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RESUMO 

 

Este trabalho buscou a desmistificação do tema radioatividade, que pertence ao campo 

de estudo da Química, em uma turma de escola pública. Este tema normalmente é encarado 

com muito desprezo e medo pela sociedade em geral. A metodologia empregada neste projeto 

foi a aplicação de uma sequência didática utilizando recursos audiovisuais e lúdicos como 

ferramentas de ensino.  Durante o desenvolvimento do projeto os alunos participaram de uma 

diagnose em formato de “tempestade de ideias” que, aplicada no início e no final da sua 

execução, demonstrou ter havido melhorado nível de conhecimento dos alunos acerca da 

aplicabilidade no cotidiano e da funcionalidade da radioatividade, o que caracteriza o êxito 

pedagógico da ação educativa executada. Como conclusão, tem – se que a proposta foi 

relevante, visto que estimulou o desenvolvimento do pensamento crítico e questionador, a 

capacidade de construir princípios organizadores que permitissem aos alunos ligarem seus 

saberes e lhes dar sentido, e a aptidão para tratar e colocar problemas. 

 

Palavras Chave: Ensino de Química – Radioatividade – Recursos Audiovisuais– Lúdicos. 
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ABSTRACT 

 

This work sought the demystification of the topic radioactivity, which belongs to the 

field of study of chemistry, in a public school group. This theme is usually viewed with much 

contempt and fear by society in general. The methodology used in this project was the 

application of a didactic sequence and using audiovisual and playful resources as a teaching 

facilitators. During the development of the project, the students participated in a diagnosis in 

the form of brainstorming, applied at the beginning and at the end of its execution, 

demonstrated that there was an improvement in the students' level of knowledge about the 

daily applicability and functionality of radioactivity, which characterizes the pedagogical 

success of the educational action carried out. In conclusion, the proposal was relevant because 

it stimulated the development of critical and questioning thinking, the ability to construct 

organizing principles that allowed students to connect their knowledge and give them 

meaning, and the ability to treat and pose problems. 

 

Keywords: Teaching Chemistry – Radioactivity – Audiovisual Resources– Playfuls. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Ciência permeia a nossa vida e, por este motivo, se faz necessária a compreensão 

dos seus processos, seus avanços nas diferentes áreas, e sua aplicabilidade. A partir da 

ciência, podemos compreender melhor a natureza que nos cerca, a sociedade na qual estamos 

inseridos, e podemos utilizar deste entendimento do mundo a nossa volta para melhorarmos 

nossa qualidade de vida. 

Os conhecimentos científicos podem ser encarados como uma linguagem, assim como 

o português, o inglês e o espanhol. Sendo assim, como toda linguagem, as Ciências também 

possuem seus signos, símbolos e jargões próprios que, para compreendê – los é necessário 

que os estudemos de forma continuada e consciente. 

Considerando a Ciência como uma linguagem construída para que entendamos o 

mundo que nos rodeia, um indivíduo que domina esta linguagem é considerado alfabetizado 

ou educado cientificamente. Desta maneira, este indivíduo será capaz de ler o universo a sua 

volta, de compreender os fenômenos do seu cotidiano, assim como transformá – lo para que 

possa viver em melhores condições (CHASSOT, 2003). 

Como diz Chassot (2003), 

Entender ciência nos facilita, também, contribuir para controlar e prever as 

transformações que ocorrem na natureza. Assim, teremos condições de fazer com que 

essas transformações sejam propostas, para que conduzam a uma melhor qualidade de 

vida. Isto é, a intenção é colaborar para que essas transformações que envolvem o 

nosso cotidiano sejam conduzidas para que tenhamos melhores condições de vida 

(CHASSOT, 2003, p. 91). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 2000, 

p. 31) “além de assimilar os conteúdos específicos, os alunos devem ser capazes de construir 

um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 

implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas.”Desta forma, o ensino da linguagem 

científica deve assegurar a construção e a assimilação de conceitos a partir da correlação com 

fatos e fenômenos do dia – a – dia, a fim de formar cidadãos instrumentalizados 

cientificamente e capazes de intervir em suas realidades de forma consciente e responsável. 
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Os processos radioativos são um tema social que tem ganhado relevante importância 

com a crescente demanda energética mundial, com o avanço da medicina nuclear, da indústria 

alimentícia, da arqueologia, da geologia, da eletrônica, dentre outros. Segundo Silva, Campos 

e Almeida (2013, p. 47), “Sua abordagem permite a elaboração de práticas pedagógicas que 

possibilitem o desenvolvimento de competências diversas, como representação e 

comunicação, investigação e compreensão, contextualização sociocultural”. 

No entanto, infelizmente, apesar de a radioatividade ser muito presente no nosso 

cotidiano, é possível observar que este tema tem sua importância negligenciada nas escolas da 

rede pública do Estado do Rio de Janeiro, mesmo estando presente nas Orientações 

Curriculares oficiais, seja por falta de tempo para cumprir com o Currículo Mínimo proposta 

para a rede, seja pelas condições de trabalho ou pelo despreparo dos professores. Muitas 

vezes, quando o tema é finalmente abordado, é feito de forma superficial através de cálculos 

de meia-vida de radioisótopos ou balanceamento de equações nucleares, deixando-se de lado 

a importância da radioatividade para a sociedade, sua aplicabilidade, e os perigos inerentes ao 

seu uso inconsciente e irresponsável para a saúde da população e do meio ambiente. 

Um dos aspectos pouco abordados na escola acerca da radioatividade são seus fatos 

históricos. De acordo com Pinto e Marques (2010), 

A História da Ciência possibilita o acesso ao processo gradativo e lento da construção 

do conhecimento, das limitações, dos métodos, e desmistifica o conhecimento 

científico sem destituir seu valor. Esta perspectiva contribui para a mudança no foco 

do ensino, envolvendo alunos e professores, com a finalidade de propiciar uma visão 

crítica e dinâmica, promovendo ainda, uma contribuição mais humanizada, tornando o 

ensino mais interessante para uma verdadeira visão da Ciência e de suas dimensões 

histórica e cultural (PINTO; MARQUES, 2010, p. 28). 

Como consequência da má e parca abordagem acerca dos processos radioativos e seus 

fatos históricos, a radioatividade acaba mistificada negativamente, havendo muitas vezes 

contribuição da mídia televisiva para tal. 

Diante deste quadro, o objetivo deste trabalho é desmistificar o tema radioatividade, 

contribuindo para o conhecimento histórico, cultural e científico deste fenômeno, a fim de 

elucidar seus benefícios para a sociedade e orientar quanto aos riscos do seu mau uso, os 

danos à saúde e ao meio ambiente que podem ser provenientes da radioatividade, assim como 
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transmitir o conhecimento inerente ao Ensino Médio, utilizando variados recursos 

audiovisuais.
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2. REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

2.1. O MOVIMENTO CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE. 

O Movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA, tem como 

objetivo desenvolver cidadãos responsáveis individual, ambiental e socialmente, e capazes de 

tratar problemas de aspectos científicos e tecnológicos que estão presentes na sociedade 

moderna. Desta forma, o ensino de Ciências deve capacitar os educandos para lidar com as 

questões ambientais, sociais e tecnológicas relacionadas às disciplinas científicas, de forma 

ética e articulada, reconhecendo que o conhecimento científico tecnológico está inserido em 

um contexto social, histórico e passível de mudanças (ARROIO; DINIZ; GIORDAN, 2005; 

ARROIO; SANTOS, 2009; SANTOS; SANTOS, 2005). 

Uma contribuição importante para que se compreenda a origem e o fundamento do 

movimento CTSA nos é dada por Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo francês.  

Ao debater a necessidade de que se renove a educação escolar a fim de formar 

cidadãos de “cabeças bem feitas”, aptos a contribuir com o equilíbrio social e ambiental do 

planeta, Edgar Morin (2003, p. 21) diz que “uma cabeça bem – feita é aquela que possui 

aptidão geral para colocar e tratar problemas, e possui princípios organizadores que 

permitam ligar os saberes e lhes dar sentido”. 

Para a primeira característica citada pelo autor, quanto mais desenvolvida for a 

inteligência geral, maior será a capacidade do aluno de tratar problemas diferenciados, e para 

desenvolver este tipo de habilidade é necessário que os alunos sejam incentivados com 

exercícios ligados à dúvida, à lógica bem aplicada, à dedução, à sagacidade, à desenvoltura, à 

atenção constante, ao senso de oportunidade.  

Para a segunda característica, uma cabeça bem – feita é aquela capaz de organizar seus 

conhecimentos e, sendo assim, evitar sua acumulação inútil. De acordo com Morin (2003), 

Todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma reconstrução, a 

partir de sinais, signos, símbolos, sob a forma de representações, ideias, teorias, 

discursos, comporta operações de ligação (conjunção, inclusão, implicação) e de 

separação (diferenciação, oposição, seleção, exclusão) (MORIN, 2003, p. 24). 
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Essas características de que trata Morin (2003) foram orientações assumidas por esse 

trabalho para abordar o tema Radioatividade no Ensino Médio. 

A Química é uma Ciência presente no cotidiano de todo cidadão, e a compreensão de 

seus signos e significados se faz necessária para que o indivíduo possa entender melhor seu 

contexto social, cultural e ambiental. Sendo assim, a abordagem do modelo de ensino CTSA 

como ferramenta de ensino-aprendizagem tem grande relevância social uma vez que baseia – 

se na contextualização do conhecimento científico conexo ao cotidiano do aluno. 

Em específico, tendo como ponto de partida a importância social, científica, ambiental 

e tecnológica da Radioatividade, a abordagem CTSA de ensino se faz necessária como 

método facilitador da assimilação dos conteúdos específicos pertinentes ao tema, assim como 

no auxílio do desenvolvimento do pensamento crítico e científico do aluno. Dessa maneira irá 

aprimorar sua capacidade de tomada de decisão, e sua compreensão das informações químicas 

que serão úteis na interpretação crítica do meio social do qual ele faz parte. 

Conforme diz Santos (2008),  

Buscar a vinculação, portanto, dos conteúdos científicos com temas CTSA de 

relevância social e abrir espaço em sala de aula para debates de questões 

sociocientíficas são ações fundamentais no sentido do desenvolvimento de uma 

educação crítica questionadora do modelo de desenvolvimento científico e 

tecnológico (SANTOS, 2008, p. 10). 

Dentre os objetivos da abordagem do tema Radioatividade na Educação Básica é a 

formação dos estudantes para a responsabilidade no uso de produtos do desenvolvimento 

científico e tecnológico. Deste modo, mostraram – se importantes alguns princípios da 

Educação Ambiental, que também guiaram esse trabalho. De acordo com o modelo CTSA, a 

educação para o cuidado ambiental deve fazer uso de atividades que visem à solução de 

problemas concretos do meio ambiente, e constitui a capacitação contínua da sociedade como 

um todo para a conservação do mesmo, fazendo com que os cidadãos, na sociedade 

democrática, participem dos processos de melhoria da qualidade de vida de todos os seres 

vivos que dela participam. Os princípios necessários a formar um indivíduo educado 

ambientalmente são a capacidade de adaptar-se de maneira contínua ao ambiente no qual ele 

vive, e a interação respeitosa com os demais seres vivos do seu nicho ecológico, princípios 

estes que são a base do desenvolvimento sustentável (SANTOS, 2008). 
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Segundo Morin (2003, p. 11), a missão do ensino “é transmitir não o mero saber, mas 

uma cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao 

mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre”.É esse ensino, esse modelo de Educação, 

que esse trabalho buscou realizar. 

 

2.2. O USO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS E LÚDICOS NA ESCOLA  

A utilização de diversos recursos didáticos pelas escolas e professores, propicia um 

ensino diferenciado e, por conseguinte, uma aprendizagem diferenciada, evitando que a rotina 

de sala de aula torne – se fastidiosa e prejudicial à aprendizagem do aluno. Segundo Arroio, 

Diniz e Giordan (2005, p. 02), “‘Os alunos de hoje’ são formados em uma sociedade 

embebida na imagem, fazem parte de uma civilização icônica, possuem necessidades, 

percepções e relacionamentos com a realidade, todos mediados pela imagem.” 

De acordo com Teixeira (2003) e Moran (1994), os audiovisuais são excelentes 

recursos didáticos, visto que desviam – se dos recursos tradicionais que são utilizados em sala 

de aula e, consequentemente, ajudam a atrair a atenção dos discentes ao conteúdo pertinente. 

Por conseguinte, tanto o ato de ensinar quanto o de aprender tornam – se mais dinâmicos que 

no ensino tradicional, que utiliza apenas a lousa, pilot e a exposição oral do professor. 

Para o autor, filmes e programas multimídia permitem que o educando compreenda o 

conteúdo apresentado pelo professor de maneira sensitiva, e não apenas através das 

argumentações expostas pelo mesmo, devido ao forte apelo emocional que os recursos áudio 

visuais imprimem ao aluno. A linguagem audiovisual é mais acessível que a linguagem 

científica para os educandos, e realiza a mediação na formação de novos conhecimentos, 

permitindo que os alunos assimilem novos conceitos que seriam de mais difícil compreensão 

se fossem expressos com o formalismo da linguagem científica.  

Assim sendo, a utilização de vídeos como ferramenta de ensino-aprendizagem 

possibilita idealização e melhor assimilação de conceitos e fenômenos que são mais abstratos. 

Segundo Moran (1994, p. 42),“O conhecimento visual facilita a compreensão do que não 

temos presente fisicamente, mas simula a presença do que está longe (um vídeo sobre a 

Sibéria), do que fisicamente poderia ser difícil executar (um vídeo sobre uma reação química 
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que provocasse explosão)”. 

Posto isto, o emprego de audiovisuais auxilia na capacidade de articulação, de 

superposição e de combinação de linguagens totalmente diferentes, acarretando um maior 

nível de aprendizado do educando. O processo de aprendizagem, utilizando este método 

didático, se dá de forma lúdica e auxilia na transposição da imagem dogmática que é 

tradicionalmente inerente dos professores (TEIXEIRA, 2003; MORAN, 1994). 
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3.METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca 

dos temas Radioatividade, recursos audiovisuais e jogos facilitadores de ensino – 

aprendizagem e modelo CTSA de ensino. Como produto dessa pesquisa, foi elaborada uma 

sequência didática que visou elucidar o aluno a respeito da importância do tema 

Radioatividade, assim como abordar todos os aspectos envolvidos no assunto radioatividade, 

de forma lúdica e não convencional, e que fossem pertinentes ao currículo de uma turma de 

nível médio.  

O trabalho foi realizado na turma de terceira série do Ensino Médio do Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), no município de Niterói, estado Rio de Janeiro. 

A instituição é da rede pública de ensino, e oferece curso de formação de professores. A faixa 

etária dos alunos era entre dezesseis e vinte anos, e a turma era constituída de 

aproximadamente dezoito alunos. 

O projeto inicial foi planejado para três aulas, com duração total de duzentos e 

cinqüenta minutos, e previa sua aplicação em três dias distintos. Os slides foram produzidos 

através do programa Power Point do pacote Office da Microsoft. 

As aulas 1 e 2 teriam duração total de cem minutos, ocupando dois tempos de 

cinquenta minutos cada uma. A aula 3 teria duração total de cinquenta minutos, ocupando um 

tempo. 

Porém, devido à disponibilidade de somente dois dias de aula, a sequência teve de 

sofrer alterações. Para realizar a diminuição do tempo do trabalho, foram retirados das aulas 

alguns vídeos que haviam sido selecionados. 

O projeto final, então, foi constituído de duas aulas no total, ministradas em dois dias 

diferentes e nãoconsecutivos com duração total de cento e cinquenta minutos, conforme a 

Tabela 1, dos quais cento e quarenta minutos seriam destinados à atividade e dez minutos 

seriam destinados à organização da sala e a possíveis imprevistos.  
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Tabela 1: Duração dos tempos de cada aula. 

Aula 1 dois tempos de cinquenta minutos  Duração total de cem minutos 

Aula 2 um tempo de cinquenta minutos  Duração total de cinqüenta minutos 

 

Os recursos audiovisuais utilizados na sequência didática são mostrados no esquema 

que consta na Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema dos produtos constituintes da sequência didática. Fonte: A autora. 

 

As ferramentas didáticas empregadas neste trabalho foram vídeos educativos, jogo de 

dominó, slides, computador, retroprojetor, caixa amplificadora de som, lousa e pilot. A 

maioria dos vídeos utilizados foi editada para que houvesse uma diminuição de seu tempo de 

duração. 

Os vídeos editados foram obtidos do site Youtube, e para realizar o download dos 

mesmos, foi utilizada uma ferramenta online de download no site Clip Converter. Para a 

edição dos vídeos que aplicados recorreu-se ao programa Movie Maker do pacote Office da 

Microsoft.  

O jogo Dominó Radioativo corresponde ao decaimento radioativo do isótopo U – 238 

e foi criado pela autora deste trabalho. Ele é constituído por um total de vinte e uma pedras de 

dominó. As pedras de dominó foram produzidas com material EVA de cor amarela, nas 

Sequência 
didática 

Aulas em 
slide 

Vídeos 
educativos 

Jogo de 
dominó 
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dimensões 4,0 cm x 7,0 cm de altura e largura, respectivamente. As informações contidas nas 

pedras foram escritas com caneta esferográfica azul.  

Na Figura 2, consta a imagem dos seis kits de dominó produzidos. Na Figura 3, está 

disposta a imagem das peças de dominó constituintes de apenas um dos kits. 

 

Figura 2: Fotografia dos 6 kits produzidos. 

Fonte: A autora. 

Figura 3: Fotografia das peças de um dos kits. 

Fonte: A autora.

 

Sequência Didática Aplicada: 

Aula 1 

Esta aula teve duração total de oitenta e cinco minutos, e foi dividida em cinco etapas 

distintas. 

 Parte I:  

O objetivo principal desta etapa era realizar uma diagnose dos alunos. Foi executada 

uma dinâmica em formato de “tempestade de ideias”
1
 com duração de seis minutos, cujo 

objetivo foi verificar o conhecimento prévio dos alunos acerca do tema abordado. A diagnose 

é uma ferramenta de grande importância para identificar a forma como a Radioatividade é 

                                                 
1
 Dinâmica em grupo, ou individual, utilizada como técnica para resolver problemas, desenvolver novas ideias e 

projetos, organizar informações e estimular o pensamento criativo. Fonte: 

http://www.uff.br/lecha/Brainstorming.pdf 
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vista pelos educandos. Os questionamentos da tempestade de ideias foram dispostos na lousa. 

As perguntas foram dirigidas aos alunos, que as responderam em aproximadamente 

um minuto cada uma. As perguntas da tempestade de ideais foram: 

1. O que você acha que é a radioatividade? 

2. Para você, a radioatividade é boa ou má para a nossa sociedade? Por quê? Você 

acredita que ela é importante para o nosso cotidiano? 

3. Você conhece alguma aplicação da radioatividade no nosso dia-a-dia? 

4. O que acontece com alguém que é exposto à radioatividade? 

 

 Parte II:  

O propósito deste momento da aula foi utilizar o erro e o acerto como ferramentas de 

ensino. Desta forma, através da constatação do errado e do certo, cada aluno deverá aprender 

de forma mais efetiva e significativa. 

Esta etapa teve duração de dezoito minutos, na qual foi aplicada uma dinâmica 

chamada de “Radioatividade no Cotidiano” como atividade lúdica, cujo objetivo era 

exemplificar alguns objetos do nosso cotidiano que são radioativos.  

Foi disposta na lousa uma lista de objetos do nosso cotidiano para que os alunos 

pudessem classificá – los como radioativos ou não – radioativos de acordo com os seus 

conhecimentos prévios. Após a seleção dos objetos, foi exposto o vídeo “Descubra 13 coisas 

do seu dia – a – dia que são radioativas” a fim de que os lecionandos realizassem a 

confirmação das respostas, ou a correção das respostas erradas. O vídeo possui duração de dez 

minutos e foi obtido do site Youtube. 

As divisões, em classes, dos objetos dispostos na lousa, de acordo com a Figura 4, 

foram: 

 

Figura 4: Divisões das classes dos objetos dispostos na lousa. Fonte: A autora. 

Alimentos Outros objetos 
Materiais de 
construção 
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A Figura 5 apresenta a tela inicial do vídeo que foi utilizado. 

 

Figura 5: Imagem retirada do vídeo “Descubra 13 coisas do seu dia – a – dia que são radioativas”. 

Fonte: https://youtu.be/6Cx7VKbPLgQ 

 

Os alunos receberam uma folha contendo de um lado, a classificação “objetos não –

radioativos” e do outro lado a classificação “objetos radioativos” para que pudessem fazer 

suas anotações. No final da dinâmica as folhas foram recolhidas para documentação. 

Após o recolhimento dos papéis contendo as respostas dos alunos, as mesmas foram 

verificadas de forma muito rápida, e algumas delas foram questionadas devido à quantidade 

de alunos que responderam de forma igual. 

Na Tabela 2 estão dispostos os objetos radioativos, escritos com as letras em negrito e 

coloração azul. Os objetos não – radioativos possuem as letras com coloração preta. 
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Tabela 2: Listagem dos objetos dispostos na lousa para a realização da dinâmica. Fonte: A autora. 

Alimentos Materiais de construção Outros objetos 

Banana Granito  Revistas com folhas 

brilhantes 

Mel  Placas de sinalização 

brilhantes 

Cola de sapateiro 

Açúcar  Detector de fumaça Seda 

Castanha do Pará Mármore Couro de animal 

Alface  Vidro verde antigo Caixa de areia de gatos 

Farinha de trigo Esmaltes em geral Joias preciosas 

Balas Juquinha  Tinta de parede Cola branca 

Cerveja  Vidro incolor Cigarro  

 

A utilização da auto correção dos alunos como método de ensino – aprendizagem é uma 

ferramenta muito interessante tendo vista que, através dos próprios erros e acertos, os alunos 

conseguem assimilar de forma mais efetiva o conteúdo que lhes foi ensinado. 
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 Parte III:  

A finalidade desta fase era iniciação do ensino da linguagem científica necessária para 

a compreensão dos processos radioativos, assim como elucidar o fenômeno da radioatividade. 

Foi ministrada uma aula teórica em slides, de introdução à radioatividade, cuja duração foi de 

onze minutos. O intuito desta aula foi introduzir os conceitos básicos científicos sobre a 

radioatividade.  

Os conteúdos abordados na aula constam no quadro da Figura 6. 

 

Figura 6: Quadro contendo os conteúdos abordados durante a aula de introdução à radioatividade. 

Fonte: A autora. 

  

A abordagem histórica é importante para que os alunos tenham a consciência de que a 

ciência não progride do dia para a noite, que existe todo um processo, estudo e trabalho árduo 

para que o desenvolvimento da Ciência possa acontecer. As definições de radiação e 

radioatividade são também relevantes, dado que são a base da compreensão do fenômeno de 

decaimento radioativo para que se possa compreender o porquê e como ocorre a 

radioatividade. 

 

História da 
radioatividade 

Becquerel 

Roentgen 

Marie e Pierre Curie 

Radioatividade 

Definição de radiação 

Definiação de 
radioatividade 

Por que alguns materiais são 
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 Parte IV:  

A finalidade desta etapa foi promover a conscientização quanto à utilização da 

tecnologia nuclear de forma irresponsável, aludindo aos principais acidentes nucleares, assim 

como a algumas consequências da exposição à radioatividade. Esta fase teve duração total de 

trinta e três minutos. 

Foi exposto um vídeo que abordou os acidentes nucleares de Chernobyl, Fukushima, 

Goiânia, com duração total de vinte minutos. O vídeo apresentado foi construído pela junção 

de outros cinco vídeos obtidos do site Youtube, cujos títulos são “Entenda o acidente nuclear 

de Chernobyl”
2
, “Explicação sobre o acidente na usina de Fukushima”

3
e “Linha Direta Justiça 

– Césio 137”
4
. 

Após a exposição do vídeo editado sobre os acidentes radioativos, foram abordadas as 

consequências da exposição à radioatividade para o corpo humano e para o meio ambiente. A 

abordagem foi feita através de aula em slides. 

 

 Parte V:  

Foi realizado um debate com a turma sobre o vídeo visto anteriormente. O debate teve 

duração de dezessete minutos, no qual todos aos acidentes foram aludidos. As questões 

levantadas no debate foram: 

1. De quem foi a culpa dos acidentes? 

2. Eles poderiam ter sido evitados? Como? 

3. Como ocorre a intoxicação pela radioatividade? 

 

A finalidade desta etapa era demonstrar para os alunos que a radioatividade utilizada 

de forma irresponsável e inconsciente acarreta sérios danos a nossa sociedade de uma forma 

geral. 

                                                 
2
Vídeo “Entenda o acidente nuclear de Chernobyl”. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9-uDPiNVBlA. 

 
3
 Vídeo “Explicação sobre o acidente na usina de Fukushima. Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo9Zy5_UTco. 

 
4
 Vídeo “Linha Direta Justiça Césio – 137”. Fonte: https://youtu.be/MfshO3PvlYs. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-uDPiNVBlA
https://www.youtube.com/watch?v=Bo9Zy5_UTco


29 

 

 

 

Aula 2 

Esta aula teve duração total de cinquenta minutos, e foi dividida em cinco etapas 

distintas. 

 Parte I:  

Ministrou – se uma aula teórica em slides cuja duração foi de dez minutos. O intuito 

desta aula era de introduzir os conceitos básicos científicos sobre a radioatividade. Os 

conteúdos abordados na aula estão detalhados no esquema disposto na Figura 7: 

 

Figura 7: Esquema dos conteúdos abordados na aula de decaimento radioativo.  

Fonte: A autora. 
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 Parte II:  

Aplicou – se o jogo “Dominó radioativo”, com duração de treze minutos. A atividade 

lúdica teve como objetivo a fixação dos conceitos das emissões radioativas, assim como as 

equações pertinentes, já expostos na aula teórica prévia.  

A turma foi dividida em seis grupos de três alunos, onde cada grupo recebeu um kit do 

dominó radioativo para jogar. Os alunos foram supervisionados para que fizessem as jogadas 

corretas.  

 Regras do jogo 

1. São distribuídas sete peças para cada aluno do grupo, o aluno que receber a pedra  

U – 238 inicia o jogo.  

2. Dá – se continuidade ao jogo no sentido horário dos jogadores, a partir do aluno com a 

pedra U – 238, que irão realizar suas jogadas de acordo com a disponibilidade de 

pedras.  

3. É obrigatório seguir a ordem correta do decaimento radioativo.  

4. Se o aluno não possuir a pedra que corresponde à resposta correta do decaimento, ele 

passará a sua vez para o próximo aluno que a possuir.  

5. O jogo possui pedras com isótopos iguais e partículas emitidas diferentes. Quando 

dois alunos possuírem uma pedra que contenha o isótopo que complete o decaimento, 

ambos deverão jogar simultaneamente e, posteriormente, o jogo prossegue no sentido 

horário.  

6. Caso os alunos não joguem as pedras repetidas, eles não conseguirão finalizar o jogo. 

7. Ganha o jogo o primeiro aluno que acabar com todas as pedras. 

 

 Parte III:  

Ministrou – se uma aula em slides sobre as reações radioativas em cadeia e a 

radioatividade como fonte de energia limpa, cuja duração foi de quatorze minutos. O intuito 

desta aula era introduzir conceitos que tornassem o aluno capaz de opinar acerca da segurança 

no uso da Radioatividade como fonte de energia, assim como a compreensão do 

funcionamento das usinas nucleares. Os temas abordados em aula foram: 

 

1. Fissão nuclear. 

2. Fusão nuclear. 
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3. Funcionamento de um reator de uma usina nuclear. 

4. Blindagem das radiações. 

5. Gerenciamento do lixo radioativo. 

5.1 Para onde vai o lixo radioativo?  

5.2 É perigoso o seu armazenamento?  

5.3 Há medidas de segurança para casos de vazamento? 

6. Armazenamento do lixo radioativo. 

7. Controle ambiental.  

 

 Parte IV:  

Foi ministrada aula em slides sobre aplicações da radioatividade no cotidiano, que teve 

duração de dez minutos. O objetivo desta aula era, além de exemplificar as aplicações da 

radioatividade para a sociedade, também demonstrar que a radioatividade pode ser boa desde 

que seja utilizada com responsabilidade. 

As aplicações da radioatividade, abordadas em aula, estão dispostas na Figura 8. 

 

Figura 8: Quadro contendo as aplicações da radioatividade no cotidiano, abordadas em aula.  

Fonte: A autora. 
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 Parte V:  

Etapa composta de uma tempestade de ideias com duração de três minutos, cujo 

objetivo foi verificar o conhecimento adquirido do aluno acerca do tema abordado, sendo 

de grande importância para identificar a forma como a radioatividade é vista pelo 

educando e se o mesmo mudou de opinião acerca do tema.  

Foram realizadas perguntas para os alunos, e estas foram respondidas em um 

minuto cada uma.  

1. A radioatividade é necessária para a nossa sociedade? 

2. A radioatividade é perigosa? 

3. Por que a sociedade em geral possui tanto medo do assunto 

radioatividade? 

 

A utilização da tempestade de ideias, nesta etapa, teve como objetivo avaliar a 

aprendizagem significativa dos alunos. Ao final deste projeto, objetivou – se desmistificar a 

concepção de que a Radioatividade só possui aspectos negativos, e mostrar para o aluno que a 

Química de uma forma geral, quando utilizada com responsabilidade e consciência, tem 

elevada importância para a sociedade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 9 encontra – se um esquema contendo uma síntese do que foi trabalhado na 

sequência didática, a fim de facilitar o acompanhamento dos resultados assim como a 

discussão acerca dos mesmos. 

Figura 9: Esquema que resumo tudo o que foi trabalhado na sequência didática. Fonte: A 

autora. 
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Aula 1 

 Parte I 

Durante a diagnose, os alunos mostraram-se interessados em participar da 

tempestade de ideias, porém, constatou-se que havia três alunos que seriam os 

fomentadores de opinião. Desta forma, esses três alunos sempre expunham seu ponto de 

vista primeiramente, e a turma geralmente concordava com os mesmos.   

Consequentemente, a variedade de respostas obtidas dos alunos através da 

tempestade de ideias foi muito pequena. Sendo assim, a respeito da diagnose feita com os 

alunos acerca do que se trata a Radioatividade, foram obtidas as seguintes respostas: 

1. O que você acha que é a Radioatividade? 

 

 

 

 

 

 

2. Para você, a radioatividade é boa ou má para a nossa sociedade? Por quê? Você acredita 

que ela é importante para o nosso cotidiano? 

 

 

 

 

 

 

Algo que em alta quantidade 

pode causar problemas de saúde 

aos seres vivos e em baixas 

quantidades pode curar os 

problemas de saúde dos seres 

vivos 

 

Algo que 

faz o cabelo 

cair. 

Algo com cor 

verde 

fluorescente. 

Algo tóxico. 

Ela é ruim porque causa doenças. 

Ela não é importante e não deveria 

ser estudada. 

 

Ela pode ser boa ou 

ruim, depende da 

quantidade. Ela é 

importante por causa 

das usinas nucleares. 

 

Ela é ruim porque dá medo. Ela 

não é importante. 
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3.Você conhece alguma aplicação da radioatividade no nosso dia – a – dia? 

 

 

4.O que acontece com alguém que é exposto à radioatividade? 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das respostas fornecidas pelos lecionandos durante a tempestade de ideias, é 

nitidamente notável que os mesmos entendem a Radioatividade como um fator danoso à 

sociedade. Também é possível constatar que os alunos não têm o conhecimento de como se dá 

o processo de intoxicação pela radioatividade, assim como eles não têm o discernimento sobre 

a importância do estudo deste tema para a sociedade. 

É notória a confusão que os educandos fazem com os conceitos de radiação e 

radioatividade, visto que os mesmos forneceram o fenômeno de raio – x como uma forma de 

aplicação da Radioatividade no cotidiano. Desta forma, apenas a aplicação da Radioatividade 

nas usinas nucleares como forma de obtenção de energia elétrica foi fornecida de forma 

correta pelos alunos. 

Sendo assim, é evidente que os discentes desconhecem as várias aplicações dos 

compostos radioativos e a grande importância que eles têm em seu cotidiano. As respostas 

dos alunos reforçam o estereótipo negativo que é difundido pela população a todos os temas 

que são complexos e desconhecidos pela massa, não sendo diferente para o tema 

Radioatividade e tudo o que a este tema está atrelado. 

Sempre que as pessoas são 

expostas à radioatividade, elas 

terão uma reação negativa do 

seu organismo, causando 

doenças.  

 

As pessoas expostas à 

radioatividade podem 

ficar doentes ou não, 

mas não sabemos como 

isto ocorre e o porquê. 

Raios X Usinas Nucleares 
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 Parte II 

Durante a apresentação do vídeo os alunos mostraram – se surpresos ao descobrirem o 

caráter radioativo de alguns itens do seu cotidiano.Desta forma, o vídeo utilizado como 

método de correção das respostas dadas pelos alunos foi um método didático muito válido, 

pois através dele os alunos conseguiram verificar os pontos nos quais eles erram e, 

posteriormente, puderam realizar a correção de seus erros, além de fixar a atenção dos 

educandos no conteúdo que estava sendo exposto. 

As respostas dos alunos, conforme suas concepções espontâneas foram organizadas 

em gráficos com as classes dos itens dispostos na lousa, de acordo com as Figuras 10, 11 e 12, 

para melhor análise dos resultados da dinâmica. 

  

 

Figura 10: Gráfico da classificação dos alimentos como radioativos ou não – radioativos, 

conforme as concepções espontâneas dos alunos. Fonte: A autora 
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Figura 11: Gráfico da classificação dos materiais de construção como radioativos ou não – radioativos, 

conforme as concepções espontâneas dos alunos. Fonte: A autora 

 

Figura 12: Gráfico da classificação dos demais objetos como radioativos ou não – radioativos, 

conforme as concepções espontâneas dos alunos. Fonte: A autora 
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A partir das respostas dos educandos, verificadas através dos gráficos, pôde – se 

constatar que boa parte dos mesmos desconhece a característica radioativa dos alimentos já 

que, dos três alimentos radioativos, apenas a cerveja teve pouco mais de 50% dos alunos 

classificando – a como radioativa. Os discentes foram questionados acerca de suas respostas 

quanto à cerveja, à banana e à castanha, porém, eles não souberam justificar a escolha de suas 

respostas. 

Referente aos demais objetos percebeu – se que, dos cinco objetos da categoria,  três 

deles obtiveram  classificação dos lecionandos acima de 50%. Curiosamente, 90% das 

respostas dos estudantes acerca do objeto cigarro foram positivas para a qualidade de objeto 

radioativo. Contudo, este mesmo objeto não foi citado durante a tempestade de ideias feita 

anteriormente. Após os alunos serem inqueridos a respeito de suas respostas, os mesmos 

justificaram falando das advertências dos danos à saúde causados pelo cigarro que são feitas 

durante propagandas e no próprio pacote do produto. 

O mesmo questionamento foi feito a respeito da cola de sapateiro, que obteve quase 

70% das respostas afirmativas para a qualidade de objeto radioativo, porém os alunos 

alegaram que a radioatividade faz mal à saúde assim como a cola de sapateiro. Desta forma, 

os mesmos fizeram uma analogia errônea da radioatividade com o fator entorpecente da cola. 

Acerca da areia de gatos, os estudantes foram indagados sobre suas respostas, mas os 

mesmos não souberam justificar a escolha de classificar este objeto como radioativo. 

 Quanto aos materiais de construção verificou – se que, dos sete materiais radioativos, 

cinco deles foram escolhidos por mais de 50% dos alunos. Em relação a estes objetos, pode – 

se observar um maior percentual de acertos das respostas. 

Em relação ao granito, ao mármore, ao vidro verde e ao detector de fumaça, os alunos 

foram questionados sobre suas respostas que classificavam estes objetos como radioativos e 

os mesmos não souberam justificar suas escolhas. Quanto à tinta de parede e aos esmaltes em 

geral, os alunos justificaram suas respostas da mesma forma que fizeram para a cola de 

sapateiro, ou seja, utilizaram o fator entorpecente em suas justificativas. 
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 Parte III 

Quanto à aula de conceitos básicos de Radioatividade, os lecionandos mostraram – se 

atentos à explicação. Os mesmos apresentaram – se motivados pela foto do Quarteto 

Fantástico
5
 no primeiro slide da aula, interpelando o porquê de sua presença. 

Os alunos manifestaram interesse pelo contexto histórico e pelas experiências 

realizadas pelos pesquisadores para descobrirem a radioatividade. 

Na Figura 13 consta uma imagem contendo o primeiro slide da sequência didática. 

 

Figura 13: Primeiro slide da sequência didática
6
. Fonte: A autora. 

  

 

 

                                                 
5
 Equipe de super-heróis das histórias em quadrinhos que ganharam super – poderes ao ficarem expostos à 

radiação cósmica. 
6
À direita, imagem do quarteto fantástico. Fonte:http://3.bp.blogspot.com/-q9Qk-

uqFksA/Tl6WEx48xwI/AAAAAAAAArQ/tekEVwwy3fI/s1600/1.bmp 

À esquerda, imagem de Pierre Curie e Marie Curie. Fonte: 

http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/7e18645cbf42c01d538da4fd26de4902.jpg. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-q9Qk-uqFksA/Tl6WEx48xwI/AAAAAAAAArQ/tekEVwwy3fI/s1600/1.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-q9Qk-uqFksA/Tl6WEx48xwI/AAAAAAAAArQ/tekEVwwy3fI/s1600/1.bmp
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/7e18645cbf42c01d538da4fd26de4902.jpg
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 Parte IV 

Durante a exposição do vídeo que aludia os principais acidentes radioativos que já 

ocorreram, os educandos apresentaram – se um pouco dispersos. No decorrer da explanação 

das consequências da exposição à radioatividade no corpo humano e no meio ambiente, os 

alunos revelaram – se concentrados na explicação e ficaram muito surpresos com as fotos das 

consequências da exposição radioativa para os casos de acidentes nucleares, que consta na 

Figura 14. 

 

 Parte V 

No decorrer do debate acerca do vídeo, mesmo com aparente dispersão dos alunos 

durante a exposição do mesmo, foi possível verificar que os mesmos compreenderam a 

importância de trabalhar o tema Radioatividade com responsabilidade, consciência e muito 

estudo, a fim de evitar futuros acidentes nucleares. 

 

Figura 14: Imagem do local do acidente de Chernobyl e das vítimas da exposição à radioatividade. 

Fonte: http://imguol.com/c/bol/fotos/2013/07/18/em-abril-de-1986-um-reator-da-central-nuclear-de-

chernobyl-explodiu-e-liberou-uma-imensa-nuvem-radioativa-contaminando-pessoas-animais-e-o-

meio-ambiente-de-uma-vasta-extensao-da-europa-grandes-1374125013630_956x500.jpg 

http://imguol.com/c/bol/fotos/2013/07/18/em-abril-de-1986-um-reator-da-central-nuclear-de-chernobyl-explodiu-e-liberou-uma-imensa-nuvem-radioativa-contaminando-pessoas-animais-e-o-meio-ambiente-de-uma-vasta-extensao-da-europa-grandes-1374125013630_956x500.jpg
http://imguol.com/c/bol/fotos/2013/07/18/em-abril-de-1986-um-reator-da-central-nuclear-de-chernobyl-explodiu-e-liberou-uma-imensa-nuvem-radioativa-contaminando-pessoas-animais-e-o-meio-ambiente-de-uma-vasta-extensao-da-europa-grandes-1374125013630_956x500.jpg
http://imguol.com/c/bol/fotos/2013/07/18/em-abril-de-1986-um-reator-da-central-nuclear-de-chernobyl-explodiu-e-liberou-uma-imensa-nuvem-radioativa-contaminando-pessoas-animais-e-o-meio-ambiente-de-uma-vasta-extensao-da-europa-grandes-1374125013630_956x500.jpg
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Aula 2 

 Parte I 

Os educandos apresentaram – se entusiasmados com a aula em slides devido à 

presença das imagens de desenhos animados que foram utilizadas para introduzir, deforma 

lúdica, o tema que seria abordado naquele momento. Foi constatado que houve um 

acréscimo na atenção dos alunos, quanto ao conteúdo que era exposto em aula,devido à 

utilização da imagem de desenho animado que, neste caso, foi a imagem do super – herói 

Hulk
7
, observada na Figura 15. 

Acredita-se que a utilização da imagem do Hulk fez com que os alunos se 

sentissem mais ambientados e acolhidos na sala de aula, considerando que o conteúdo que 

estava sendo lecionado, de certa forma, o era feito com a mesma linguagem que a dos 

educandos. 

 

Figura 15: Slide sobre radiação gama da aula de emissões radioativas. Fonte: A autora
8
. 

 

Observou – se que a grande maioria dos educandos possuía enorme dificuldade em 

                                                 
7
 Personagem da história em quadrinhos que adquiriu poderes devido à exposição à radiação gama. 

8
 Imagem do incrível Hulk. Fonte: http://quandoseegarota.blogspot.com.br/2012/05/os-vingadores.html 

 

http://quandoseegarota.blogspot.com.br/2012/05/os-vingadores.html
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operações matemáticas simples e também na interpretação da linguagem matemática, fato que 

dificultou o ensino das equações de decaimento isotópico, e seu balanceamento de massa e de 

carga. Contudo, mesmo com as dificuldades os alunos conseguiram compreender a linguagem 

científica e matemática dos processos de decaimento dos isótopos radioativos. 

Na Figura 16, segue o slide contendo a parte matemática abordada durante a 

explanação de balanço de massa e balanço de carga das reações de decaimento radioativo. 

 

Figura 16: Slide sobre balanço de massa e de carga da aula de emissões radioativas. Fonte: A autora
9 

 

 Parte II 

Observou – se que, apesar das dificuldades com o linguajar científico e matemático, os 

alunos conseguiram desenvolver e finalizar a sequência do decaimento radioativo. Foi notório 

que os educandos possuíam uma grande dificuldade com leitura e interpretação de textos, uma 

vez que as regras do jogo foram colocadas na lousa e explicadas previamente e os mesmos 

não seguiram as regras completamente.  

A partir da Figura 17 e 18, pode – se verificar que a montagem do jogo exige a 

                                                 
9
Imagem do balanço de carga e de massa após a emissão de uma partícula alfa. Fonte: 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/images/decaimento-alfa.jpg 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/images/decaimento-alfa.jpg


43 

 

 

 

atenção dos educandos, dado que sua estrutura possui bifurcações resultantes da presença de 

peças de dominó com o mesmo isótopo, porém com emissões de partículas radioativas 

distintas. Desta forma, as peças de dominó semelhantes deveriam ser jogadas 

simultaneamente a fim de construir a estrutura do dominó de forma correta. 

Inicialmente o jogo ficou estruturado em apenas uma linha, pois os alunos não 

jogaram as peças de maneira a formar as bifurcações da série radioativa. Todos os grupos 

esqueceram – se da regra de número 5, que alertava sobre a existência de algumas peças do 

dominó com o mesmo isótopo. Consequentemente, todos os grupos ficaram com peças 

sobrando, pois os alunos que tinham as peças semelhantes não as jogaram 

concomitantemente. 

Foi necessário fornecer auxílio para que os estudantes conseguissem aplicar as regras 

do jogo e pudessem finalizá – lo da forma adequada. 

Na sequência, temos as imagens do jogo de dominó do decaimento radioativo do U – 

238 já montado, que pode ser verificada nas Figuras 17 e 18, e fotografias dos educandos 

jogando o dominó, que podem ser verificadas nas Figuras 19 à 24: 

 

Figura 17: Fotografia frontal do jogo de decaimento radioativo do urânio, já montado. 

Fonte: A autora. 
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Figura 18: Fotografia lateral do jogo de decaimento radioativo do urânio, já 

montado. Fonte: A autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 19 a 24: Fotografias dos alunos jogando o Dominó Radioativo. Fonte: A autora.



 

 

Os estudantes mostraram – se muito entusiasmados quanto à execução do jogo de 

dominó. Todos os alunos da turma participaram do jogo e muitos deles ao final do processo 

queriam jogá – lo novamente. 

Toda a turma, ao final do processo, conseguiu compreender as regras do jogo, assim 

como a lógica do mesmo. Todos os educandos concordaram que os mesmos não leram ou não 

prestaram atenção nas regras que estavam escritas no quadro e que foram explanadas antes da 

distribuição do jogo e, que por isso, a série radioativa demorou mais tempo para ser finalizada 

corretamente. 

No momento final da aplicação do dominó, no qual todos os grupos já haviam 

completado suas respectivas séries radioativas, todos os alunos receberam como premiação 

um pirulito. A premiação do pirulito deixou os alunos muito contentes, mesmo sendo algo tão 

simples e tão barato. 

 

 Parte III 

A respeito da aula de reações nucleares, novamente foi percebida uma fixação da 

atenção dos alunos devido à existência de imagens de desenhos animados no decorrer dos 

slides. Neste caso, as imagens utilizadas foram a do desenho Dragon Ball, na qual os 

personagens Goku e Trunks
10

 fazem a dança da fusão
11

, observada na Figura 25. 

Desta forma, novamente os alunos aparentaram ficar mais à vontade, diminuindo o 

obstáculo de aproximação entre alunos e professor. A proximidade entre os educandos e os 

educadores favorece o aumento do nível de aprendizagem dos lecionandos, visto que uma 

relação ruim entre aluno e professor se torna um empecilho de aprendizagem. 

 

 

 

                                                 
10

 Personagens do anime Dragon Ball, um desenho animado japonês. 
11

 Os personagens fazem a dança da fusão, a fim de transformarem-se em um personagem mais forte. 
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Figura 25: Slide da aula de reações nucleares. Fonte: A autora
12

. 

 

Durante a aula que abordara o funcionamento de um reator de uma usina nuclear, os 

alunos mostraram – se muito atentos e curiosos. Também foi observado um maior interesse 

devido à utilização de imagens de desenhos animados no momento da explanação sobre 

blindagem de radioatividade e de radiação. No caso, as imagens utilizadas foram a do Raio – 

X da cabeça do personagem Homer Simpson 
13

e do Raio – X das mãos em formato de 

coração, observadas na Figura 26. 

Foi elucida da para os educandos, a importância de se obter energia elétrica através 

das usinas nucleares devido a essa energia ser mais limpa que as formas mais utilizadas no 

Brasil. Abordou – se a existências das usinas nucleares de Angra dos Reis, localizadas no Rio 

de Janeiro, a fim de tornar o assunto mais próximo à realidade dos alunos. 

A seguir, temos a imagem de um dos slides apresentados na aula acerca do 

funcionamento de um reator de uma usina nuclear, observado na Figura 26. 

                                                 
12

Imagem Dragon Ball . Fonte: 

http://3.bp.blogspot.com/_8wK64CjGY8o/TJDbG9iQI5I/AAAAAAAAAbk/u95AhSca2Og/s400/Fus%C3%A3o

.jpg 
13

 Personagem do desenho animado norte americano Os Simpsons. 

http://3.bp.blogspot.com/_8wK64CjGY8o/TJDbG9iQI5I/AAAAAAAAAbk/u95AhSca2Og/s400/Fusão.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_8wK64CjGY8o/TJDbG9iQI5I/AAAAAAAAAbk/u95AhSca2Og/s400/Fusão.jpg
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Figura 26: Slide sobre o funcionamento de um reator de uma usina nuclear. 

Fonte: A autora
14

. 

Na sequência, temos a imagem de um dos slides apresentado durante a aula de 

blindagem da radioatividade, observado na Figura 27. 

 

Figura 27: Slide da aula sobre proteção da radioatividade. Fonte: A autora
15

. 

                                                 
14

Imagem de um reator de uma usina nuclear. Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/images/20040405-reator.gif. 
15

 Imagem do raio – x da cabeça do Homer Simpson. Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/images/20040405-reator.gif
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 Parte IV 

Durante a aula de aplicações da Radioatividade no cotidiano, os alunos apresentaram – 

se surpresos com as diversas aplicações possíveis da radioatividade, permanecendo atentos à 

explanação. 

Das aplicações exibidas na aula em slides, as que mais chamaram atenção dos alunos 

foram a braquiterapia
16

 que pode verificada na Figura 28, a datação de fósseis com o C
14

 que 

pode ser observada na Figura 29, e a conservação de alimentos através da irradiação,que pode 

ser observada na Figura 30. 

 

Figura 28: Slide sobre aplicações da radioatividade: braquiterapia. 

Fonte: A autora
17

 

 

  

                                                                                                                                                         
http://191.252.1.241/arquivos_loja/4782/Fotos/thumbs3/produto_Foto1_1773515.jpg?cache=20130519 

Imagem do raio – x da mão. Fonte: http://tudo-terca.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.html. 
16

 “Um tipo de radioterapia interna na qual um material radioativo é inserido dentro ou próximo ao órgão a ser 

tratado. Para isso, são utilizadas fontes radioativas específicas, pequenas e de diferentes formas por meio de 

guias denominadas cateteres ou sondas.” Fonte: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/braquiterapia/4654/711/. 
17

 Imagem da braquiterapia. Fonte: http://radiologia.blog.br/images/braquiterapia-1.jpg. 

http://191.252.1.241/arquivos_loja/4782/Fotos/thumbs3/produto_Foto1_1773515.jpg?cache=20130519
http://tudo-terca.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.html
http://radiologia.blog.br/images/braquiterapia-1.jpg
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Figura 29: Slide sobre aplicações da radioatividade, datação de fósseis.  

Fonte: A autora
18

. 

 

Figura 30: Slide sobre aplicações da radioatividade. Fonte: A 

autora
19

. 

                                                 
18

 Imagem datação de fósseis. Fonte: 

https://esquadraodoconhecimento.files.wordpress.com/2012/12/datac3a7c3a3o-carbono-14.png?w=630 
19

 Imagens das comparações das frutas irradiadas e não irradiadas. Fonte: 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariadealimentos/files/2014/05/ENGENHARIA-DE-ALIMENTOS-

https://esquadraodoconhecimento.files.wordpress.com/2012/12/datac3a7c3a3o-carbono-14.png?w=630
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 Parte V 

Durante a tempestade de ideias foi reforçada a importância da radioatividade para a 

nossa sociedade devido às diversas aplicabilidades. Abordou – se a utilização da 

Radioatividade como fonte energética e foi aludido, de forma sucinta, o porquê de a mesma 

não ser usada como única fonte energética.  

Foi mencionada a periculosidade da utilização da radioatividade sem responsabilidade 

e sem conhecimento, assim como os seus benefícios quando utilizada de forma consciente e 

sensata. Todos os alunos foram capazes de vislumbrar a importância do tema radioatividade, 

assim como a sua importância. Acerca das respostas obtidas dos alunos, temos: 

1. A radioatividade é necessária para a nossa sociedade? 

   

 

 

2. A radioatividade é perigosa? 

 

 

 

 

 

3. Por que a sociedade em geral possui tanto medo do assunto radioatividade? 

 

 

 

Considerando – se a totalidade do projeto, pode – se perceber que, inicialmente, a 

Radioatividade era encarada pelos alunos como um fator prejudicial aos seres humanos e ao 

meio ambiente, fato este que é concluído a partir da tempestade de ideias feita na primeira 

                                                                                                                                                         
E-BIOQUÍMICA-aula-4.pdf 

Ela é necessária, pois através dela podemos curar algumas doenças e 

diagnosticar outras doenças. Também podemos produzir energia 

elétrica. 

Ela é perigosa se for usada de 

forma errada. 

Ela é perigosa dependendo da 

quantidade. Minha avó come minha 

banana e ainda não morreu por 

causa da radioatividade. 

Falta de 

conhecimento. 

Falta de 

interesse. 
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parte da primeira aula. Pode – se verificar que esta concepção dos educandos se dava ao fato 

de que os mesmos não sabiam exatamente o que era Radioatividade, como esta ocorria no 

ambiente, assim como sua aplicabilidade e os cuidados para a sua utilização, corroborando 

para que os alunos transmitissem um sentimento de medo ao abordar o tema. 

Esta mentalidade dos lecionandos foi modificada no decorrer da sequência didática, 

fato este que pode ser concluído a partir da tempestade de ideias feita na quinta parte da 

segunda aula.A mudança da mentalidade dos estudantes acerca da má reputação da 

Radioatividade ocorreu principalmente na segunda parte da primeira aula, na qual os alunos 

puderam observar que existem muitos objetos do seu dia – a – dia que têm teor radioativo e 

que não fazem mal à saúde e ao ambiente, assim como nas terceira e quarta partes da segunda 

aula, nas quais os educandos puderam observar as diversas aplicações da radioatividade na 

sociedade. 

A abordagem da história da radioatividade e dos acidentes radioativos de Fukushima, 

Chernobyl e Goiânia, proporcionou aos alunos o discernimento de que, apesar de a 

Radioatividade ter grande aplicabilidade no nosso cotidiano, ela deve ser utilizada com 

cautela,responsabilidade e conhecimento científico, a fim de que seu uso sempre traga 

benefícios para a nossa sociedade de uma forma geral. Desta forma, pode – se demonstrar que 

o conhecimento científico é construído de forma gradativa, lenta e com muita 

responsabilidade. Quando a ciência não é encarada com responsabilidade, muitas 

consequências ruins podem vir a acontecer. 

O desenvolvimento do pensamento crítico e questionador, a capacidade construir 

princípios organizadores que permitissem aos alunos ligarem seus saberes e lhes dar sentido, e 

a aptidão para tratar e colocar problemas foram trabalhados durante toda a sequência didática. 

As tempestades de ideias e o debate foram fundamentais para desenvolver o pensamento 

crítico dos alunos. A conectividade entre os conhecimentos prévios e novos foram trabalhados 

durante as abordagens com vídeos, assim como na dinâmica realizada e nas aulas em slides. A 

aptidão em tratar e colocar problemas foi trabalhada durante o jogo de dominó aplicado, no 

qual os alunos deveriam utilizar o conhecimento adquirido durante a aula para poder construir 

a série de decaimento radioativo. 

Convém acrescentar que para este projeto foi selecionado um total de cincos vídeos. 

Estes foram editados com o intuito de servir a objetivos específicos, visto que a maioria dos 
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vídeos originais possuía um tempo de duração muito grande. Contudo, devido às condições 

possíveis de aplicação no colégio, nem todos os vídeos foram aplicados.  

A não aplicação de alguns vídeos não prejudicou o andamento deste trabalho, posto 

que todo o conteúdo que não foi abordado em vídeo, foi abordado durante as aulas através de 

slides e da oralidade. Sendo assim, pode – se verificar uma maior aproximação entre alunos e 

professor que possivelmente não aconteceria se todos os vídeos fossem expostos. 

No esquema disposto na Figura 31, temos o conjunto de vídeos que foram 

selecionados. Neste quadro, os vídeos nos quadrados de coloração azul foram aqueles 

aplicados na sequência didática, enquanto aqueles nos quadrados de coloração verde foram 

aqueles que não foram expostos. Em lilás, temos os assuntos que seriam abordados em cada 

vídeo. 

 

 

Figura 31: Esquema contendo todos os vídeos que seriam aplicados
20

. Fonte: a autora. 

                                                 
20

Vídeo sobre a História da Radioatividade. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Iu6iRAYSJZM.  

Vídeo sobre os efeitos da radioatividade no corpo humano. Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu6iRAYSJZM
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É importante acrescentar que, para esta sequência didática, o tempo ideal de aplicação 

é superior a cento e cinquenta minutos visto que este projeto foi organizado para ser aplicado 

em duzentos e cinquenta minutos, o que não ocorreu devido às condições oferecidas pela 

instituição na qual o mesmo foi aplicado. A aula 1 da sequência didática possui um tempo de 

duração adequado de cem minutos, porém, a aula 2 deste projeto deveria ser aplicada em um 

tempo superior à cinquenta minutos para que os alunos possam absorver de forma mais 

efetiva todo o conteúdo que é exposto, assim como a exposição do conteúdo possa ser 

realizada de forma mais aprofundada e tranquila. 

 

                                                                                                                                                         
https://www.youtube.com/watch?v=SWRomBVcAWw 

Vídeo sobre as consequências ambientais da radioatividade. Fonte:  

https://www.youtube.com/watch?v=M_6E8KBPwAs.  

Vídeo  sobre fusão nuclear. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=AmKfL_ixWPY 

Vídeo sobre medicina nuclear. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=nWongp3dsIE. 

https://www.youtube.com/watch?v=SWRomBVcAWw
https://www.youtube.com/watch?v=M_6E8KBPwAs
https://www.youtube.com/watch?v=AmKfL_ixWPY
https://www.youtube.com/watch?v=AmKfL_ixWPY
https://www.youtube.com/watch?v=nWongp3dsIE


 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A utilização de vídeos, jogos e slides na composição da sequência didática foi um 

excelente instrumento facilitador de ensino devido à sua praticidade e capacidade de interação 

com os educandos. Foi possível constatar que os estudantes conseguiram absorver melhor a 

linguagem científica e matemática através desses recursos, além deixarem a aula mais lúdica 

e, consequentemente menos rotineira. 

A utilização de figuras e desenhos animados possibilitou momentos de descontração 

durante as aulas, o que acarretou uma maior aproximação entre alunos e professor. A 

aproximação entre os discentes e o docente geralmente acarreta maior aprendizado daqueles, 

uma vez que os mesmos se mantêm mais atentos ao que é exposto pelo professor. 

O ensino de Química tem suma importância no auxílio da formação de qualquer 

cidadão, tendo em vista que o conhecimento da linguagem científica proporciona aos 

estudantes a compreensão da natureza e da sociedade a sua volta, podendo torná – los agentes 

ativos da melhoria de sua qualidade de vida.  Da mesma forma, a radioatividade é um tema de 

grande relevância social, cultural, econômica, ambiental e científica devido à sua vasta 

aplicabilidade e as sérias consequências da sua má utilização. 

Considerando que o objetivo deste trabalho era desmistificar o tema radioatividade, 

assim como discorrer acerca da contribuição histórica, cultural, social e científica do tema, 

pode – se concluir que este projeto alcançou seus objetivos. Através da sequência didática 

desenvolvida, foi possível orientar os alunos quanto ao mau uso dos materiais radioativos e 

abordar os benefícios da Radioatividade para a sociedade, utilizando – se recursos 

audiovisuais como ferramentas didáticas para a facilitação do processo de ensino-

aprendizagem do aluno. A proposta auxiliou os alunos no desenvolvimento do pensamento 

crítico, pois fomentou a aprendizagem significativa, tornando os alunos mais aptos para tratar 

e colocar problemas. 

O jogo de dominó desenvolvido e aplicado neste trabalho foi uma excelente 

ferramenta para ensinar aos educandos as linguagens matemática e científica do decaimento 

radioativo através do lúdico, tornando a aprendizagem mais significativa. 
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