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“O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em 

nossos dentes, o ferro em nosso sangue e o 

carbono nas tortas de maçã foram produzidos no 

interior das estrelas colapsando. Nós somos 

feitos da poeira das estrelas.” (Sagan, 1980). 

 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um experimento 

envolvendo conceitos sobre radioatividade, a fim de ser utilizado em atividades 

experimentais na escola básica. Especificamente, objetivou-se identificar conceitos 

sobre radioatividade que possam ser construídos durante a prática educativa, bem como 

elaborar estratégias de mediação que permitam a articulação entre os conceitos 

científicos e os conceitos espontâneos acerca da radioatividade. Para tal, foi comprado 

um detector de radiação portátil e definiu-se que o experimento seria feito de forma a 

comtemplar os conceitos de radiação natural. Uma fonte natural de radiação foi 

escolhida, a areia monazítica, juntamente com diversos materiais, cuja função é barrar a 

radiação. Com o experimento pronto, desenvolveu-se uma sequência de slides para 

compor a aula, que abordam muitos dos conteúdos encontrados nos documentos oficiais 

referentes à temática da radioatividade nas aulas de química. A aula foi planejada para 

que ocorresse um diálogo constante entre o professor e os alunos, fazendo com que o 

aluno exerça o papel central em sua aprendizagem. Foi feito, ainda, um relato da 

experiência didática do professor, que pode concluir que o experimento foi capaz de 

trazer para alunos uma reflexão e um diálogo totalmente aberto acerca da radioatividade 

presente naturalmente na Terra, fazendo com que o medo e o desconhecimento que 

muitos possuem, advindos de seus conceitos espontâneos, possam ser aos poucos 

mesclados com esses novos conceitos científicos, fazendo com que os mesmos possam 

desenvolver um pensamento crítico acerca do tema. 

Palavras-chave: radioatividade, ensino, química, experimentação. 

 

 



ABSTRACT 

This work aimed the development of an experiment involving concepts about 

radioactivity, in order to be used in experimental activities in the basic school. 

Specifically, the objective was to identify concepts about radioactivity that could be 

constructed during the educational practice, as well as to develop strategies of mediation 

that allow the articulation between scientific concepts and spontaneous concepts about 

radioactivity. For this, a portable radiation detector was purchased and it was defined 

that the experiment would be done in order to contemplate the concepts of natural 

radiation. A natural source of radiation was chosen, the monazite sand, along with 

various materials whose function is to bar radiation. With the experiment ready, a 

sequence of slides was developed to compose the lesson, which cover many of the 

contents found in the official documents regarding the subject of radioactivity in 

chemistry classes. The class was designed to have a constant dialogue between the 

teacher and the students, making the student play the central role in their learning. An 

account was also made of the didactic experience of the teacher, who can conclude that 

the experiment was able to bring to students a reflection and a totally open dialogue 

about the radioactivity present naturally on Earth, making the fear and the ignorance 

that many Have, from their spontaneous concepts, can be gradually merged with these 

new scientific concepts, enabling them to develop a critical thinking about the subject. 

Keywords: radioactivity, teaching, chemistry, experiments. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema radioatividade envolve questões atuais e de vasta aplicação científica e 

tecnológica, além de possuir grandes implicações sociais, especialmente quando a busca 

por alternativas energéticas viáveis economicamente e que sejam sustentáveis está no 

foco atual do cenário mundial. Tais fatos trazem à tona a necessidade de uma discussão 

sobre o tema, especialmente dentro de sala de aula, pois de acordo com Kelecom e 

Gouvea(2002), a maior parte dos conhecimentos obtidos pela população sobre 

radioatividade provém da imprensa e mídias em geral, sendo pouco discutida na 

educação formal. 

Não é novidade que a radioatividade é parte integrante dos currículos de 

Química do Ensino Médio. Esse tema aparece tanto no currículo mínimo do estado do 

Rio de Janeiro, quanto nos PCNEM, que são os documentos que tem por finalidade 

orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-

aprendizagem de cada disciplina. 

Quando se analisa o currículo mínimo, é possível perceber que, na disciplina de 

Química,se considera como essencial apenas que o aluno saiba identificar a 

radioatividade como um fenômeno natural, a importância dela na evolução e no 

reconhecimento da existência do núcleo atômico no modelo atômico de Rutherford e a 

interpretação gráfica da cinética de decaimento radioativo (SEEDUC, 2012).Desta 

forma, esse campo da Química, quando inserido no cenário escolar, surge de forma 

bastante fragmentada, já que o modelo atômico é visto na primeira série do ensino 

médio e cinética somente nas séries seguintes. 
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Anteriormente ao currículo mínimo, existem também os PCNEM - Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e o PCN+, que são orientações curriculares 

complementares aos PCNEM.  

“Os PCNEM foram elaborados para difundir os princípios da reforma 
curricular e orientar os professores na busca de novas abordagens e 
metodologias. Eles traçam um novo perfil para o currículo, apoiado em 
competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta; orientam os 
professores quanto ao significado do conhecimento escolar quando 
contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e 
a capacidade de aprender.” (PCNEM, 1999, pág. 4). 

O PCN+ é subdivido por áreas e a química se encontra nas ciências da 

natureza, juntamente com física e biologia. É anterior ao currículo mínimo, sendo 

elaboradoem 2002 e complementa a distribuição de conteúdos. Para estruturar o ensino 

de química, o PCNEM possui uma proposta de organização de conteúdos que considera 

a vivência individual dos alunos e a sociedade em sua interação com o mundo (PCN+ 

2002pág 93). 

“(...) Não se procura uma ligação artificial entre o conhecimento químico e o 
cotidiano,restringindo-se a exemplos apresentados apenas como ilustração ao 
final de algum conteúdo; ao contrário, o que se propõe é partir de situações 
problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 
procurar solucioná-las.Enfatiza-se, mais uma vez, que a simples transmissão 
de informações não é suficiente para que os alunos elaborem suas ideias de 
forma significativa. É imprescindível que oprocesso de ensino-aprendizagem 
decorra de atividades que contribuam para que o aluno possa construir e 
utilizar o conhecimento.” (PCN+, 2002, pág. 93). 

E, quando se fala em radioatividade ou em qualquer outro conteúdo científico, 

é importante que exista uma estreita relação entre o conhecimento científico e o 

cotidiano, pois é quando o primeiro torna-se aplicável. Sabendo identificar, no dia a dia, 

conceitos vistos na escola a aprendizagem é facilitada, visto que utiliza da assimilação 

dos conhecimentos prévios do aluno. 

A estruturação do ensino de Química, no caso dos PCN+, se dá por meio de 

uma seleção organizada de conteúdos distribuídos em “temas estruturadores”, que 
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permitem o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos de forma articulada, em 

torno de um eixo central com objetos de estudo, conceitos, linguagens, habilidades e 

procedimentos próprios (PCN+, 2002, pág. 93), totalizando-se nove temas. Desses nove 

temas, a radioatividade aparece em três deles, seguidos do conteúdo a ser desenvolvido 

e as habilidades, podendo ser vistos nos quadros 1, 2 e 3. 

Quadro 1 - Organização dos conteúdos, tema 2 (PCN+, 2002, pág 96) 

Tema 2 – Primeiros modelos de constituição da matéria 
Unidade temática Conteúdo Habilidade 

Primeiras ideias ou 
modelos sobre a 
constituição da matéria 

Modelo de Rutherford 
sobre a matéria com carga 
elétrica e a desintegração 
radioativa 

• Compreender e utilizar as 
ideias de Rutherford para 
explicar a natureza elétrica 
da matéria. 

 

Quadro 2 - Organização dos conteúdos, tema 3 (PCN+, 2002, pág 97) 

Tema 3 – energia e transformação química 
Unidade temática Conteúdo Habilidade 

Produção e consumo de 
energia nuclear  

Processos de fusão e fissão 
nucleares; transformações 
nucleares como fonte de 
energia. 

•Compreender os processos 
de fusão e fissão nucleares 
e a produção de energia 
neles envolvida. 

•Reconhecer 
transformações nucleares 
como fonte de energia. 

• Buscar fontes de 
informação sobre geração e 
uso de energia nuclear. 

• Avaliar os riscos e 
benefícios dos diferentes 
usos da energia nuclear 
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Quadro 3 - Organização dos conteúdos, tema 9 (PCN+, 2002, pág. 105) 

Tema 9 – modelos quânticos e propriedades químicas 
Unidade temática Conteúdo Habilidade 

Constituição nuclear e 
propriedades físico-
quimicas 

Núcleo atômico; interações 
nucleares; isótopos; 
radiações e energia nuclear. 

• Conhecer os modelos de 
núcleo, constituídos de 
nêutrons e prótons, 
identificando suas 
principais forças de 
interação. 

• Interpretar a radiação 
gama como resultante de 
transições entre níveis 
quânticos da energia do 
núcleo. 

• Relacionar número de 
nêutrons e prótons com 
massa isotópica e com sua 
eventual instabilidade, 
assim como relacionar sua 
composição isotópica 
natural com a massa 
usualmente atribuída ao 
elemento. 

• Interpretar processos 
nucleares em usinas de 
produção de energia 
elétrica na indústria, 
agricultura, medicina, ou 
em artefatos bélicos, em 
função das interações e 
radiações nucleares, 
comparando riscos e 
benefícios do uso da 
tecnologia nuclear. 

Pela própria definição dos PCNEM e do currículo mínimo, nota-se que todos 

esses tópicos são sugestões de conteúdos que necessitam ser abordados pelos 

professores de Química no Ensino Médio. Então, por que o tema radioatividade é pouco 

discutido na educação formal, se é conteúdo obrigatório do currículo?  
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Vasconcellos e Saiki (2006),bem como Jacob e Messeder(2012), afirmam que 

um dos motivos para essa carência do tema na escola básica pode estar relacionado com 

a falta de conhecimento por parte dos professores sobre radioatividade, já que existe 

uma lacuna na maioria das licenciaturas em química brasileiras, tendo em vista que 

apenas em pouquíssimas universidades são encontradas disciplinas específicas que 

abordam o tema, como por exemplo, a disciplina “Química Nuclear e Radioquímica” 

ministrada na Universidade Federal Fluminense. De acordo com a autora, apenas cinco 

universidades brasileiras (centros de pesquisa) fornecem amparo necessário para o 

ensino de radioquímica e o desenvolvimento de pesquisas nessa área.  Dentre os locais, 

pode-se citar: IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e CENA- Centro 

da Energia Nuclear para Agricultura, localizado na Universidade de São Paulo (USP) na 

cidade de São Paulo - SP; CDTN – Centro de Desenvolvimento de Tecnologias 

Nucleares, localizado em Belo Horizonte – MG; IEN- Instituto de Engenharia Nuclear, 

funcionando na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na cidade do Rio de 

Janeiro – RJ; Por fim, a Universidade Federal Fluminense - UFF, como já citada 

anteriormente. Nesse caso, mesmo que exista o conteúdo nos currículos e seja 

obrigatório tratá-lo em sala de aula, os professores que não possuem o conhecimento 

necessário dos tópicos a serem abordados, possivelmente tratarão o tema de forma 

superficial. De acordo com Jacob e Messeder(2012),a abordagem do professor se baseia 

em cálculos do tempo de meia vida de um radioisótopo e balanceamento de equações 

nucleares, sem preservar as responsabilidades observadas nos PCN+, que, sobretudo, 

dizem respeito à contextualização e inserção do conteúdo no cotidiano do aluno.  

Faz-se necessário, nesse último caso, compreender alguns métodos de ensino 

que podem facilitar a construção e o desenvolvimento das aulas desses professores, pois 
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para Vasconcelos et al.(2002),a formação científica dos professores tem deixado a desejar, 

seja por falta de conteúdo teórico, ou por absoluta falta de preparo científico prático. 

Química é uma área da ciência natural que trata principalmente das 

propriedades das substâncias, as mudanças que elas sofrem, e as leis naturais que 

descrevem estas mudanças. Sua importância passa muitas vezes despercebida, 

principalmente quando, nas escolas, o ensino dessa disciplina é feito de forma 

repetitiva, por meio de fórmulas e sem qualquer interação com a vida do estudante. É 

necessário desprender o ensino de Química dos conceitos puramente teóricos e utilizar 

ferramentas para “explorar as diversas estratégias metodológicas, no qual a natureza e 

as transformações nela ocorridas estão à disposição como recursos didáticos, 

possibilitando a construção de conhecimentos científicos de modo significativo” 

(RAMOS, ANTUNES e SILVA, 2010apudREGINALDO, SHEID, GULLICH e 

COSTA, 2012, pág. 8) Uma das estratégias metodológicas preferidas dos professores de 

química e de ciênciasé a experimentação. 

Inicialmente, é preciso abandonar “a ideia de que as atividades experimentais 

tem a função única e exclusiva de comprovar uma teoria” (GALIAZZI e 

GONÇALVES, 2004). Essa ideia está longe de ser coerente, “visto que os cientistas não 

abandonam suas teorias de forma imediata pelo fato da teoria não estar de acordo com 

alguns dados empíricos” (SILVA e ZANON, 2000apud REGINALDO, SHEID, 

GULLICH e COSTA, 2012). 

A experimentação pode – e deve – ser um caminho para aquilo que se deseja 

ensinar e/ou aprender, mas nunca o fim (FAGUNDES,2007apudREGINALDO, SHEID 

e GULLICH, 2012). “Para tanto, faz-se necessário que estas aulas práticas sejam mais 

bem estruturadas, pois, tradicionalmente estão orientadas por uma metodologia 
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indutivista, onde são apresentadas na forma de um “receituário” (ZULIANI e 

ÂNGELO, 2001 apud SCHWAHN e OAIGEN, 2008).Quando o aluno é induzido a 

produzir resultados esperados, seu papel se rebaixa a observador não crítico e, o 

propósito da aula, não passa de uma comprovação (ROMEY, 1968apud SCHWAHN e 

OAIGEN, 2008).  

Um dos maiores desafios do uso de aulas práticas no ensino de Químicaé fazer 

com que o conhecimento ensinado interaja com o cotidiano dos alunos. Além de 

desafio, esse também é um dos principais objetivos da prática, juntamente com a 

promoção de uma visualização menos abstrata de diversos conteúdos que circundam a 

Química. Uma atividade experimental precisa procurar enriquecer teorias pessoais sobre 

a natureza da ciência, partindo do conhecimento do aluno, garantindo que o professor 

perceba a forma de pensar de cada um. Quando se realiza um experimento, os alunos 

podem expressar diversas reações e emoções dependendo dos resultados obtidos, o que 

leva tanto o próprio aluno, quanto o professor, a questionar e perceber lacunas nos seus 

entendimentos sobre determinados fenômenos observados (GALIAZZI e 

GONÇALVES, 2004, pág. 328). 

É por essa razão que o presente trabalho tem por objetivo desenvolver um 

experimento envolvendo conceitos sobre radioatividade, afim de ser utilizado em 

atividades experimentais na escola básica. Especificamente, objetiva-se identificar 

conceitos sobre radioatividade que possam ser construídos durante a prática educativa, 

bem como elaborar estratégias de mediação que permitam a articulação entre os 

conceitos científicos e os conceitos espontâneos acerca da radioatividade.  
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2. CAPÍTULOS TEÓRICOS 

2.1 Papel da atividade experimental no ensino de química 

A Química é o ramo da Ciência que estuda a matéria e as suas transformações. 

Esta definição acentua a vertente relativa à análise das substâncias e sua constituição e 

ao estudo da forma como e o por quê as reações químicas ocorrem. Mas a Química vai 

mais longe, contribuindo para esclarecer a complexidade molecular do mundo em nosso 

redor, estabelecendo pontes com outras ciências, tentando assim alargar as fronteiras do 

conhecimento. Todos estes aspectos de uma ciência multifacetada, útil e criativa 

justificam a necessidade de integrar o estudo da Química na educação básica, pelo seu 

valor educativo, em termos de aquisição de valores culturais e promoção de cidadania 

(ALMEIDA et all,2001) 

Boa parte do ensino de Química que é visto hoje está relacionado, ainda, ao 

ensino tradicional. Nele, o professor acaba muitas vezes por não estimular os alunos a 

correlacionarem o conteúdo aprendido em Química com os sistemas materiais 

conhecidos, experimentados ou vividos no seu cotidiano, incentivando estratégias de 

estudo que raramente permitem construir um conhecimento cientifico aceitável. Há uma 

corriqueira ênfase na instrução formal dos conteúdos de Química e Ciências em geral, 

entendidos como produtos prontos, infalíveis e inquestionáveis, não podendo ser 

negociados, configurando um ensino verbalista mediante exposição oral dos conteúdos 

científicos pelo professor. Todo esse ensino formal define, então, a aprendizagem como 

um processo cumulativo de informações, e o êxito nesse sentido é mediante a sua 

capacidade de memorização, ou seja, de reprodução das informações adquiridas. Ser 

instruído, nesse caso, é acumular dados da realidade e o papel do aluno é visto como um 

depósito de conhecimentos, onde a maioria dos estudantes memorizam as informações, 
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sem ter a chance de utiliza-las para resolver problemas ou reformular seus 

conhecimentos, não havendo atividades que os auxiliem a utilizar suas habilidades de 

pensamento e direcioná-las para a investigação. O ensino de Química consistiria, então, 

na organização de atividades centradas nas descobertas a partir de dados corretos e 

objetivos obtidos mediante método científico, o que na prática, definitivamente não 

ocorre.  

O ensino de Química não deve ser feito apenas com aulas expositivas, que 

promovem a passividade e o isolamento dos estudantes, sendo uma forma de ensino-

aprendizagem muito limitada. O papel do aluno não deve ser passivo, mas sim, o 

principal responsável pela sua própria aprendizagem. Ele deve estar envolvido 

ativamente na construção de significados, confrontando seu conhecimento anterior com 

novas situações, promovendo uma articulação com o novo e com o que já sabe, 

mobilizando seus saberes e das próprias estratégias de aprendizagem. Esta, por sua vez, 

é um processo de construção pessoal e social, caracterizada pela possibilidade do aluno 

mobilizar seus saberes conceituais e processuais no desenvolvimento de processos 

investigativos e desse modo construírem e reconstruírem progressivamente sua 

compreensão de mundo. 

Quando se tem uma aprendizagem ativa, há uma diversificação nas atividades 

de ensino, fazendo com o os alunos estejam mais envolvidos, presentes e participantes 

da aula, interagindo uns com os outros e com o professor por meio de diálogos, debate, 

escrita, resolução de problemas e utilizando a todo o momento de sua criatividade. Essa 

aprendizagem faz com que os alunos permaneçam envolvidos na aula e que comecem a 

pensar sobre o que estão fazendo, experimentando, questionando, refletindo, 

(re)descobrindo, inventando e discutindo.  
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Nesse sentindo, a metodologia científica reflete no nível mais alto de 

assimilação, permitindo ao estudante relacionar-se com as etapas de construção do 

conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento do seu pensamento criativo e 

dando um significado a sua aprendizagem, uma vez que a ciência é uma atividade 

teórico-experimental. Essa metodologia possui estratégias de ensino que promovem 

intenso envolvimento intelectual e emocional, necessário para que haja uma articulação 

entre o conhecimento teórico e o prático. Além disso, a ciência é uma atividade humana, 

sendo o resultado da capacidade do homem em desenvolver habilidades de solução de 

problemas, tendo esta um peso significativo no ensino.  

O papel atribuído aos experimentos no ensino de Química, na prática, é muitas 

vezes um pouco diferente. Frequentemente, os experimentos são cópias com resultados 

já esperados e variáveis rigidamente controladas, que não desenvolvem a criatividade e 

o pensamento crítico, tendo as respostas colocadas antes mesmo das perguntas. Isso 

acaba levando o experimento a ser caracterizado como um apêndice de um ensino 

teórico, convertendo o método científico em uma “receita de bolo”, totalmente 

desconectado da interação homem, natureza e sociedade, sendo incompletos para 

demonstrar situações cotidianas, vivenciadas pelos estudantes Os experimentos são, 

muitas vezes, concebidos como uma atividade centrada na ilustração e descoberta de 

conceitos a partir dos fenômenos observados. São fontes de dados a partir dos quais é 

possível inferir conclusões que ilustrem um dado conteúdo cientifico ou permitam sua 

descoberta. Além disso, o processo de desenvolvimento do experimento é estruturado 

em repetições onde todos seus elementos são escolhidos e organizados tendo como 

função essencial pôr em evidencia o conceito ou a lei a ser trabalhada, estando 

fatalmente ausentes verbalização e discussão de ideias, a reflexão e a avaliação crítica 

do trabalho desenvolvido, bem como a resolução de possíveis problemas.  
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Esse papel só é desfeito, quando o experimento é tratado de forma diferente, 

tendo o aluno como participante ativo da atividade, desenvolvendo níveis de cognição, 

fazendo com que ele possa conhecer a si próprio, entender suas relações com os demais 

seres vivos, desvendar os fenômenos que ocorrem no meio ambiente que o cerca, 

permitindo que o estudante possa ter novas perspectivas para que possa melhorar os 

ambientes que se encontra.  

“O trabalho experimental deixa de ser uma simples comprovação de 
conhecimentos, para se transformar numa atividade motivadora, que pode 
ajudar os alunos a desenvolverem atitudes, questionarem suas próprias ideias, 
construírem metodologias que revelem o caráter contraditório do 
conhecimento para comprovarem suas hipóteses, em função de um 
determinado fundamento teórico.” (Silva e Nuñez, 2001 pág. 1199) 

A metodologia experimental de ensino ajuda a tornar os alunos mais 

produtivos, aumentando o seu envolvimento na aprendizagem. Assim, eles são capazes 

de aplicar o que aprendem em seu cotidiano, mediante suas experiências pessoais, 

tornando sua vivencia mais significativa. Essa metodologia cria a oportunidade deles 

desenvolverem habilidades cognitivas com facilidade, oportunidades para que possam 

trabalhar em grupo, aprendendo com o exercício e a prática, estimulando o raciocínio 

logico, pensamento crítico, compreensão da ciência e desenvolver formas de 

conhecimento. Os estudantes devem participar das atividades experimentais de forma 

que o conhecimento seja produto dos mesmos, alcançando uma aprendizagemcom mais 

significado. 

Para o ensino de determinados conhecimentos que são mais abstratos, é 

necessário fazer a utilização de atividades que auxiliem o aprendizado e a visualização, 

fazendo o uso de materiais concretos que possam envolver os alunos na aprendizagem. 

Mas, realizar tais atividades demanda também, que o desenvolvedor, ou seja, o 

professor tenha clareza dos conteúdos que necessita e/ou deseja transmitir aos seus 
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alunos. É importante que, antes que tente transpor um conteúdo, ele tenha domínio do 

que será abordado. No caso da radioatividade, se faz necessário esclarecer alguns 

tópicos de extrema importância, que possam facilitar seu aprendizado e, ao desenvolver 

sua aula, transpor os conteúdos de forma mais completa e menos superficial.  

Atualmente com o amplo acesso a internet, a busca e obtenção por informações 

não poderia ser mais fácil. A utilização dessa ferramenta no ensino é muito importante, 

principalmente para a atualização do professor, auxiliando o mesmo em sua busca por 

conhecimento e em sua prática docente. Nesse sentido, são encontrados na internet 

inúmeros recursos pedagógicos, cujo conteúdo principal é a radioatividade. Pode-se 

citar, por exemplo, o site de materiais educativos da CNEN (Comissão Nacional de 

Energia Nuclear). Nele, encontram-se apostilas sobre Energia Nuclear, Radioatividade, 

Aplicações da Energia Nuclear e Radiações Ionizantes, por exemplo. Além disso, há 

diversos livros em pdf disponíveis gratuitamente para o acesso a essas e muitas outras 

informações que compõe todo o conteúdo de Química Nuclear, como os livros citados 

no Apêndice nº1. Mas, é preciso que um professor de Química saiba sobre todos os 

tópicos que permeiam a radioatividade? Bem, o ideal seria que sim. Contudo, serão 

listados os tópicos imprescindíveis que o professor precisa dominar, a fim de elaborar 

suas aulas com qualidade. Esses tópicos contem todos os conteúdos ditados pelos 

PCNEM, PCN+ e o Currículo mínimo, além de outros. 

a) Construção de modelos científicos e história da radioatividade 

Nesse tópico, o professor necessita de um conceito bem fundamentado sobre o 

átomo e os modelos atômicos. Nesse sentido, é preciso entender como foram 

descobertos os prótons e os elétrons, através de raios anódicos e catódicos, a descoberta 

do Raio-X por Wilhelm Conrad Roentgen (1895), os experimentos realizados por 
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Antoine Henri Becquerel (1896), referido aos cristais de K2UO2(SO4)2.2H2O, os estudos 

realizados em cima do uranio e do tório e descobertas do Casal Curie, Marie e Pierre, 

dos elementos Radio e Polônio. Por fim, os experimentos de Rutherford com fontes 

emissoras de radiação, conceituando o significado de radioatividade.  

b) Tipos de radiação e ocorrências 

Existem duas maneiras de ocorrência da radiação: ela naturalmente no 

ambiente, e produzida pelo homem, de forma artificial. Nesse tópico, o professor 

precisa conhecer as fontes de ocorrência natural (Radiação Cósmica, Cosmogênica e 

terrestre), relacioná-las a exposição sofrida pelo homem diariamente, a resposta (ou, no 

caso, a falta dela) dos organismos mediante a exposição a radiação, as séries radioativas 

naturais (principalmente do Uranio-238 e do Tório-232), o significado de algumas 

terminologias como bósons, leptons e quarks, e as ocorrências artificiais, como produtos 

de Consumo (Tintas, Sal, Camisas de Lampião, Tabaco etc.), tubos de Raios-X, 

aceleradores de partículas (Cíclotron,lineares e de elétrons), reatores nucleares(para 

pesquisa e potência), radioisótopos em Medicina Nuclear, rejeito radioativo 

(lixo),instalações nucleares e Fall-out (resíduos dos testes com armas nucleares). 

c) Conceito de isótopos 

O que são isótopos, propriedades, saber analisar uma tabela de nuclídeos, 

isótopos comumente encontrados, cálculo envolvendo as propriedades dos isótopos.  

 

 



26 

 

d) Atividade, meia vida, vida media, decaimento radioativo e tipos de 

decaimento 

É preciso conhecer o processo de desintegração do núcleo, saber interpretar a 

equação de decaimento dada por N(t)=N(0)e-λt, os conceitos de atividade e suas 

respectivas expressões e unidades,  entender que meia vida é o tempo no qual a 

atividade inicial de um determinado radioisótopo se reduz à metade da atividade inicial, 

diferentemente de vida média, que é a expectativa média de vida dos átomos de uma 

espécie radioativa é dada pela soma dos tempos de existência de todos os átomos, 

dividida pelo seu número inicial.  

e) Reações nucleares 

O que são, processo que as envolvem, definição de seção de choque, reações 

nucleares induzidas por partículas carregadas, transmutação, fissão e reação de fusão.  

f) Classificação das radiações 

As radiações podem ser classificadas de acordo com seu poder de penetração, 

expressado por Rutherford como radiação ou partícula alfa e radiação ou partícula beta 

e, por Paul Vilard, por radiação eletromagnética gama. Nesse sentido, é preciso observar 

como cada radiação se comporta mediante a interação com a matéria e os principais 

materiais capazes de barrar cada uma delas. Espalhamento Rutherford com núcleo, 

colisões com elétrons orbitais: Cintilação, Ionização do átomo; Colisões com elétrons 

orbitais; Interação com o campo nuclear; Efeito Fotoelétrico; Efeito Compton; Produção 

de pares; Fato dos nêutrons só interagirem com núcleo por espalhamento elástico, 

inelástico ou captura radioativa.  
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g) Usinas nucleares BWR PWR 

Conhecer o funcionamento de uma usina nuclear, principalmente a PWR que 

são as existentes no Brasil. Compreender como funciona o processo de fissão para que 

ocorra a liberação de energia e como essa energia pode ser convertida em energia 

elétrica. Ter a capacidade de explicar por meio de figuras a diferença entre uma usina 

PWR e uma BWR. Além disso, é preciso compreender as diferenças entre diversos tipos 

de geração de energia e combustíveis, renováveis ou não, salientando os pontos 

positivos e negativos de cada uma.  

h) Formação do universo 

Como o universo surgiu, como os elementos químicos foram formados, reações 

que acontecem dentro das estrelas, motivo do planeta ser radioativo. 

i) Principio de detecção e tipos de detectores e medidas 

Os que são detectores, como detectam a radiação, como produzem os 

resultados, detector a gas, cintiladores, fotomultiplicadores, semicondutores e detector 

bolha.  

j)  Efeitos biológicos.  

Efeitos da radiação no corpo humano, radiólise da água e reações química 

decorrentes de tal processo, irradiação da molécula de DNA. 
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k) Noções de dosimetria, proteção radiológica e blindagem 

Definições, princípios da proteção radiológica, materiais que blindam a 

radiação e quais os fenômenos envolvidos enquanto interação da radiação com a 

matéria.  

l) Aplicações 

Irradiação de alimentos, medicina nuclear, esterilização de materiais cirúrgicos, 

radiotraçadores e suas aplicações no estudo de cinética, agricultura, datação de fósseis e 

documentos, etc.  

Assim, com uma boa bibliografia para auxiliá-los e, tendo em mente que a todo 

o momento o professor precisa estar atualizado quanto aos diferentes conteúdos 

escolares, sendo responsabilidade dele, enquanto profissional, a busca por 

conhecimentos mais aprofundados e dinâmicos, é possível a partir das sugestões 

propostas, desenvolver o conhecimento do professor acerca da radioatividade, para que 

assim, ele possa elaborar aulas mais complexas para seus alunos, afim de correlacionar 

os conteúdos com situações já vividas pelos estudantes.  
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2.2 Construção dos conceitos científicos 

Os seres humanos, enquanto seres que possuem elevada capacidade cognitiva 

são capazes de organizar as informações que internalizam, o que garante sua 

sobrevivência e a permanência em sociedade. A partir disso, a percepção de mundo leva 

à necessidade de compreender o seu funcionamento, inicialmente, através de conceitos 

cotidianos, espontâneos, que com o passar do tempo vão dando lugar aos conceitos 

científicos.  

“Para Vygotsky, um conceito não é simplesmente um conjunto de conexões 

associativas que se assimila com a ajuda da memória, nem um hábito mental 

automático, mas um autêntico e completo ato do pensamento” (Schroeder, 2007, pág. 

293). Acerca da formação de conceitos, é importante salientar que o autor considera 

muito importante a vivência do aluno na hora da aprendizagem, tendo este processo 

efetivado a partir das correlações com os processos cotidianos, com as experiências 

pessoais da criança e da instrução formal, e da aprendizagem em sala de aula. Nesse 

sentido, o autor acredita que os conceitos espontâneos e os conceitos não-espontâneos 

fazem parte de um mesmo processo, ainda que se formem e se desenvolvam sob 

condições diferentes e motivados por problemas diferentes. Os conceitos cotidianos e 

científicos envolvem experiências e atitudes diferentes por parte das crianças e se 

desenvolvem por caminhos diferentes.  

Um conceito espontâneo é definido por seus aspectos fenotípicos, sem uma 

organização consistente e sistemática, enquanto o conceito científico é sempre mediado 
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por outros conceitos (Nébias, 1999, pág. 135). Carregam na sua estrutura determinante 

de origem sensorial, emocional, afetivo e moral, já que são construídos nas relações 

sociais, sejam elas familiares, nos grupos de amizade, em comunidades e até mesmo, 

mediante a exposição aos meios de comunicação de massa (Schroeder, 2007, pág. 298). 

É desenvolvido naturalmente pela criança a partir das suas reflexões sobre suas 

experiências cotidianas, não sendo organizados em um conjunto de relações 

consistentes e sistemáticas. É importante salientar que esse conhecimento é adquirido 

fora do contexto escolar e não éconscientizado, uma vez que está na ausência de 

conhecimentos científicos. (Schroeder, 2007, pág. 306).  

Os conceitos científicos escolares originam-se nos processos de ensino, por 

meio das atividades desenvolvidas na escola e com a participação dos professores. São 

formulados e transmitidos culturalmente, sendo formados por teorias a respeito dos 

objetos e dos sistemas relacionais que estabelecem entre si, constituindo os sistemas que 

mediatizam a ação humana sobre as coisas e os fenômenos (Schroeder, 2007, pág. 299). 

“São desenvolvidos a partir de procedimentos analíticos, o que se relaciona muito bem 

com o a metodologia de ensino proposta pela utilização de experimentos no ensino de 

química” (Schroeder, 2007, pág.307).  

O ensino dos conhecimentos científicos implica em formas particulares de 

comunicação, diferentes de outras formas comunicativas. Assim, faz-se o uso de uma 

das ferramentas mais importantes que o homem conhece: a palavra. Ela vai ser utilizada 

muito além de sua função principal, que é a comunicação, sendo objeto da atividade 

com sua atenção voltada para seus significados e inter-relações. Um bom exemplo dessa 

utilização da palavra é o próprio ensino de Química. Nele, muitas palavras apresentam 

sentidos completamente diferentes de seus sentidos originais, como a palavra solução. 
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No dia a dia, imagina-se que essa palavra esteja relacionada a algum tipo de problema, 

que foi resolvido ou precisa ser. Já na Química, solução significa uma mistura 

homogênea ou heterogênea de duas ou mais substâncias.  

A criança adquire consciência dos seus conceitos espontâneosrelativamente 
tarde; a capacidade de defini-los por meio de palavras, de operar com eles à 
vontade, aparece muito tempodepois de ter adquirido os conceitos. Ela possui 
o conceito (...), masnão está consciente do seu próprio ato de pensamento. 
Odesenvolvimento de um conceito científico, por outro lado,geralmente 
começa com sua definição verbal e com sua aplicaçãoem operações não-
espontâneas (...) Poder-se-ia dizer que odesenvolvimento dos conceitos 
espontâneos da criança é ascendente, (indutivo) enquanto o desenvolvimento 
dos seusconceitos científicos é descendente (dedutivo). (Vygotsky, 1991, 
pág. 93) 

A criança constrói conhecimentos informais muito antes de entrar na escola, 

pois eles são os produtos de suas experiências, o quepode influenciar a obtenção do 

conhecimento formal (Nébias, 1999, pág. 138). Considerando então que o aluno já traz 

uma bagagem de conhecimentos, o que normalmente faz com que haja conflitos entre o 

que é imposto pela escola e esse conhecimento, para que o conceito se forme, é 

importante que a introdução dos conteúdos e conceitos seja feita uma atrás da outra, de 

forma que englobe os demais conteúdos anteriormente aprendidos. 

Quem aproveita todo esse conjunto de conhecimentos que a criança já traz 

consigo, é o professor. Ele realiza ações mediadoras nos processos de ensino, e as 

intervenções deliberadas do professor são muito importantes no desencadeamento de 

processos que poderão determinar o desenvolvimento intelectual dos seus estudantes, a 

partir da aprendizagem dos conteúdos escolares e dos conceitos científicos. (Schroeder, 

2007, pág. 296) 

Por fim, a escola também possui um papel muito importante no 

desenvolvimento desses conceitos, promovendo um deslocamento do estudante imerso 

nas situações cotidianas e das informações perceptuais imediatas do senso comum, para 
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um modo de pensar distinto do pensamento cotidiano, tendo com referencia as 

características da ciência. Ela é, portanto, local onde os estudantes entrarão em contato 

com um grande conjunto de teorias, hierarquicamente organizados nas mais diferentes 

áreas do conhecimento, e deveria ter o papel fundamental de ampliar e transformar as 

relações dos estudantes com a sua realidade, ou seja, transformar a forma e o conteúdo 

do seu pensamento. (Schroeder, 2007, pág. 309) 
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3. METODOLOGIA 

O desenvolvimento de um experimento que não sirva apenas para comprovar 

uma teoria, mas para permitir a construção dos conhecimentos científicos ao longo de 

sua realização, demanda um alto nível de organização, preparo, conhecimentos teóricos 

e, principalmente, objetivos muito bem traçados. E, partindo desse ultimo, foi possível 

iniciar a idealização de um experimento que tenha como essência a radioatividade.  

A ideia inicial de um experimento para levar as escolas, era tal que fosse capaz 

de realizar medidas de radiação. Isso se deve ao fato de que o ser humano não possui 

sensibilidade para a mesma, visto que convive com uma “radiação de fundo” durante 

toda a vida, necessitando de altos níveis de exposição para que apareçam alguns 

sintomas, como vômito, diarreia, dentre outros, que se assemelham aos sintomas de 

algumas doenças. Assim, partindo desse experimento, se faz possível trabalhar com 

conceitosrelacionados às diversas formas de proteção contra a radiação, como o tempo 

de contato com uma fonte, a distância a ela e os tipos de blindagem que barram as 

diversas formas de radiação.  

Havia duas possibilidades de fontes de radiação a serem utilizadas no 

experimento, a fim de medi-las. Seria possível utilizar fontes seladas, que são obtidas 

através de doação de hospitais ou compra direta com fabricantes, algo que seria de custo 

extremamente elevado, além de necessitar de uma burocracia muito grande para obter a 

autorização de compra de material radioativo, o que restringiria ainda mais o número de 

professores que poderiam realizar o experimento. A segunda possibilidade seria utilizar 

fontes de radiação que são encontradas na natureza e que o ser humano está em 

constante contato, como bananas que possuem Potássio-40 (isótopo radioativo do 

Potássio) e a areia monazítica que possui naturalmente uma concentração elevada de 
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metais pesados como Tório-232 e o Urânio-238 (elementos radioativos), por exemplo. 

A opção escolhida pela facilidade e baixo custo, foi a utilização de fontes naturais.  

Nessa etapa do desenvolvimento, foi decidido também que todo o material 

utilizado para desenvolver o experimento deveria ser de baixo custo, facilitando o 

acesso e o interesse de professores e escolas em realizá-lo. Além disso, não deveria ser 

muito elaborado, até porque as aulas de ensino médio duram em média 1h40min e isso 

provavelmente faria com que tanto os professores quanto os alunos perdessem o 

interesse de realizar o experimento.  

Após muita procura por experimentos que pudessem ser levados para a sala de 

aula, foi decidido que seriam feitas medições de radioatividade com um detector 

Geiger-Müller, que é basicamente um cilindro de metal fechado em ambas as 

extremidades, passando pelo meio dele um fio metálico e esse cilindro é totalmente 

preenchido com uma mistura de gás inerte a baixa pressão e gás de congelamento. O fio 

é o ânodo e o corpo cilíndrico o cátodo. É aplicada uma diferença de potencial 

promovida pela bateria e, quando a radiação entra no detector, o gás é ionizado e forma 

íons livres. Os íons positivos em direção ao cátodo e os elétrons em direção ao ânodo, 

onde ganham energia suficiente para ionizar moléculas adicionais do gás e criar um 

grande número de avalanches de elétrons, que dá ao tubo a propriedade de produzir um 

pulso elétrico, registrado no circuito do contador. Cada pulso é um sinal sonoro 

produzido pelo detector. (KNOLL, 2010). O terceiro ponto foi justamente encontrar um 

detector de radiação barato. Essa foi uma tarefa complicada, já que não foi possível 

encontrar esse tipo de detector para venda no Brasil, necessitando ser importado. A 

pesquisa então se seguiu para o site do ebay (www.ebay.com), e o detector mais barato 

que foi encontrado custava 30 dólares (aproximadamente 100 reais), completamente 
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desmontado, necessitando soldar todas as pequenas peças na placa, além de não estar 

incluso o tubo de gás para a detecção de radiação. Um pouco mais de pesquisa e dois 

detectores se sobressaíram, completamente soldados, possuindo todos os cabos para 

ligar na bateria e no computador e possuindo o tubo de gás, um que custava 45 dólares 

(aproximadamente 154 reais) e outro, 50 dólares (aproximadamente 170 reais). Por 

decisão do Professor Alfredo, da Professora Rose e da Autora, foram adquiridos esses 

dois detectores.  

Quando os dois detectores chegaram, o que custou 45 dólares não veio 

acompanhado do tubo de gás para detecção. Tentou-se instalar um tubo de gás que 

havia no laboratório de Química Nuclear e Radioquímica – UFF, mas sem sucesso, não 

podendo utilizá-lo para realizar o experimento. O detector de 50 dólares marca RH-

Electronics e modelo RH-K-GK-2 (disponível em http://www.ebay.com/itm/DIY-

Assembled-Geiger-Counter-Kit-For-Nuclear-Radiation-Detector-Beta-Gamma-Ray-

/401222153050?hash=item5d6ab4335a:g:ywUAAOSwcUBYIZyQ) dispunha de todos 

os dispositivos e acessórios que constava em sua descrição, podendo ser utilizado para 

realizar o experimento. 
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Figura 1 – Detector de radiação utilizado no experimento. 

Com o detector definido, escolheu-se a fonte a ser medida: areia monazítica, 

especificamente de Guarapari-ES, por já existir no laboratório e ser uma fonte natural. 

Seu frasco e conteúdo podem ser observados na Figura 2.  

 

Figura 2 – Fonte de areia monazítica. 
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No manual do detector, havia uma informação que dizia existir dois 

aplicativos, um para sistema operacional de celular/tablete Android e um para 

IOS/Apple, onde seria possível, medindo uma fonte radioativa no detector, saber 

quantas contagens por minuto (CPM, registro de pulsos por unidade de tempo) o 

detector iria medir. A utilização desse aplicativo facilitaria ainda mais a visualização 

por parte dos alunos, sendo possível observar sua interface na figura 3. 

 

 

 

Figura 3 – Interface aplicativo Geiger Counter fabricante FoxyLab. 

Por fim, o experimento foi definido. Inicialmente, seria medido o background 

por aproximadamente 10 minutos, com o detector acoplado a um tablet utilizando o 

aplicativo Geiger Counter da FoxyLab e o valor em CPM seria registrado na tela. Após 

esse tempo, a fonte de areia monazítica seria aproximada e o número marcado de CPM 
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deveria aumentar, com o aumento da radioatividade, mostrando para os alunos que a 

fonte de fato era radioativa. Dois dos principais aspectos da radioproteção são adistância 

da fonte (quanto mais distante se está da fonte radioativa, menos ou nenhuma dose de 

radiação se recebe) e a blindagem (materiais que barram a radiação). Era de interesse 

levar esses dois fundamentos para os alunos, então, a segunda parte do experimento se 

daria distanciando a fonte radioativa do detector e, ao observar a tela do aplicativo, 

espera-se que o número de CPM diminua. Posteriormente, a fonte seria novamente 

aproximada do detector e seriam colocados alguns materiais entre a fonte e o detector, 

com o objetivo de barrar a radiação. Os materiais escolhidos foram: livros, alumínio de 

três diferentes espessuras (vide imagem 4), papel alumínio, papel branco, um pedaço de 

folha de Cádmio (vide imagem 5) e o braço de uma pessoa.  

 

Figura 4 – Diferentes espessuras de alumínio. 
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Figura 5 – Placa de Cádmio. 

As diferentes espessuras de alumínio e a placa de cádmio, por exemplo, não 

são materiais de fácil acesso para todos os professores interessados em repetir o 

experimento. Eles foram utilizados, pois estavam disponíveis no laboratório. Existem 

diversas opções de materiais que podem barrar a radiação e são facilmente encontrados, 

como diversos tipos de polímeros, a água, madeira e suas diferentes espessuras, o 

importante é ter criatividade e compreensão do processo de blindagem. 

Esperava-se, para cada um dos materiais, uma diminuição significativa do 

CPM. Contudo, depois de todos esses testes realizados, por diversas vezes, o aplicativo 

não estava funcionando adequadamente, pois estava aumentando indefinidamente o 

número de CPM, mesmo com a fonte próxima, afastada e com os anteparos. Nesse caso, 

não foi possível a utilização do aplicativo para auxiliar o experimento, mas ainda sim, 

todo o experimento foi realizado. A única diferença foi que, ao invés de utilizarmos 

como referência o número de contagens por unidade de tempo, utilizamos o número de 

sons que o detector emite por unidade de tempo. No detector, há uma luz vermelha que, 
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ao receber um pulso, fica vermelha e emite um som. Foi predeterminado que, em cada 

uma das etapas do experimento descritas acima, seria contado o número de sinais 

sonoros ouvido durante um minuto e, então, seria feito uma comparação entre todas as 

fases do experimento. 

Um bom experimento necessita, também, ser bem fundamentado. Para isso, foi 

projetado uma aula com sequência de slides, que pode ser observado no Apêndice nº 2. 

Optou-se por elaborar todo o experimento e posteriormente, elaborar a aula a ser 

ministrada, permitindo que houvesse a todo tempo um diálogo entre as atividades. 

Primeiramente, foi preciso decidir qual tema de aula se adequaria mais as propostas do 

experimento, já que existe uma gama de assuntos que podem ser abordados quando se 

fala em radioatividade.  Foi decidido que seria mais interessante, principalmente devido 

à fonte utilizada – areia monazítica – que o conteúdo abordado fosse relacionado à 

Radiação Natural.  

A aula foi elaborada de forma que partindo dos conhecimentos básicos dos 

alunos sobre química, foi possível chegar a conclusões elaboradas acerca da 

aplicabilidade da radioatividade, principalmente no dia a dia, e de conceitos básicos que 

permeiam uma aula sobre o tema. Havia, em muitos slides, perguntas a serem feitas 

para os estudantes, sem qualquer teor avaliativo, mas sim, com o objetivo de entender 

quais eram os conceitos espontâneos que eles possuíam, partindo da premissa que o 

aluno já possui algum conhecimento acerca o tema, seja obtido por meio das mídias, 

filmes ou conversas informais em casa e nas rodas de amigos.A construção do 

conhecimento científico necessita da efetiva participação dos alunos nesse processo, 

abandonando a ideia de que eles são seres receptores passivos (SCHROEDER, 2007), 
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sendo esse o aspecto mais importante do aprendizado levado em consideração na 

elaboração da aula.  

Como já dito, a sequência didática foi projetada para dialogar com o 

experimento. Para tal, foram abordados alguns conceitos com a finalidade de auxiliar a 

construção do conhecimento científico em relação à radioatividade, partindo de tópicos 

que eles fundamentalmente utilizariam para interpretar o experimento e obter suas 

conclusões. Primeiro, foi falado acerca da formação do universo, chegando até a 

radiação natural, onde foi possível explicar o que seria o “background” ou radiação de 

fundo e o motivo da areia monazítica ser uma fonte de radiação natural. Em segundo, os 

tipos de radiação (alfa, beta e gama), fundamentos importantes para que eles pudessem 

entender o efeito da blindagem em cada uma. Por fim, utilizar um equipamento e não ter 

ao menos uma noção de como ele funciona, não faria sentido. Assim, houve uma 

explicação básica acerca do funcionamento do detector de radiação, a fim de ilustrar de 

forma mais clara como a radiação é captada pelo mesmo. 

Alguns dos tópicos que foram abordados na aula e no experimento, estão 

presentes nos PCNEM, PCN+ e no Currículo Mínimo, podendo, futuramente, em uma 

aula com maior tempo hábil, englobar todos os conteúdos presentes nos documentos.  
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4. RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A aula durou cerca de 1h40min e foi ministrada no dia 17 de novembro de 

2016, em uma turma de terceira série do ensino médio na Escola Técnica Estadual 

Henrique Lage, localizada na Rua Guimarães Júnior, 182 - Barreto, Niterói – RJ e foi 

supervisionada pela professora Patrícia Fernanda da Silva Moraes Cotelo. Durante todo 

o momento de aula, buscou-se um diálogo com os alunos, afim de uma maior interação, 

não somente devido à falta de intimidade com a turma, mas principalmente para que, a 

partir do diálogo, fosse possível construir conhecimentos referentes ao que se estava 

estudando.   

O tema radiação natural foi apresentado aos alunos, implicando as justificativas 

de sua escolha, que nesse primeiro momento, foi o contato diário que o ser humano tem 

com a mesma. E, para explicar o motivo dessa radiação natural existir, foi discutido 

acerca da formação do Universo. Partindo a explosão do Big-Bang, foram criados o 

espaço e o tempo, ao mesmo tempo em que houve uma liberação de energia em altos 

níveis. O Universo preencheu-se de radiação e partículas elementares, os quarks, que se 

chocavam, já que tudo era energia luz. A partir desse momento, o Universo entrou em 

expansão e continua se expandindo até hoje, havendo um processo de resfriamento, 

diminuindo o nível de energia da explosão e, assim, permitindo que os quarks se 

unissem em prótons, elétrons e nêutrons.  

Nesse momento, foi perguntado aos alunos se eles sabiam o que essas 

partículas significavam e, onde seria possível encontrá-las. Em unanimidade, eles 

responderam que são as partículas que constituem o átomo, e que os prótons e os 

nêutrons se encontram dentro do núcleo, enquanto os elétrons estão na eletrosfera. 

Partindo desse conhecimento de que essas partículas foram os átomos, foi dito que com 
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o declínio da temperatura os primeiros elementos foram formados, pela interação 

daquelas partículas. O primeiro elemento a aparecer, foi o Deutério e, foi questionado 

aos alunos se eles sabiam quem era esse elemento. Primeiro ninguém soube responder, 

então foi dito que ele estava na tabela periódica, mas com outro nome, pois na verdade, 

ele é o isótopo de um elemento estável.  

Foi preciso recordar o que seria um isótopo, átomos de um elemento químico 

que possuem o mesmo número atômico (número de prótons), mas diferentes números 

de massa. Ainda, sem resposta, foi mostrado no quadro a estrutura do Deutério, que 

possui 1 próton e 1 nêutron. Assim, ficou claro para eles de que se estava falando do 

isótopo mais elementar do hidrogênio. Voltando para os slides, o segundo elemento a 

ser formado foi o Hélio, pela captura de prótons e nêutrons pelo Deutério, surgiu o 

Hélio, constituído de três prótons e quatro nêutrons. Em seguida, a temperatura atinge 

níveis baixos e o universo para de fazer as reações e formar novos elementos, visto que 

não há calor suficiente para isso. O processo fica suspenso até sua energia térmica se 

tornar comparável às energias das ligações eletromagnéticas.  

Nesse momento, é a energia eletromagnética que assume o comando das 

reações. Um próton captura um elétron e forma um átomo de hidrogênio, surgindo 

assim os átomos. E, logo, dois destes átomos podem se unir para constituir uma 

molécula de hidrogênio, surgindo a primeira molécula. Antes o universo era dominado 

por partículas energéticas, e tudo era praticamente radiação, agora com a chegada dos 

átomos e moléculas, o predomínio da matéria sobre a radiação faz com que surja a 

gravidade. A matéria se condensa sob o efeito da gravidade e forma as estrelas que se 

reúnem em galáxias etc.  
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Na medida em que se condensa, pela ação da gravidade, a matéria vai se 

aquecendo e aumentando a temperatura dentro da estrela, fazendo com que as reações 

de nucleossíntese voltem a ocorrer. Todo hidrogênio é transformado em hélio, não 

existe nada mais que prótons de hélio, a temperatura sobe vertiginosamente e esses 

prótons chocam-se e unem-se e separam-se no mesmo instante, e nesse meio, três 

diferentes átomos de Hélio se chocam, formando um sistema estável, dando origem ao 

elemento Carbono.  

Foram feitas algumas perguntas aos alunos. Primeiro, se eles haviam visto 

química orgânica, e a resposta foi sim. Segundo, onde a química orgânica é aplicada, e 

eles responderam que em tudo, no organismo do ser humano, na natureza, das fontes de 

combustíveis, etc. Por último, perguntou-se em torno de qual elemento a química 

orgânica se fundamenta, e todos responderam que era o Carbono. Com isso, eles 

puderam concluir que se, naquele momento, dentre bilhões de átomos de Hélio, aqueles 

três não tivessem se chocado, não haveria vida, nem ser humano, nem natureza.  

Com o aparecimento do carbono, o interior da estrela incha e forma uma 

gigante vermelha e, esse elemento vai ser importante para formar novos elementos. 

Dentro da gigante vermelha, núcleos de carbono se combinam com Hélio e formam o 

Oxigênio. Dois núcleos de Carbono juntam-se ocorre uma reação de combustão, que 

produz elementos como o neônio, o sódio, o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo e 

o enxofre. Neste estágio surge o neutrino, partícula elementar sem carga elétrica e 

massa aparentemente ausente. Ocorre a fusão do neônio e do silício, produzindo ferro, 

níquel, cobre, zinco, etc. Algumas reações nucleares no interior da estrela produzem 

nêutrons que se aliam aos metais e numa sequência de capturas leva a novos elementos, 
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até o mais pesado, o Urânio-238 com noventa e dois prótons e cento e quarenta e seis 

nêutrons.  

Assim, terminada a evolução nuclear, há um aumento de temperatura muito 

grande, e ocorre a explosão da estrela, chamada de supernova. Essa explosão lança no 

espaço todos os elementos produzidos no seu interior, enriquecendo as estrelas, fazendo 

com que surjam novos elementos químicos, completando assim, a sequência química. E 

que sequência química é essa? Bem, é a sequencia da tabela periódica. Foi mostrada 

nesse momento a figura de uma tabela periódica que ilustra todos os elementos 

formados, seja por meio do Big-Bang, Raios Cósmicos, Estrelas pequenas e grandes, 

Supernovas e os elementos artificiais, feitos pelo homem.  

A partir daí, depois de todas essas reações de fusão, e o fato do Universo ser 

formado mediante a presença de radiação, fez-se uma pergunta aos alunos: Onde 

podemos encontrar radiação? Muitos, nesse primeiro momento, não conseguiram 

correlacionar a formação do Universo com o planeta em que vivem, mas, depois de 

tanta informação nova, essa reação já era esperada. Foi mostrada então uma figura que 

relaciona a taxa de dose de radiação que o ser humano recebe diariamente, em diversas 

atividades que realiza no cotidiano. Pode-se perceber que o homem está sujeito a 

radiação quando anda de avião, quando fazum exame de raio-X, quando come uma 

banana, quando fica dentro de ambientes fechados, como sua própria casa, quando 

respira, etc. Nessa figura, também há a presença de dois tipos de radiação: a radiação 

cósmica, e a cosmogênica, ambas advindas do espaço. Quando essa informação foi dita, 

os alunos conseguiram relacionar a formação do Universo com o meio em que vivem.  

Já que o planeta Terra é um planeta radioativo e, a todo o momento, o ser 

humano convive com a radioatividade, na sequência, foi questionado justamente o que 
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os alunos pensam quando escutam essa palavra. No slide, já havia, de antemão, algumas 

respostas prontas. O que se esperava e, de fato aconteceu, foi que a resposta dos alunos 

fosse direcionada para os aspectos negativos, como os acidentes de Chernobyl, Goiânia 

e Fukushima, as bombas atômicas, destruição, sofrimento etc. Nesse mesmo slide, foi 

programado para aparecer, após ilustrar os aspectos negativos, diversos aspectos 

positivos como a utilização da energia nuclear para gerar energia, na medicina por meio 

de diagnósticos e tratamentos, na agricultura, por ser um ótimo meio de esterilização, 

etc.  

Partindo do conhecimento prévio sobre radioatividade e, de como os alunos 

pensavam-na, foi definido que radioatividade é uma desintegração espontânea do núcleo 

atômico de determinados elementos com emissão de partículas ou radiação 

eletromagnética e que, existem dois grandes tipos de radiação, que são a radiação 

natural e a radiação artificial. Dentro da radiação natural, existem a radiação cósmica, a 

radiação cosmogênica e elementos radioativos que existem na crosta terrestre. Já na 

radiação artificial, pode-se citar os geradores de radiação, os radioisótopos na medicina 

nuclear, rejeito radioativo, instalações nucleares e a radiação residual proveniente dos 

testes com armas nucleares.  

Como o tema central da aula era Radiação Natural, não faz sentido, nesse 

momento, falar acerca das radiações artificiais. Partindo para algumas definições, foi 

discorrido acerca do que seria a radiação natural, que nada mais é que o background ou 

radiação de fundo, que estamos diariamente em contato. Partindo para suas subdivisões, 

iniciou-se falando da Radiação Cósmica, que se origina no sol e espaço terrestre, sendo 

partículas altamente energéticas e penetrantes, possuindo um poderoso efeito ionizante.  
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A atmosfera tem a capacidade de interagir com os raios cósmicos e exerce um 

papel de blindagem. Por isso, quanto mais alto se anda, por exemplo, em cima de 

grandes montanhas, maior o efeito da radiação cósmica. Os exemplos dados foram os 

prótons, elétrons, mésons e a radiação γ. Prosseguindo, a Radiação Cosmogênica é a 

radiação proveniente dos radioisótopos formados na atmosfera, através do 

bombardeamento da atmosfera superior por raios cósmicos, especialmente os nêutrons. 

Foram mostrados algumas reações de formação desses radioisótopos. Por último, a 

Radiação dos elementos radioativos existente na crosta terrestre são, principalmente, 

provenientes dos elementos Potássio-40, Rubídio-87 e as famílias do Urânio-238, 

Urânio-235 e a família do Tório-232. A existência destas séries na Terra tem sua origem 

no fato de que os membros de vida mais longa tem tempos de meia vida comparados 

com a idade da Terra (4,5 x 109 anos).  

Como já visto, a radioatividade é proveniente da desintegração do núcleo 

atômico. Há três formas de ocorrer essa desintegração, através da emissão de partículas 

alfa e beta e da radiação gama. A partícula alfa é proveniente da desintegração de 

núcleos pesados, e, como em muitas aulas sobre radioatividade, foi apresentada a 

equação de desintegração referente a essa partícula. A partícula beta é constituída por 

partículas emitidas pelo núcleo, quando da transformação de nêutrons em prótons 

(decaimento β−) ou de prótons em nêutrons (decaimento β+). Nesse momento, houve 

certa dificuldade, por parte da autora do trabalho, em explicar ambos os decaimentos, 

ligados ao domínio do conteúdo, que não estava muito organizado, visto que ela havia 

aprendido mediante a decorar fórmulas.  

Assim, a professora Rose foi solicitada para auxiliar a aula, que, prontamente, 

foi ao quadro para desenvolver as equações do decaimento β− e β+. Ela introduziu o 
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conceito de decaimentoβ−,β+, elétron e pósitron ou anti-matéria. Os alunos, não 

acostumados com o linguajar, reagiram, através de expressões faciais de dúvida, 

questionando, em seguida, sobre o que seria a anti-matéria, pois já ouviram algumas 

vezes tal expressão, principalmente em filmes, de acordo com eles. Dando sequência, 

mas já com restrição de tempo, a autora deste trabalho voltou a assumir a aula, 

desenvolvendo acerca da radiação gama. Devido ao nervoso com o tempo e até mesmo 

o domínio teórico, a professora Rose foi solicitada, novamente, a introduzir o conceito. 

Ela explicou que os raios γsão radiações eletromagnéticas, ondas de origem nuclear. 

Essa emissão se dá após emissão de uma partícula α ou β, já que geralmente, o núcleo-

filho resultante, ainda com excesso de energia, emite este excesso, na forma de onda 

eletromagnética. No decaimento γnão há alteração do número atômico e nem do número 

de massa, por se tratar de uma onda e não de uma partícula.  

Com essas três radiações em mente foram mostradas duas figuras para os 

alunos, em que elas comparam a blindagem de diversos materiais em relação às 

partículas alfa e beta e a radiação gama. A partir da visualização das figuras, foi 

questionado qual melhor material para se proteger da radiação. Bem, de qual radiação? 

A radiação alfa é suficientemente barrada por uma folha de papel, roupas e a pele. A 

radiação beta, sendo um pouco mais penetrante, é barrada por roupas grossas e por 

madeira. Já a radiação gama, altamente penetrante, só é barrada mediante a espessura 

significativa de concreto ou chumbo. Esse conceito será de grande valia na realização 

do experimento.  

Por último, como o experimento gira em torno de um detector de radiação, 

imaginou-se que seria de curiosidade geral, entender, basicamente, seu funcionamento. 

A radiação é detectada através da interação com a matéria, e seus diferentes tipos 
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perdem sua energia ao interagir com os elétrons orbitais desta, ionizando esses elétrons. 

Esse fenômeno baseia o sistema de detecção de radiação.  

Como a parte inicial da aula relacionada à formação do universo demorou 

demais, o tempo para a realização do experimento ficou restrito. Após mostrar como 

funcionava um detector, a autora deste trabalho convidou todos os alunos a se 

posicionarem próximo a bancada da sala, a fim de iniciar a realização do experimento. 

Todo o material estava previamente separado na bancada. O detector foi ligado e a luz 

vermelha que ele contém, começou a piscar e emitir um suave sinal sonoro. Não havia 

qualquer fonte próxima a ela, e então, foi perguntado aos alunos, o motivo do detector 

estar emitindo sinais sonoros. Eles responderam que era por conta da radiação natural 

que estamos sujeitos, o background. Como primeira parte do experimento, marcou-se 

um minuto no relógio e pediu-se para que todos os alunos contassem, dentro daquele 

espaço de tempo, quantas vezes o detector emitiria som. No final do tempo, todos 

concordaram que foi medido aproximadamente 37cpm. Esse valor foi colocado no 

quadro para que, ao final de todo o experimento, pudesse ser feita uma comparação 

entre os resultados. 

A segunda parte foi realizada aproximando-se a fonte de areia monazítica do 

detector, e foi questionado aos alunos o que havia mudado. Eles observaram que o som 

emitido pelo detector era cada vez mais frequente e alto. Sendo assim, mais um minuto 

foi cronometrado e, ao final, todos os alunos acharam impossível contar quantas vezes o 

sinal sonoro foi emitido, pois era muito rápido e intenso. Um dos alunos relatou que 

conseguiu contar aproximadamente 112cpm.  

A terceira parte do experimento por fim, teve como objetivo avaliar o quanto 

alguns materiais iriam atenuar a quantidade de radiação que chegava ao detector e se a 
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distância da fonte ao detector traria alguma influência na medida. Nesse momento, foi 

importante salientar que a radiação não é emitida de forma linear, mas sim em 360º, ou 

seja, a fonte inteira emite radiação, seja seu topo, suas laterais ou sua base. Colocou-se a 

fonte a aproximadamente 20 centímetros de distância do detector e, por mais um 

minuto, foi medido quantos sinais sonoros eram ouvidos.   

Após esse um minuto, a fonte voltou a estar próxima do detector e, entre os 

dois, foram colocados alguns materiais. Colocou-se primeiro uma folha de papel A4, 

depois três diferentes espessuras de alumínio, uma por uma, uma folha de papel 

alumínio dobrado quatro vezes, uma folha deformada de Cádmio e, por último, colocou-

se um recipiente cilíndrico constituído de chumbo (castelo de chumbo) na frente da 

amostra. O resultado descrito pelos alunos, pode ser observado no quadro 4. 

Quadro 4 – Interação da radiação com diferentes materiais 

Materiais Resultado 
Fonte a 20 cm do detector Pequena redução do sinal sonoro. 

Folha A4 Pequena redução do sinal sonoro. 
Alumínio 2 Pequena redução do sinal sonoro. 
Alumínio 12 Média redução do sinal sonoro. 
Alumínio 18 Média redução do sinal sonoro. 

Folha de Alumínio dobrada Pequena redução do sinal sonoro. 
Folha de Cádmio Média redução do sinal sonoro. 

Castelo de chumbo Grande redução do sinal sonoro, 
aproximando-se do background. 

Em função dessa comparação feita entre a emissão dos sinais sonoros pelo 

detector, os alunos puderam chegar, por eles mesmos, a algumas conclusões. 

Inicialmente, foi possível concluir que, de fato, o ser humano convive com a radiação e 

ela está presente no meio ambiente, já que, sem qualquer fonte próxima ao detector, ele 

emitia sinais sonoros. Em segundo lugar, quando se aproximou a fonte de areia 

monazítica e houve um significativo aumento da emissão dos sinais sonoros, os alunos 

constataram que, mesmo sendo uma fonte natural de radiação, a areia é muito mais 
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radioativa do que o background do ambiente. Por ultimo, através das comparações entre 

os diversos materiais que podem barrar radiação, foi constatado que o chumbo é o 

material que mais barra a radiação pois ele, como visto no slide, consegue barrar tanto a 

radiação alfa, como a beta e a gama. Além disso, constatou-se que, a variação da 

distância da fonte ao detector também tem alteração da medida, diminuindo a emissão 

de sinais sonoros, comprovando uma das principais teorias da radioproteção, pois 

quanto maior a distância à fonte, menos dose o ser humano recebe e, portanto, mais 

protegido estará.  

Os alunos fizeram diversas perguntas acerca do experimento, acerca dos tipos 

de blindagem, do funcionamento do detector, dos efeitos da radiação no corpo humano, 

etc. Um questionamento muito interessante surgiu de um aluno, quando este perguntou 

se já que existem carbono e hidrogênio no organismo humano, seria possível que 

ocorressem reações nucleares dentro do corpo. Essa pergunta foi inesperada, mas muito 

pertinente, pois, na cabeça desse aluno, talvez não tenha ficado tão claro que essas 

reações ocorrem em determinadas condições, como a alta temperatura dentro da estrela, 

ou através da desintegração de elementos instáveis. Havia ainda, no final, um último 

slide que contava algumas curiosidades acerca da fonte natural de areia monazítica. 

Como a distribuição de tempo não foi adequada, não foi possível apresentar tal 

curiosidade aos alunos. 
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5. CONCLUSÕES 

A utilização do experimento na escola auxilia a construção dos conceitos 

científicos acerca da radioatividade, pois a discussão que ele gera é fundamental para 

esse processo. A partir de uma série de pesquisas, percebeu-se que pouquíssimos eram 

os trabalhos que tinham como tema central, o ensino de radioatividade mediante 

experimentação. Por esse motivo, buscou-se desenvolver uma atividade que fosse capaz 

de trazer para a aula os conceitos da radioatividade, que pertencem principalmente ao 

cotidiano do homem, mediante a uma análise realizada pelos próprios alunos, para que 

eles fossem protagonistas da própria aprendizagem. 

Nesse experimento, tratou-se da radiação natural. Dentro dela, foi possível 

desenvolver alguns dos conceitos que são normalmente vistos nas aulas de 

radioatividade, respaldados pelos documentos analisados, como reconhecer os tipos de 

radiação (alfa, beta e gama), discutir acerca da interação delas com a matéria, as reações 

nucleares e também as aplicações da radiação. Não só isso, o experimento foi capaz de 

trazer para alunos uma reflexão e um diálogo totalmente aberto acerca da radioatividade 

presente naturalmente na Terra, fazendo com que o medo e o desconhecimento que 

muitos possuem, advindos de seus conceitos espontâneos, possam ser aos poucos 

mesclados com esses novos conceitos científicos, fazendo com que os mesmos possam 

desenvolver um pensamento crítico acerca do tema. 

Além disso, o professor possui papel fundamental nesse processo, visto que é 

ele quem vai pensar o experimento e desenvolvê-lo, objetivando um aprendizado muito 

mais dinâmico de seus alunos. O importante, no caso do professor, é que ele se permita 

sair da sua zona de conforto, buscando estudar e compreender os conteúdos que não 
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domina, além de procurar sempre conectar o que se pretende passar com os conceitos 

espontâneos dos alunos, aqueles que eles já possuem e obtiveram fora da escola. 
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