. Essa habilidade não tem carácter
específico da área, e sim um carácter científico geral. Solino, Ferraz e Sasseron [15]
também comentam sobre essas perguntas:

Nesta proposta defendemos que os alunos devem não
somente aprender os conceitos científicos, mas também
construir habilidades cognitivas, a partir dos processos
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que envolvem a atividade científica, tais como: resolução
de um problema, levantamento de hipóteses, análise de
dados, discussão de resultados, argumentação etc. (p. 4)

Essa forma de Ensino faz com que tenhamos um ambiente de aprendizagem
próximo ao “fazer Ciência” do cotidiano de um pesquisador, desenvolvendo as
habilidades cognitivas do aluno.

Alguns pesquisadores dizem que os alunos precisam viver o ofício com seus
professores, ou seja, para o desenvolvimento de ideias e praticar o Ensino de Ciências
feito na sala de aula. Vivendo esse ofício os estudantes tendem a desenvolver ou
melhorar algumas habilidades já citadas, como, levantamento de hipóteses, observações,
conclusões e divulgações, assim podemos novamente chegar perto de entrar em contato
com a “Ciência de verdade”.

Essa prática não é tão simples de ser efetuada, precisa de colaboração de ambas
as partes, os alunos precisam deixar de ser tão calados, ou seja, eles precisam ser mais
“desbravadores” e “debater” sobre o que está sendo discutido em sala de aula. O
professor tem uma forma de trabalhar os alunos muito diferente do tradicional, onde ele
seria o mediador do conhecimento, o responsável em começar ou prolongar o debate,
além de propor ideias para os alunos começarem a questionar o que deve ser feito para
resolver tal problema desenvolvido, assim como os pesquisadores fazem para encontrar
alguma resposta. Após todo o debate, o professor deve fazer relações com coisas
cotidianas ou simplesmente mostrar alguma funcionalidade do que está sendo debatido,
mostrar o porque está sendo debatido tal assunto, assim os estudantes podem finalmente
encontrar tal finalidade para o assunto abordado e mostrando que a Física não é apenas
uma matéria que precisa necessariamente de matemática. Por fim o próprio PNC, que
foi citado por Solino e Gehlen, ”destacam a relevância de proporcionar um ensino
capaz dos alunos compreenderem os conteúdos disciplinares relacionados às situações
cotidianas vivenciadas no seu meio social”.[8]

Como comentado anteriormente, o professor teria a função de mediador e
tentaria propor um ambiente que possibilite a investigação. Azevedo comentou um
pouco sobre essa nova função do professor:

“Para isso, muito mais do que saber a matéria que está
ensinando, o professor que se propuser a fazer sua
atividade didática uma atividade investigativa deve
tornar-se um professor questionador, que argumente,
saiba conduzir perguntas, estimular, propor desafios, ou
seja, passa de simples expositor para orientador do
processo.” [14, p. 25]

Além disso, o ENCI pode ser aproximadamente uma ideia freireana, Solino e
Gehlen[16] comentam um pouco sobre essa semelhança entre as ideias freireanas e o
ENCI, “semelhanças quanto à concepção de sujeito e objeto de conhecimento, quanto
ao conceito de problema, à conceituação científica e ao papel da contextualização”,
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entretanto se destoam em relação aos seus objetivos de ensino e estruturação
didático-pedagógica. Um exemplo disso foi quando Solino e gehlen citaram Dielizoicov
[17], comentando que a ideia freireana propõe “ideia é fazer com que os alunos se
distanciem dos problemas que envolvem a sua realidade, para deles se reaproximarem
com uma visão mais crítica”[17, p. 79], sendo assim, podemos perceber uma diferença
da proposta do ENCI, onde estamos centrados em propor ideias inteiramente reais.

Alguns pesquisadores dizem que o ENCI é uma ideia muito boa para formar
cidadãos críticos, que possam conseguir uma certa autonomia, além de desenvolver o
conhecimento básico necessário para exercer sua cidadania, onde isso é uma das
propostas da BNCC. A construção da Ciência possibilita o pensamento crítico, através
das proposições e modelos que expliquem os fenômenos observados, além de criar
hipóteses para criar uma defesa contra uma crítica de um colega em sala ou do próprio
professor. Já o convívio social é desenvolvido nas interações, na tomada conjunta entre
o debate feito em sala, chegando a uma solução em conjunto. Um dos pesquisadores
comentaram sobre essa prática:

Numa proposta de ensino de Ciências por investigação,
além da apropriação dos conhecimentos científicos, ao
trabalhar em grupo, os alunos ampliam suas
possibilidades de interação social. Há nessa modalidade
de trabalho a possibilidade de construção de
conhecimentos de ordem social: troca de ideias,
consideração da ideia do outro e valorização do trabalho
em equipe, dentre tantos os frutos de interação social.
Acreditamos que o processo de trabalho em grupo e
consequentemente a construção de conhecimentos do
campo social, favorecido pelo caráter investigativo do
ensino de Ciências, contribua para a construção da
autonomia moral.[18, p. 204]

O ensino por investigação tende a um processo de ensino-aprendizagem efetivo
em que o aluno não só compreenda a Ciência, mas cria um cidadão crítico e pensante.
Segundo o professor e pesquisador Barrelo Jr:

Em condições normais de aula, onde predomina a
exposição feita pelo professor, os diálogos quase não
acontecem. As mudanças devem ser implementadas para
favorecer o diálogo entre os alunos não se restringirem
ao círculo ou às estratégias de ensino. Elas requerem um
ambiente de aprendizagem caracterizado pela
investigação, em que os alunos sejam frequentemente
colocados diante de problemas a serem resolvidos.[19,p
58]
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2.3 ARGUMENTAÇÃO

A argumentação dentro da sala de aula é algo muito importante para o
desenvolvimento de um cidadão. No âmbito científico pode ser chamada de
“justificação do conhecimento”[20], ou seja, através das argumentações os cientistas
apresentam suas ideias para a comunidade baseadas em dados, observações e criam
hipóteses. Segundo Barrelo [20] , “é através da argumentação que os cientistas
convencem os outros sobre a importância de seus trabalhos, a verdade do que dizem e a
necessidade de investimentos no financiamento de seus projetos”.

Nos dias atuais existe muita dúvida sobre a diferença entre argumentos e
opiniões. A opinião está relacionada às nossas crenças e observações do mundo,
destoando de uma pessoa para pessoa.Villani e Nascimento discursam que a opinião é
mutável e o argumento pode mudá-la.

“Um argumento nada mais é que uma opinião colocada
para convencer um ou mais interlocutores sobre a
adequação de um ponto determinado ponto de vista sobre
um certo assunto. A opinião precede o argumento,
podendo existir como tal mesmo antes de sua colocação
na forma de um argumento.” [21, p. 3]

Para esse trabalho irei me basear em apenas 3 modelos argumentativos que
foram feitos para utilizar-se em ambiente escolar. A escolha desses modelos visa ajudar
a construir uma aula bem diferenciada. São eles: Lawson, Van Eemeren e Toulmin.

Começando por Lawson, que desenvolveu um método chamado “raciocínio
hipotético-dedutivo”, o método engloba quase todos os requisitos da BNCC como, criar
hipóteses e experimentá-las, ele combate o erro e te faz pensar como podemos evitar
esse tal erro, assim podemos “forçar” uma postura de pesquisadores. A Figura 1, a
seguir, mostra a ilustração feita por Lawson para seu padrão de argumentação,

Figura 1: Padrão criado por Lawson sobre seu método de argumentação.[29]

Locatelli e Carvalho em sua dissertação de mestrado, discorrem sobre o
esquema apresentado na Figura 1 desenvolvido por Lawson em uma das suas
apresentações:

“Lawson desenvolve e estrutura as descobertas segundo o
padrão que tem seu início com o termo “Se...”,
diretamente ligado às hipóteses (uma proposição); o
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termo “E...” diz respeito ao acréscimo de condições de
base (um teste); o termo “Então...” é relativo aos
resultados esperados (às consequências esperadas); o
termo “E...” ou“Mas...” aos resultados e consequências
reais e verdadeiras. O termo “E...” deve ser utilizado
caso os resultados obtidos combinem com os esperados e
o termo “Mas...”, caso haja um desequilíbrio nos
resultados; desta forma, o ciclo reinicia-se com outras
hipóteses e, finalmente, o termo “Portanto...” introduz a
conclusão a que se chega.”[23, p. 5]

Lawson montou seu modelo a partir de vários outros pesquisadores (por
exemplo: Malpighi, 1661; Dalton, 1810; Lyell, 1854; Mendel, 1866 e Rutherford, 1907)
, assim como teorias Físicas e com a frase icônica de Isaac Newton “se eu vi mais longe,
foi por estar sobre ombros de gigantes”.

Já o modelo de Toulmin, como descreve Sasseron e Carvalho era um ”filósofo e
educador, fez estudos no campo da retórica, com o objetivo de analisar argumentos
retóricos. No livro ‘Os usos do argumento’ (1958/2006), Toulmin baseia-se na prática
jurídica para a proposição da estrutura de um argumento”[22, p. 246]

Outros pesquisadores tentam explicar o funcionamento do método que Toulmin
desenvolveu. Villani e Nascimento analisam dados experimentais e tentam , outros
pesquisadores como, Sá, Kasseboehmer e Queiroz propõem um modelo para o esquema
de argumentação de Toulmin e o explicam:

“Segundo Toulmin (2001)11, os elementos fundamentais de
um argumento são o dado (D), a conclusão (C) e a
justificativa (J). É possível apresentar um argumento
contando apenas com esses elementos, cuja estrutura
básica é: “a partir de um dado D, já que J, então C”.
Porém, para que um argumento seja completo, pode-se
especificar em que condições a justificativa apresentada é
válida ou não, indicando um peso para tal justificativa.
Dessa forma podem ser acrescentados ao argumento
qualificadores modais (Q), ou seja, especificações das
condições necessárias para que uma dada justificativa
seja válida. Da mesma forma, é possível especificar em
que condições a justificativa não é válida ou suficiente
para dar suporte à conclusão. Nesse caso é apresentada
uma refutação (R) da justificativa. Além dos elementos já
citados, a justificativa, que apresenta um caráter
hipotético, pode ser apoiada em uma alegação categórica
baseada em uma lei, por exemplo. Trata-se de uma
alegação que dá suporte à justificativa, denominada
backing (B) ou conhecimento básico. O backing é uma
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garantia baseada em alguma autoridade, uma lei jurídica
ou científica, por exemplo, que fundamenta a
justificativa”.[24, p. 150-151]

Figura 2: Esquema feito por Toulmin demonstrando seu método de argumentação.[30]

Por fim falaremos de Van Eemeren, da Universidade de Amsterdã, o modelo
proposto por Van Eemeren sugere que existam duas pessoas, o locutor e o ouvinte, o
método tem a possibilidade de fazer com que a pessoa mude de opinião de acordo com
os argumentos dados pelo locutor, a seguir mostrarei o esquema que foi desenvolvido
para explicar esse método:

Figura 3: Representação do método utilizado por Van Eemeren para melhor
desenvoltura da aula.

O (S) é o locutor que tem a função de expressar , justificar ou refutar e (L) é o
ouvinte, que tem como função interpretar e avaliar. Tanto (S) quanto (L) estão num
contexto. (D) é o discurso de (S) e (D’) é a interpretação do discurso de (L). Sendo
assim, podemos dizer então que, (S) fala(D) e (L) interpreta (D’).
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A opinião (O) de (S) é o que faz termos uma discussão(D). Logo (L) irá
interpretar e ter a sua opinião (O’), sendo assim (L) verá se é coerente com o contexto.
Para finalizar, (S) da sua (O) em formas de argumentos (A) relacionados entre um
conjunto de posicionamento (C(Pi)) dados sobre o contexto e explicado pelo enunciado
(Eo) e expressos em enunciados subsequentes (Ei).

Enquanto (S) faz o que foi descrito acima, (L) tem a função de interpretar o
discurso (D’), avaliar se é possível esses contextos (Eo) e (Ei), irá verificar suas
opiniões (O’) e responderá (S) usando seu posicionamento (C’(Pi')) sobre os argumento
ouvido e verá se concorda ou discorda.

2.4 ARGUMENTAÇÃO E ENSINO

Nota-se que criar debates, argumentar ou criar situações, podem ajudar no
desenvolvimento dos alunos dentro de sala de aula. Além disso, a linguagem é um
componente essencial para a construção do conhecimento científico escolar. Como visto
anteriormente, a argumentação é fundamental para o desenvolvimento e as pesquisas
relatam isso no ensino de ciências. Segundo o Ministério da Educação :

Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias,
pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta[8, p. 9]

A linguagem científica destaca-se em ambiente científico profissional e escolas
por promover a circulação da mesma dentro de suas instituições. Villani e Nascimento
destacam a importância da linguagem científica:

A linguagem científica é, portanto, mais que o registro do
pensamento científico. Ela possui uma estrutura
particular e características específicas, indissociáveis do
próprio conhecimento científico, estruturando e dando
mobilidade ao próprio pensamento científico. O domínio
da linguagem científica é uma competência essencial
tanto para a prática da ciência quanto para o seu
aprendizado. Neste sentido, aprender ciências requer
mais que conhecer estes elementos. É necessário que os
alunos sejam capazes de estabelecer relações entre tais
elementos dentro da grande estrutura que organiza o
conhecimento científico escolar.[21, p. 188]

Assim podemos trazer esses conceitos para a sala de aula. A argumentação
proporciona interações entre os alunos, gerando a construção do conhecimento
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científico, além de ajudar os alunos a vivenciar a prática científica, podendo discordar
ou apoiar uma opinião que são argumentos baseados em análises.

Barrelo Jr comenta como é promissor e muito relevante a ideia de argumentação
dentro de sala de aula, ele diz:”A argumentação é uma das principais formas utilizadas
pelos cientistas na produção do conhecimento, tanto no trabalho cotidiano que envolve
troca de ideias, explicações, confrontos, quanto na comunicação científica que envolve
igualmente trocas e confrontos [...]”[19, p. 57]. Com isso, devemos ter a noção de que a
Ciência deve ser construída, e em conjunto precisa-se incrementar a ideia de
argumentação.

2.5 A HISTÓRIA DOS RAIOS X

Os raios X são ondas eletromagnéticas de comprimento muito pequeno, que vão

desde 0,01 até 10 nm, correspondendo a frequências na faixa de 3 a 3 Hz.× 1016 × 1019

Desde a sua descoberta os raios x estão presentes no nosso cotidiano e em diversas áreas
de pesquisas da Física. Com isso, farei um breve relato sobre sua história, suas
utilidades e o que sua descoberta proporcionou no ramo da Física, Química e Medicina.

Os raios X foram descobertos em 1895, pelo Físico alemão Wilhelm Conrad
Röntgen, em seu laboratório na Universidade de Wurzburgo, Alemanha [26]. Ele
tentava repetir o experimento de Joseph John Thompson, onde usando a ampola de
Crookes, Thompson colocava gases a uma pressão muito baixa e com isso submetia
esses gases a voltagens altíssimas em um experimento que ficou conhecido como raios
catódicos. Röntgen tentava detectar a radiação de alta frequência prevista por outro
Físico chamado Heinrich Hertz.

Em uma entrevista, Röntgen, afirmou que trabalhava com um tubo de Crookes,
comentou que usava uma caixa de papelão cobrindo o tubo e recoberto com uma
substância luminescente (o platinocianeto de bário). Ao aplicar uma corrente de alta
voltagem pelo tubo, ele percebeu que uma “linha preta” se formou sobre o papel que o
cobria. Uma ilustração de como era feito tal experimento pode ser observada na Figura
3.
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Figura 4: Esquema do experimento utilizado por Röntgen quando da descoberta
dos raios X .1

Pensou-se que essa linha preta observada era relativa apenas a uma sombra da
substância. Entretanto, esse processo só poderia ter sido visto com uma passagem de
algum tipo de luz. Röntgen então começou a investigar sobre o acontecido, e logo
reparou que esse efeito luminoso se originava do tubo de descarga. Ao afastar a
distância até aproximadamente dois metros, como visto na Figura 4, ele percebeu que o
brilho continuava, então teve certeza que não se tratava de raios catódicos e sim de uma
nova descoberta.

Ele constatou alguns aspectos sobre a radiação envolvida nesse experimento: é
invisível ao olho humano, não parecia sofrer reflexão, nem refração e nem polarização,
conseguia atravessar grandes espessuras de papel ou madeira, a produção de
luminescência em certos materiais fluorescentes sensibilizava as chapas fotográficas.
Deste modo, concluiu que não se tratava de luz e chamou este novo tipo de radiação de
raios X.

Com isso, ele começou a empregar placas radiográficas na revelação das
imagens que conseguia com a exposição aos raios X e começou a expor essas imagens.
A primeira imagem de uma radiografia humana pode ser vista na Figura 5, corresponde
a mão esquerda da esposa de Röntgen, Anna Bertha Ludwig. Ele a deixou exposta por
15 minutos em seu aparato, e foi possível visualizar a sombra de seus ossos.

1 http://www.cepa.if.usp.br/e-fisica/moderna/universitario/cap01/cap1_10.php
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Figura 5: a) Röntgen e Anna Bertha Ludwig se preparando para a radiografia b)
Primeira radiografia humana.²

Com essa descoberta, Röntgen recebeu o primeiro prêmio Nobel de Física em
1901, recebeu muitas críticas sobre seu trabalho, mas mesmo assim, continuou-se
dedicando ao mesmo. Acabou se tornando muito famoso e os raios X tiveram grande
repercussão, pois poderiam servir de diversas formas na humanidade, em especial na
medicina.

Após isso, muitas hipóteses foram levantadas sobre os raios X, são elas: que os
raios X eram ondas eletromagnéticas transversais de pequeno comprimento de onda,
semelhantes à radiação ultravioleta, que esses raios seriam ondas eletromagnéticas
longitudinais (hipótese levantada pelo próprio Röntgen), que a radiação X
corresponderia a pulsos não periódicos de radiação eletromagnética e que os raios X
eram de natureza corpuscular, formados por raios catódicos modificados.

Depois de inúmeros experimentos, descobriram que a primeira hipótese era a
mais favorável, “Que os raios X eram ondas eletromagnéticas transversais de pequeno
comprimento de onda, semelhantes à radiação ultravioleta”.

As faixas de energias dos raios X variam bastante de acordo com sua utilização,
por exemplo, raios X usados em diagnósticos variam entre 10 a 150 KeV (onde eV
corresponde a unidade elétron-Volt). As aplicações industriais possuem raios X com
energias equivalentes a 1 MeV. A capacidade de penetração dos raios X varia e assim
passou a ser usada a seguinte classificação: até 5 KeV é denominado o como raios X
moles, acima dessa quantidade de energia, como raios X duros. A Figura 6 mostra a
utilização dos raios X em: Cristalografia, mamografia, tomografia computacional, e em
controle de bagagem em aeroportos.
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Figura 6: foto ilustrativa, mostrando as utilidades dos raios X.³2

A capacidade de penetração do nosso tecido faz com que os raios X sejam
perigosos em caso de tempo de exposição prolongado, podendo desenvolver células
cancerígenas. Por esse motivo, as pessoas que trabalham com radiografia usam aventais
de chumbo e se mantêm longe no momento do disparo atrás de uma placa de chumbo.

Os raios X também são usados no ramo alimentício para gerenciar riscos e
falhas: no controle de qualidade, identificar componentes fora do tamanho, conferir se
há presença de rachaduras ou fissuras no produto e ou embalagem, conservação de
alimentos.

Por esses motivos e muitos outros que os raios X são utilizados até hoje. Além
das aplicações práticas citadas, podem ser utilizadas em pesquisas científicas que
envolvem diversas áreas como, Física, Química, Engenharias, Geociências, Farmácia,
Odontologia, entre outras. No decorrer dos anos até o presente, foram construídos
alguns equipamentos, como por exemplo, o Difratômetro de raios X (DRX),
Espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) e Fluorescência de raios X (FRX),
com fins de identificação de propriedades/morfologia dos constituintes de materiais a
ser analisado. Esses equipamentos, normalmente, são utilizados para caracterização de
materiais em pesquisas universitárias.

A produção de raios X ainda é feita basicamente como no experimento de
Röntgen. Os raios X são gerados em um tubo a vácuo, contendo o catodo e o anodo, da
seguinte forma: os elétrons são acelerados em direção ao anodo a partir de uma grande
diferença de potencial, interagem com os átomos do material e produzem os raios X. O
anodo consiste de uma placa metálica fina, que pode ser composta de Fe, Co, Cu, Mo,
Ag, etc. A figura 7 exemplifica a interação do elétron com os átomos do ânodo. O
elétron incidente, à esquerda, interage próximo ao núcleo do átomo, sofrendo perda de

2 Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_applications.svg >
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energia e deflexão da trajetória, emitindo radiação de bremsstrahlung. Este tipo de
radiação compõe o espectro contínuo dos raios X (veja Fig.8). Além disso, com o
bombardeamento de elétrons próximos ao núcleo, ocorrem colisões com os elétrons das
camadas internas do átomo, fazendo com esses elétrons sejam ejetados, gerando uma
vacância que será preenchida por um elétron de uma camada mais externa, emitindo um
fóton com energia correspondente à diferença de energia entre os dois níveis, gerando a
radiação característica.

Figura 7: Representação da interação dos elétrons com a matéria para produção
do espectro contínuo dos raios X[32].

O resultado desse processo de bombardeamento  é um espectro de energia dos
raios X contendo uma parte contínua (bremsstrahlung)  e faixas discretas (picos)

relativos à radiação característica. Veja Fig.8.

Figura 8: Espectro de energia de raios X mostrando as radiações contínua (
bremsstrahlung) e características.

Para a difração de raios X e outras aplicações, um espectro de raios X puro, ou seja com
comprimento de onda único e intenso, é desejado. Neste sentido, filtros e/ou
monocromadores são usados com o intuito de eliminar múltiplos comprimentos de
onda.
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3. METODOLOGIA

Esse trabalho tem como objetivo introduzir a radiação X, tão utilizada na nossa
vida cotidiana, ao ensino médio, através de argumentações dentro de sala de aula e da
realização de experimentos vinculando a Escola-Universidade. Sendo assim,
seguiremos uma sequência didática, propondo aulas que serão desenvolvidas com
abordagens sobre a história da ciência e com atividades investigativas como uma
ferramenta de ensino.

Previamente os estudantes deverão ler um texto explicativo sobre raios X, que
será fornecido pelo professor uma semana antes. O texto será de livre escolha do
professor mas sugerimos o livro “As Origens da Ciência Moderna”[30]. A ideia dessa
atividade é permitir que os estudantes formalizem suas opiniões e assim possibilitar um
debate em sala de aula sobre o tema. Em seguida os alunos devem se distribuir em
grupos, discutir o texto explicativo fornecido pelo professor e buscar novos textos, de
forma a produzir um material próprio que será apresentado em sala de aula, de maneira
a expor a opinião do grupo acerca da funcionalidade dos raios X no cotidiano. O
método avaliativo proposto é o da argumentação, onde o professor irá fazer perguntas
para o grupo de estudantes e esse grupo terá que defender sua ideia apresentada, criando
assim um debate e aumentando seu poder de argumentação.

Além disso, ao fim de todo o conteúdo apresentado dentro de sala de aula,
haverá uma visita guiada a uma Universidade com a finalidade de mostrar uma
aplicação dos raios X na pesquisa científica. Nesta situação os alunos poderão participar
da realização de experiências e análise dos resultados.

Como avaliação final os alunos irão partilhar com todos da classe sua
perspectiva e suas observações, mediado pelo professor, que irá verificar cada modelo
apresentado. Uma parte da avaliação será dada por um questionário entregue, para que
os estudantes possam expressar suas opiniões sobre a natureza dos raios X.

O foco não é que os alunos tomem uma teoria como correta ou errada, nem que
o professor tome isso como princípio geral da avaliação, mas que consigam argumentar,
dando explicações para os fenômenos observados e replicando os possíveis
questionamentos propostos por outros estudantes, dando-lhes criatividade para criar
hipóteses e gerar argumentos válidos para tal finalidade.

3.1. A ESCOLA e seu vínculo com a Universidade

A escola deve dar liberdade ao professor para que ele possa desenvolver as
atividades propostas usando os métodos e o cronograma descritos neste trabalho. Como
toda escola pública detém dessa qualidade, o planejamento a seguir foi feito
considerando sua aplicação preferencialmente em escolas públicas. Entretanto também
poderia ser utilizado em escolas particulares.

A escola deve oferecer pelo menos 4 tempos por semana para que fosse viável o
ensino das matérias de Física Moderna.Sendo assim, o professor poderia desenvolver
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melhor os conteúdos, como: contextualização do surgimento da Física Moderna e
Contemporânea a partir do século XIX, ondas eletromagnéticas, espectro magnético,
produção e aplicações dos raios X e suas tecnologias. Além disso, seria mais
conveniente que esses conteúdos fossem passados para o 3° ano do EM, já que seria
uma complementação.

Atualmente as políticas públicas têm suscitado uma interação entre a Escola e a
Universidade. Uma das possibilidades é a escola, em geral pública, poder oferecer aos
alunos uma Pré iniciação científica vinculada à Universidade, com o objetivo de
despertar o interesse pelo meio acadêmico nos alunos do EM. Esse programa está em
vigor desde 18 de julho de 2003 e é voltado para jovens entre 15 a 18 anos cursando o
primeiro ano do ensino médio. Os alunos selecionados ganham bolsas de cerca de 100
reais, auxílio alimentação e transporte. Esse estágio tem uma duração de 12 meses (1
ano), introduzindo o estudante à pesquisa científica e possibilitando a percepção da
importância do Ensino acadêmico desde jovem, além de auxiliar na sua escolha de
carreira.

O projeto detém uma grande quantidade de vagas, englobando Universidades
públicas e privadas. A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma das universidades
que aceitam esse projeto. Um depoimento que achei bem interessante foi de um aluno
que fez a Pré iniciação científica na UFF:

“ A experiência foi muito boa, pois tive grandes
ensinamentos tanto quanto aluno e como pessoa, o
projeto modifica a vida de qualquer aluno que nele
ingressa e foi de suma importância para mim, pois passei
a pensar e me comportar de forma diferente, buscando
sempre obter o conhecimento das coisas na qual sou
leigo”.[26]

Com isso podemos ter certeza que o desenvolvimento mostrado pelos alunos que
fizeram esse projeto foi fantástico e de suma importância para seu futuro.

Assim, percebemos que o vínculo entre Universidade e Escola pode ser benéfico
para ambas as partes. Neste sentido, propomos uma visita ao laboratório de raios X,
para possibilitar a interação com pesquisadores e alunos da Universidade e vivenciar o
dia a dia dos mesmos em um laboratório de pesquisa.
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4. A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A sequência didática (SD) é prevista para ser realizada em 4 aulas, os alunos
terão de ser mais criativos, já que o método utilizado será de argumentação. Além disso,
utilizaremos recursos didáticos como a história da ciência e as atividades investigativas.
O objetivo é levar o aprendiz a perceber o caráter não linear e humanista presente no
desenvolvimento científico, utilizando a história dos raios X como tema, a fim de
possibilitar este feito.

4.1 AULA 1: INTRODUÇÃO AO TEMA: “A história dos raios X”

Uma semana antes da primeira aula sobre o tema, o professor deve enviar um
texto sobre a história dos raios X, com algumas perguntas para proporcionar um maior
interesse dos alunos sobre a matéria a ser discutida. São alguns exemplos dessas
perguntas: O que são os raios X? Quais as utilidades dos raios X na atualidade? A partir
do texto enviado pelo professor e de pesquisas feitas pelos alunos acerca do conteúdo
em questão, serão desenvolvidos debates em sala de aula para a consolidação do tema
proposto.

Na aula 1, o professor deve relembrar alguns conceitos básicos de Física
ondulatória e associar com a matéria de raios X, assim como tecer comentários sobre a
importância da mulher estar presente na ciência, usando como exemplo a cientista
Marie Skłodowska-Curie.

Após a explicação da matéria, o professor pode fazer perguntas interessantes
sobre a ideia de Maxwell, onde ele conseguiu verificar que as ondas se propagam em
velocidades muito próximas da luz, então ele propôs que a luz visível deveria ser uma
onda eletromagnética, na qual podemos explicar o processo de quantização da energia e
que essa energia é bem definida. A ideia é introduzir esse conceito de Maxwell, sem
adentrar muito na parte matemática.

Ainda nessa aula seria importante para os alunos, que o professor começasse um
debate sobre a Física Clássica e a Física Moderna Contemporânea, fazendo perguntas
que levassem a entender conceitos básicos, como a velocidade da luz, constante de
Planck, entre outros conceitos que serão utilizados para a matéria. Caso os alunos
tenham dúvidas sobre o que foi abordado no texto, o professor deve criar mais debates
para que a aula fique mais interativa e mais conclusiva.

Ao final desta aula o professor deve pedir que os alunos formem grupos com a
finalidade de desenvolver resenhas sobre a funcionalidade dos raios X no cotidiano a
serem entregues na próxima aula.

4.2 AULA 2: Difração e Lei de Bragg.

Logo no início dessa aula os alunos devem entregar as resenhas que foram
solicitadas pelo professor e realizadas no período extraclasse. O professor deve retomar
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o conteúdo da aula anterior, aprofundando o conteúdo relativo às ondas mecânicas e as
ondas eletromagnéticas, para que seja feito o encadeamento das ideias que consolidam
o aprendizado da Lei de Bragg  e da Difração.

Para melhor entendimento dos alunos sobre o próximo tópico, o professor
deverá explicar o conceito de difração, de forma clara e objetiva, visando dirimir as
possíveis dúvidas dos alunos. Partindo do princípio que difração é a capacidade das
ondas de desviar ou contornar os obstáculos durante sua propagação, esse fenômeno
pode acontecer ao atravessar por fendas ou orifícios. O fenômeno pode acontecer tanto
com ondas mecânicas, quanto ondas eletromagnéticas.

A difração de raios X é uma técnica usada para estudar a estrutura cristalina de
um material. Basicamente um feixe de raios X, com comprimento de onda conhecido,
incide no material a ser analisado e é difratado seguindo a Lei de Bragg. A Figura 7
mostra um esquema desse processo. Para que haja uma interferência construtiva dos
raios X, é necessário que a diferença de caminho dada por 2dsenθ, seja um número
inteiro de comprimento de onda, nλ. Essa condição é conhecida como Lei de Bragg
(Fig.  7A), e pode ser utilizada para analisar materiais conforme será descrito a seguir.

Figura 7: A) Equação da Lei de Bragg, onde θ representa o ângulo de incidência, d é a
distância entre as camadas atômicas em um cristal, λ representa o comprimento de onda
de raio X e n é um número inteiro. B) Esquema ilustrativo da lei de Bragg mostrando os
raios X incidentes e os raios difratados, sendo as linhas horizontais uma representação
dos planos cristalinos do material. 3

Para a próxima aula os alunos irão ao laboratório de alguma universidade
observar como é feito tais experimentos de difração de raios X.

4.3 AULA 3: Excursão e experimentação.

Nessa aula será usado o recurso Escola-Universidade para instigar os alunos a
conhecer de forma prática os conceitos estudados nas aulas anteriores, possibilitando a
funcionalidade dos conceitos aprendidos. No laboratório, de difração de raios X, o
professor da Universidade possibilitará a interação dos alunos com os experimentos
feitos, ocasionando assim o real conhecimento do fenômeno citado na aula anterior.

3 Fonte: https://fisica.jatai.ufg.br/p/19216-laboratorio-de-difracao-de-raios-x
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Para o experimento será utilizado um produto que é encontrado no nosso
cotidiano, pois seria interessante para os alunos entenderem que tudo ao nosso redor é a
própria Física. A ideia proposta aqui é a utilização de sal de cozinha (NaCL). Com o
auxílio do gral (almofariz) os alunos irão moer o sal até que fique bem fino e
homogênio. Em seguida, a amostra (o sal) será inserida no porta amostra para ser
analisada no difratômetro, como visto na Figura 8.

Figura 8: Foto do almofariz utilizado no processo de moagem da amostra (sal
de cozinha) e porta amostra usado para inserir a amostra no difratômetro de raios X.

Figura 9: Foto do equipamento utilizado para medir difração de raios X,
chamado de difratômetro. Note que a lei de Bragg é usada nesse aparelho. O raio X é
emitido pelo lado esquerdo formando um ângulo θ com a amostra e em seguida é,
difratado,chegando ao detector no lado direito do aparelho.

O difratômetro, tal como observado na Figura 9, emite raios X sobre a amostra
fazendo com que o raio difratado chegue no detector. Para poder estudar os diversos
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planos cristalinos do material, usando a Lei de Bragg, o ângulo θ do feixe de raios X
incidente e também do detector são variados. O resultado é obtido através de um gráfico
da intensidade do feixe detectado em função do ângulo de incidência, chamado de
difratograma (curva azul na Figura 10). O programa utilizado para realização desta
medida é o DIFFRAC plus XRD, cuja interface é mostrada na Figura 10. Neste
programa podemos controlar os ângulos inicial (Start) e final (Stop) da medida, bem
como ângulo de varredura (Increment) e o tempo de exposição (Scanspeed), entre
outros parâmetros.

Figura 10: Programa DIFFRAC plus XRD usado para medir a intensidade do
feixe difratado pela amostra inserida no difratômetro.

Por fim, o difratograma obtido é analisado utilizando o programa EVA. Neste
programa o difratograma medido será comparado com àqueles esperados para diversos
compostos existentes em um banco de dados e dessa forma o material estudado poderá
ser identificado. Cabe ressaltar que poderemos identificar mais de um composto ou
fases existentes no mesmo material, ou seja, o sal pode conter impurezas. Será assim
que veremos se realmente o sal que consumimos em casa é puro, ou seja, não recebe
nenhum tipo de impurezas. Podemos visualizar melhor o processo nas próximas figuras.
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Figura 11: A curva preta mostra o difratograma na nossa amostra, onde
podemos identificar os componentes presentes na nossa amostra. As linhas vermelhas
indicam os picos esperados para o sal (NaCl) e o código do mesmo no banco de dados
utilizado na análise (PDF-2 do ICDD) aparece na legenda.

Ao fim da excursão, o professor deverá pedir aos alunos que façam um resumo
do que foi aprendido nessas últimas 3 aulas e que realizem uma autoavaliação a fim de
que seja feita uma reflexão do seu desenvolvimento em sala de aula.

4.4 AULA 4: Júri Simulado

Essa aula será mais um debate sobre tudo que foi analisado anteriormente e um
momento de autoavaliação onde os alunos responderão perguntas sobre seu
comportamento, interação e o posicionamento dentro de sala de aula, além da análise
das resenhas feitas pelos alunos e entregues ao professor que neste momento serão
debatidas e avaliadas em notas, assim como das respostas que foram dadas nos textos,
formalizando o consenso sobre o desenvolvimento de cada aluno. Desta forma, o
professor precisará fazer uma análise da clareza e da coerência dos objetivos
específicos, completude das respostas, uso adequado da ortografia e pontuação.

Essa nova forma de avaliação é interessante por mais uma vez incentivar os
alunos a terem uma desenvoltura sobre sua fala e faz com que a aula se torne mais
dinâmica e motivadora. Com essa forma de avaliação espera-se que melhore a relação
professor e aluno. É muito importante para um aluno que apresenta dificuldade na
matéria em questão, se sentir mais acolhido e mais à vontade para perguntar, questionar
ou até mesmo criar debates interessantes entre seus colegas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema tratado vai ao encontro das pesquisas que propõe uma atualização no
EM e capacitação para professores. Para alguns pesquisadores, a atualização dos tópicos
de Ensino de Física tem como objetivo incentivar os alunos a conhecer os fundamentos
físicos.

O tema conta com uma abordagem histórica da Física, onde uma teoria é
desenvolvida e estabelecida, contudo, pode sofrer mudanças caso seja detectado alguma
anomalia com os novos fenômenos observados, provendo um caráter sujeito a contínuas
transições.

Neste trabalho foi proposto uma sequência didática que atende as necessidades
de se repensar o papel de aprendiz e professor no processo de ensino-aprendizagem. O
professor seria o mediador do conhecimento, conduzindo as perguntas e estimulando os
estudantes a aprenderem. Desse modo, os alunos estariam na condição de atores
principais durante o processo, através de discussões mediadas, atividades investigativas
e júri simulado.

O trabalho também comentou um pouco sobre a importância do vínculo
Escola-Universidade, onde preza o desenvolvimento e o interesse do aluno no meio
acadêmico.

Devido a pandemia de COVID-19, não foi possível testar a sequência didática
proposta nesta monografia. Sugiro que algum outro aluno de licenciatura possa verificar
a validade das aulas ou da argumentação proposta.

Este trabalho, portanto, mostra-se estar de acordo com as recentes pesquisas de
Ensino de Física em que são sugeridas atualizações nos currículos, ferramentas
pedagógicas a fim de se mostrarem alternativas ao ensino por transmissão e à mudança
dos papéis do professor e do aprendiz dentro da sala de aula. Assim como possibilitar ao
estudante conhecer o caráter do desenvolvimento científico e contribuir para sua
formação como cidadão crítico da sociedade.
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6. ANEXO

Este anexo resume a sequência didática proposta na monografia:

Aula 1
-Conteúdo: História dos raios X

● Relembrar conceitos ondulatórios (refração, difração, reflexão)
● Explicar sucintamente como Maxwell descobriu que a luz é um caso particular

de ondas eletromagnéticas.
● Explicar a constante de Planck ‘‘h”.
● O professor deve propor que os alunos  formem grupos a fim de elaborar uma

resenha sobre a funcionalidade dos raios X no cotidiano, a ser entregue na
Aula 2.

Texto sugerido: As Origens da Ciência Moderna (Chibeni, 2018)[30]

Aula 2
- Conteúdo: Difração, Lei de Bragg

● Recolher todas as resenhas
● Explicar Difração de raios X (Podendo explicar através do experimento de

Young)
● Lei de Bragg

Aula 3
-Excursão a faculdade

● Analisar a amostra no laboratório com auxílio do professor da universidade
● Pedir que façam uma autoavaliação do seu comportamento em sala de aula
● Um resumo sobre as 3 últimas aulas

Aula 4
-Júri simulado

● Recolher os resumos
● Entrar em consenso na nota de cada aluno ( autoavaliação e ponderação do

professor)
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