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“Não sei até que ponto a ignorância em 

ciência e matemática contribuiu para o 

declínio da Atenas antiga, mas sei que as 

consequências do analfabetismo científico são 

muito mais perigosas em nossa época do que 

em qualquer outro período anterior.” 

(Carl Sagan) 



 

FÍSICA DAS RADIAÇÕES: POPULARIZANDO O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

Jéssica Hellen Diniz Florentino 

RESUMO 

A radiação se encontra presente em nossa vida de diferentes formas, seja pela radiação solar, seja pelos 

alimentos, ou pelos aparelhos eletrônicos, como o celular, por exemplo, demonstrando assim, a relevância do 

conhecimento desse tema nos dias atuais. No entanto, é fácil perceber que o tema ainda está interligado aos seus 

efeitos negativos, como os acidentes, as bombas atômicas e o câncer. Com base nisso, o objetivo da presente 

pesquisa foi desenvolver um jornal de cunho cientifico que tratasse os conceitos de radiação interligando-os á 

aplicações no dia-a-dia. Inicialmente, foi aplicado um questionário com os alunos de Ciências Naturais, com o 

intuito de identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, além de servir de subsidio para a 

construção do jornal. Depois de pronto, o jornal foi disponibilizado na internet, juntamente com um novo 

questionário, a fim de que os mesmos pudessem avaliar o material. Os alunos afirmaram gostar do paradidático 

desenvolvido e que utilizariam em suas aulas de radiação. 

 

Palavras-chave: Radiação, Popularização da Ciência, jornal paradidático. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Muitas vezes, ao ouvirmos a palavra radiação nos vemos tomados pelo pânico, 

pelo fato de sempre associarmos a radioatividade a coisas ruins. De fato, a radioatividade 

pode ser um perigo, e trazer diversos malefícios ao ser humano. No entanto, ela não se resume 

apenas isso. A radioatividade tem proporcionado um enorme avanço na medicina, na 

engenharia, na geologia e na paleontologia, e atualmente temos tratamentos de doenças e 

exames diagnósticos baseados na Medicina Nuclear, como por exemplo, a radioterapia e a 

radiologia. 

De certo modo, a radioatividade é um dos temas que mais nos deixa confuso. 

Afinal, a mesma radiação que mata, seja desenvolvendo bombas nucleares, seja provocando 

doenças, é a mesma que pode nos ocasionar diversos benefícios.  Dessa forma, muitos 

profissionais da área da educação acabam fugindo desse tema em sala de aula, ou muitas 

vezes optam por aborda-lo de maneira superficial e descontextualizada. 

Segundo Luiz e Oliveira: 

(...) quando se trata da Física Moderna há uma dificuldade do aluno assimilar 

o que está sendo estudado, de modo a criar as conexões mentais que os 

ajudarão a compreender os conceitos teóricos. Isto ocorre porque esse ramo 

da Física, não poder ser visto explicitamente no cotidiano (como é o caso da 



mecânica newtoniana) e por ele ser pouco explorado pelos professores do 

Ensino Básico. (2012, p.2) 

 

Dessa forma, o fato de que os fenômenos radioativos não podem ser vistos a olho 

nu no cotidiano dificulta a compreensão, contribuindo para a falsa percepção de que esses 

fenômenos não se encontram presentes no nosso dia-a-dia. 

A proposta do jornal paradidático visa, então, contemplar os conceitos de radiação 

de uma maneira diferente da abordada no livro didático, procurando abordar esses 

conhecimentos científicos de uma forma mais informal, de fácil entendimento, procurando 

sempre relacionar esses conceitos a situações do dia-a-dia. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

o  Desenvolver um jornal de popularização científica que sirva de subsídio aos 

professores de ciências quanto aos conceitos físicos de radiação. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

o Apresentar os conteúdos de radioatividade de uma forma contextualizada, interligando 

o conteúdo a realidade do aluno;  

o Despertar nos jovens o interessa pela Ciência; 

o Verificar as concepções dos estudantes quanto aos conceitos de radiação; 

o Avaliar o recurso desenvolvido por meio de um questionário; 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E O ANALFABETISMO CIENTÍFICO 

Vivemos atualmente em uma era totalmente tecnológica.  Afinal, quem não usufrui, 

nos dias de hoje, dos diversos benefícios que os avanços tecnológicos nos trouxeram? Esse 

avanço tecnológico acelerado se mostra evidente quando analisamos a evolução do celular. 

Por meio deste, temos acesso quase imediato à tonelada de informações, além de uma 

infinidade de funções que podemos observar nesse pequeno objeto.  



Apesar de o celular nos permitir uma maior facilidade para nos conectarmos em 

noticias e fatos que acontecem no nosso país e no mundo inteiro, vemos que, atualmente, 

nossos jovens se encontram mais alienados, presos no mundo virtual e fechado em seus 

smartphones. Colocam seus fones de ouvidos e esquecem-se do mundo a sua volta. 

Nesse sentido, cabe à escola procurar meios de tornar o ensino mais atrativo, a fim de 

despertar o interesse dos alunos a aprenderem, incentivando-os a leitura. Almeida e Ricon 

(1993) ressaltam: 

(...) a importância de práticas que, além de facilitarem a incorporação do 

saber científico, podem contribuir para a formação de hábitos e atitudes que 

permanecerão mesmo após o abandono da escola. A leitura certamente tem 

lugar de destaque nessas práticas. (p. 2) 

 

 

Isso nos remete a ideia de que a leitura não se deve fazer presente apenas em 

disciplinas de linguagens, e sim que “todo professor, independente da área, é um professor de 

leitura”, sendo, dessa forma, responsável pelo desenvolvimento das habilidades de leitura de 

seus alunos. (SILVA, 1998 apud PRECIOSO, SALOMÃO, 2014, p. 5971) 

Assim, trazer textos do âmbito científico para a sala de aula possibilita uma maior 

assimilação de conteúdos complexos e abstratos, além de possibilitar ao estudante uma visão 

geral do tema. Importante ressaltar também que a preferência dos alunos por textos de outros 

tipos literários, que não do âmbito cientifico, se dá por não possuírem tanto contato com estes, 

os rotulando, na maioria das vezes, como chatos e difíceis.  

Além disso, ao levar textos científicos para a sala de aula, o professor também está 

favorecendo a popularização da ciência.  Segundo Sànchez Mora citado por Germano e 

Kulesza (2008) “popularizar a ciência é recriar de alguma maneira o conhecimento científico, 

tornando acessível um conhecimento super especializado”.  Dessa forma, popularizar a 

ciência não é só torná-la popular, levando-a ao alcance do povo. Acredita-se que a articulação 

entre o conhecimento científico e o conhecimento comum possibilita aos alunos maiores 

condições para a formação de hábitos e entendimentos que possam auxiliá-los, não apenas em 

sua vida escolar, mas também em sua vida adulta. 

Para muitas pessoas, o conceito de popularização da ciência se encontra intimamente 

ligada ao de divulgação cientifica, como se fossem sinônimos. Para Germano e Kulesza 

(2008), há uma diferença entre os termos: 

[...] popularizar é muito mais do que vulgarizar ou divulgar a ciência. É 

colocá-la no campo da participação popular e sob o crivo do diálogo com os 

movimentos sociais. É convertê-la ao serviço e às causas das maiorias e 

minorias oprimidas numa ação cultural que, referenciada na dimensão 



reflexiva da comunicação e no diálogo entre diferentes, oriente suas ações 

respeitando a vida cotidiana e o universo simbólico do outro (p. 14), 

 

Dessa forma, segundo os referidos autores, divulgar a ciência refere-se a transmitir os 

produtos científicos a todos, nos remetendo a concepção de educação bancária de Paulo 

Freire, onde admite-se que a ciência é uma verdade absoluta que comunica os interlocutores, 

admitindo que estes não possuem nenhum conhecimento significativo. Por outro lado, quando 

nos referimos a Popularização da Ciência, estamos supondo que há uma maior aproximação 

desta e do cidadão, uma vez que admite-se que os indivíduos possuem conhecimento 

significativo. Mas a pergunta que não quer calar é: por que popularizar o conhecimento 

cientifico? 

Um dos maiores desafios dos professores de ciências é fazer com que a educação 

cientifica ultrapasse os muros da escola, não se restringindo apenas ao conteúdo explícito no 

livro didático. Dessa forma, ao levar a ciência para a vida dos alunos, estamos contribuindo 

para que eles sejam alfabetizados cientificamente, fazendo com que estes se tornem cidadãos 

críticos.  

O analfabetismo, tanto funcional quanto cientifico, é um problema que precisa ser 

resolvido, sendo assim, a escola e sua equipe docente possuem importantes papéis em sua 

erradicação. A leitura de textos científicos pode ser um fator relevante nesse processo, uma 

vez que “acredita-se que um cidadão bem informado seria capaz não só de orientar melhor a 

sua vida, mas também influir, como membro da sociedade, nos rumos da própria ciência” 

(Mueller, 2002).  

 

3.2 LIVROS DIDÁTICOS E O USO DE PARADIDÁTICOS 

 

Muito se tem discutido atualmente sobre o papel do livro didático em sala de aula. 

Considerado por muitos profissionais da educação como um forte aliado, o livro didático 

também tem sido concebido como um empecilho para que ocorra uma mudança no processo 

de ensino-aprendizagem. Isso porque muitos professores acabam se prendendo apenas ao livro 

didático, sem diversificar suas práticas metodológicas, de modo que as aulas acabam se 

tornando monótonas e cansativas. 

De fato é de extrema importância o uso dos livros didáticos em sala de aula, pois 

além de serem de fácil acesso, os conteúdos que neles se encontram servem como suporte 

tanto para os alunos quanto para os professores. Por outro lado, o recurso ás vezes acaba 

apresentando os conteúdos fragmentados dificultando à compreensão do aluno (Frison et al, 



2009), além de muitas vezes não apresentarem as aplicações cotidianas do conteúdo 

trabalhado, fazendo com o que o assunto trabalhado em sala de aula não ultrapasse os muros 

da escola. Á vista disso, surge à relevância de diversificar as metodologias e os recursos 

didáticos em sala de aula. Segundo Bizzo (2007): 

O grande desafio para o professor é decidir quais os materiais adequados e 

de que forma podem ser utilizados. Existe uma ampla gama de materiais á 

disposição do professor que podem contribuir para a melhoria de seu 

trabalho, que inclui livros didáticos, paradidáticos, vídeos, softwares, etc. 

(p.65). 

Dessa forma, o livro didático deve ser considerado um instrumento de apoio.  Além 

disso, é importante ter em mente que as turmas são heterogêneas, pois os alunos diferenciam-

se entre si, aprendendo assim, de maneiras diferentes e em ritmos diferentes. Ao diversificar 

os recursos estamos respeitando essas diferenças e procurando atender todos os alunos. 

Precioso e Salomão (2014) afirmam que: 

Quando o professor utiliza um recurso diferente do livro didático tradicional, 

os alunos se sentem motivados a expressarem suas opiniões, entrando em 

contato com os conhecimentos de todos da turma. A busca por informações, 

além do livro didático, é um procedimento importante para o ensino e 

aprendizagem de Ciências, pois permite ao estudante obter informações que 

irão contribuir para a elaboração de novas ideias e atitudes ao longo do 

processo de aprendizagem (p. 5974). 

Com base nisso, a intenção do presente trabalho é a construção de um jornal 

paradidático que sirva de subsidio no ensino de ciências. Chamamos de material paradidático 

todo material textual que serve de complemento ao material didático, que normalmente é o 

livro didático. Segundo Precioso e Salomão (2014), “os paradidáticos têm como principal 

objetivo aprofundar ou ampliar um determinado tópico ou tema do conteúdo, de uma ou mais 

disciplinas, e têm como função básica auxiliar o ensino e a aprendizagem”.  

Já Laguna (2012), vai além e diz que os paradidáticos “procuram despertar o hábito 

da leitura e levantar questionamentos que antes ficavam à margem da vida escolar, 

objetivando complementar informações de maneira leve e ágil”, ou seja, os paradidáticos são 

capazes de propiciar uma leitura mais prazerosa, já que geralmente possuem uma linguagem 

de mais fácil compreensão, além de estabelecerem um elo entre o conteúdo escolar e a 

realidade á sua volta.  

 Nesse sentido, o paradidático a ser desenvolvido é um jornal cientifico com 

pequenos textos que abordam conceitos científicos em situações do cotidiano, apresentando as 



descobertas e os fatos científicos e tecnológicos do mundo real que a física nuclear tem 

proporcionado.  

 

4. METODOLOGIA 

 

O procedimento metodológico que será adotado se dividirá em três etapas. A etapa 1 

consiste na aplicação de um questionário com alunos da Faculdade UnB de Planaltina (FUP), 

a fim de obter os assuntos mais interessantes e com maior déficit dentro de radiação.  Já a 

etapa 2 consiste na construção do jornal, levando em consideração os dados obtidos com o 

questionário.  No jornal estarão contidas situações do cotidiano em que vemos o tema 

radiação, entrevista com um pesquisador da área, além de uma parte lúdica. A terceira e 

última etapa consiste na validação do material, onde será realizada uma pesquisa com os 

alunos de Ciências Naturais, a fim de verificar como estes avaliam o recurso construído. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados serão dois questionários diferentes, 

que deverão ser respondido pelos alunos antes e depois da aplicação do jornal.  O questionário 

a ser aplicado antes da construção do jornal (APÊNDICE 1) será um questionário aberto. Um 

questionário aberto é aquele que possui questões do tipo abertas, ou seja, questões discursivas, 

para que os alunos tenham maior liberdade na hora de responder, não se prendendo a 

alternativas contendo apenas algumas respostas.  (AMADO; PÓVOA; MACEDO, 2005).   

Já o questionário de validação do paradidático (APÊNDICE 3) será um questionário 

misto, uma vez que será composto por questões abertas e fechadas.  Questões fechadas 

caracterizam-se por questões objetivas, onde o pesquisador define as alternativas que poderão 

ser eleitas pelos participantes. Como se trata de uma pesquisa de opinião, nas perguntas 

fechadas será utilizado a Escala de Likert. Segundo Amado et al (2005), essa escala é 

composta por cinco alternativas,  podendo estas ser: concorda totalmente, concorda, sem 

opinião, discorda, discorda totalmente, onde serão atribuídas pontuações de 1 a 5.  

   O questionário final será aplicado através da ferramenta Google Forms, aplicativo do 

Google Docs que permite a confecção de formulários online. Dentre as principais vantagens 

dessa ferramenta podemos citar a portabilidade, já que permite o acesso ao questionário por 

meio de um link em qualquer local ou horário, além da opção de tornar as perguntas 

obrigatórias, de modo que os participantes só podem enviar o formulário após respondê-las 

(HEIDEMANN; OLIVERIRA, 2010). 



A escolha do questionário como método de coleta de dados se deu pela facilidade com 

que se pode interrogar um maior numero de pessoas em um menor espaço de tempo. E apesar 

das limitações do questionário, deve-se levar em consideração também, que algumas pessoas 

não se sentem a vontade ao serem entrevistadas.  

 

4.1 O JORNAL 

 

Para a construção do jornal (APÊNDICE 2), foram levados em conta os dados obtidos 

com a aplicação do questionário, que serão apresentados no tópico a seguir, de forma que 

foram escolhidos alguns dentre os principais temas citados pelos alunos, para serem 

abordados no jornal. Dentre eles estão às aplicações da radiação na medicina e na agricultura. 

Ao abordar as aplicações na medicina, a intenção era mostrar outras formas em que a 

radiação se faz presente na medicina, como a tomografia e o uso de radiofármacos, uma vez 

que as aplicações mais lembradas pelos alunos no questionário foram à radiografia e 

radioterapia, aplicações que também serão citadas neste tópico. 

A necessidade de apresentar a diferença entre um alimento contaminado e um alimento 

irradiado, nos levou a abordar as aplicações na agricultura, já que a maioria dos alunos 

respondeu que não consumiria um alimento irradiado com medo de este fazer mal para sua 

saúde. Neste tópico, também procuramos destacar que tanto o corpo humano, quanto os 

alimentos, em geral, possuem elementos radioativos, a fim de distanciar a famosa crença de 

que a radiação e a radioatividade só trazem malefícios a nossa saúde.  

Outro tópico abordado foi à radiação no cinema. Em filmes, o termo radiação é 

bastante citado, principalmente no que diz respeito a mutações. Como este foi um assunto 

muito bem lembrado pelos alunos no questionário, procuramos trazer uma comparação de 

como a radiação é vista na ficção e como ela realmente é, comparando assim, o fato de na 

ficção, a mutação estar relacionada à aquisição de superpoderes, o que na realidade não é 

verídico.  

Além disso, procuramos trazer um pouco do contexto histórico, ressaltando assim, os 

principais personagens da história da radiação. Isso porque, é importante perceber que a 

radiação não surgiu do nada, e que não houve uma peça chave para sua descoberta, mas vários 

cientistas que trouxeram contribuições diferentes para a história da radiação.   

Por fim, o jornal foi construído com o apoio do programa InDesigner, que é um 

software desenvolvido pela Adobe Systems, para o desenvolvimento, edição e impressão de 

revistas, jornais, anúncios, embalagens, dentre outros. 



5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 PRÉ-QUESTIONARIO 

 

O pré-questionário contou com a participação de 50 alunos da disciplina de Universo, 

dos turnos diurno e noturno. Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) de Ciências 

Naturais, trata-se de uma disciplina obrigatória no segundo semestre do curso.  

Os alunos participantes estão na faixa etária de 18 e 29 anos, com predominância de 18 

anos (46%), e variam entre o segundo e o oitavo semestre do curso, com porcentagem de 78% 

do segundo semestre, e os outros 12% se encontram distribuídos nos demais semestres. Dessa 

forma, é possível ver que a maior parte da amostra concluiu o ensino médio há pouco tempo. 

Dentre todos os alunos que responderam ao questionário, todos conseguiram 

identificar do que se tratava a placa de risco com o símbolo da radioatividade. Trata-se de um 

pergunta importante, uma vez que a placa serve para alertar as pessoas sobre os locais com 

possível quantidade de radiação acima dos níveis normais, a fim de reduzir assim, acidentes 

radioativos. 

A segunda pergunta do questionário referia-se as formas de radiação presente no nosso 

dia-a-dia. No gráfico abaixo (Figura 1) é possível observar as respostas dos alunos para tal 

pergunta: 

 

 

Figura 1 – Respostas dos alunos para a pergunta “De que forma a radiação se faz presente no seu dia-a-

dia?”. 
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Como visto no gráfico acima, o tipo de radiação mais lembrada por eles foi a radiação 

solar (33%), seguida pelos aparelhos, como celulares, televisão, micro-ondas, controles 

remotos, dentre vários outros citados por eles (27%), e exames de diagnósticos e terapias 

hospitalares (23%). Por sua vez, a usina nuclear foi a menos citada pelos alunos, alcançando 

apenas o percentual de 1%. 

Na terceira pergunta, os alunos foram interrogados se haviam formas de utilizar a 

radiação para nosso benefício. A aplicação da radioatividade mais lembrada, sem dúvidas, foi 

a medicina, com percentual de cerca de 53%. Dentre as outras formas de aplicação lembradas 

por eles estão (Figura 2): 

 

 

Figura 2 – Respostas dos alunos para a pergunta “Você acha que podemos utilizar a radiação de alguma 

forma para nosso benefício?" 

 

Cerca de 7% afirmaram desconhecer algum beneficio da radiação, e 4% responderam 

que “talvez existam formas de utilizá-la a nosso favor”. A eletricidade, pouco lembrada 

anteriormente, foi a segunda aplicação mais lembrada nesse item (17%), talvez por que a 

energia nuclear não seja o principal tipo de eletricidade decorrente do nosso país, fazendo com 

que não seja lembrada no nosso dia-a-dia.  

Dentre as principais respostas sobre a importância de se estudar a radiação destacadas 

pelos alunos, temos (Figura 3): 
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Figura 3 – Respostas dos alunos para a pergunta “Por que é importante estudarmos a radiação?" 
 

 

A quinta pergunta pedia sugestões de assuntos que os mesmos achavam interessante 

dentro do assunto radioatividade. A maioria dos alunos participantes, cerca de 35%, 

responderam não ter conhecimentos aprofundados para responder a questão. O assunto que 

mais ganhou destaque, dentre os alunos que responderam, foi mutações, com 

aproximadamente 13%, seguido pela medicina e agricultura, ambos com 10%. Observe o 

gráfico abaixo (Figura 4): 

 

 

Figura 4 – Respostas dos alunos para a pergunta “Existe algum assunto dentro da radioatividade que 

você acha interessante para a divulgação científica do tema? Qual?”. 
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Por fim, quando foram questionados se comeriam alimentos irradiados, 46% dos 

alunos afirmaram que não comeriam, justificando que deveria fazer mal a saúde. Dos alunos 

restantes, 28% respondeu que comeria, justificando que já se alimentam indiretamente de tais 

alimentos, 6% afirmou não saber, 10% disseram que dependia, ou seja, só se alimentariam se 

a irradiação não os fizesse mal, e 10% deixou a questão em branco. 

 

5.2 QUESTIONÁRIO FINAL 

 

O questionário final contou com 33 participantes, que se encontravam entre o primeiro 

e o décimo segundo semestre do curso de Ciências Naturais, além de egressos, com 

predominância de alunos do 8º e 9º semestre, ambos com porcentagens iguais a 20,1%. Esse 

dado nos leva a acreditar numa maior incidência de alunos participantes que já vivenciaram as 

práticas docentes nas disciplinas de Estágio Supervisionado, uma vez que são disciplinas, que 

segundo o PPP de Ciências, se encontram a partir do quinto semestre do fluxo obrigatório.  

A primeira questão do questionário referia-se ao que os alunos participantes tinham 

achado do jornal, obtendo assim, bastantes respostas positivas. Interessante demonstrar alguns 

relatos: 

“É uma ideia extremamente interessante que, do meu ponto de vista, de tão 

interessante que é deveria ser utilizada para outras áreas de conhecimento, não só 

radiação.” 

“Interessante, porém longo.” 

“Achei uma proposta muito boa, pois pensando no ensino de física que tive na 

educação básica, posso afirmar que com uma ampla divulgação muitos estudantes podem 

descobrir cedo o quanto a Física está presente no quotidiano e como é bom observar e 

compreender como determinadas coisas estão acontecendo. Ela é tão importante quanto a 

Língua Portuguesa, por exemplo.” 

“Muito bom, gostei de ler. Se for apresentado a alunos como atividade de sala 

acredito que haja um bom retorno em termos de conhecimento.” 

 

Ao serem interrogados se o jornal consegue estimular o aprendizado e o interesse pela 

Ciência, 94% dos participantes responderam que sim, justificando na maioria dos casos, que 

“o jornal desperta a curiosidade e um olhar mais cientifico acerca das aplicações da radiação”. 

Os outros 6% responderam que talvez, justificando que acharam o jornal “longo demais, 

podendo assim, desestimular o interesse dos alunos”.  



Na tabela abaixo (Tabela 1) é possível analisar a resposta dos participantes da 

pesquisa, para as questões objetivas. Nessas perguntas os alunos deviam responder com notas 

de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente, 2 indica discordo, 3 indica indiferença e, 4 e 5 

significam, respectivamente, concordo e concordo totalmente. 

 

Tabela 1 – Apresentação das respostas dos alunos participantes para as perguntas fechadas 

Questionamentos 1 2 3 4 5 

O jornal possui linguagem clara e objetiva e é de fácil 

compreensão? 

0% 0% 12,1% 30,3% 57,6% 

O recurso trouxe conceitos teóricos importantes? 0% 0% 9,1% 30,3% 60,6% 

O objetivo de relacionar conceitos físicos de radiação 

e a realidade cotidiana dos alunos foi alcançado? 

0% 0% 6,1% 24,2% 69,7% 

 

Como e possível observar, mais da metade dos alunos concordam que o jornal trata 

de conceitos importantes de radiação, utilizando uma linguagem simples e compreensível, 

alcançando assim, o objetivo de contextualizar o ensino de radiação.  

Quando interrogados se utilizariam esse jornal paradidático em suas aulas sobre 

radiação e/ou radioatividade, 94% dos alunos responderam que sim, e apenas 6% 

responderam que talvez. A seguir, alguns exemplos de respostas: 

 

“Com certeza, pois facilitaria diversos processos como o de contextualização, por 

exemplo, também facilitaria aumentar o interesse dos alunos no assunto, distribuindo o jornal 

para que eles lessem por conta própria.” 

“Com certeza, pois a qualidade desse material é muito alta. Assim, acredito que 

quando ocorre a aproximação dos conteúdos com a realidade dos estudantes, facilita a 

aprendizagem do estudante.” 

“Sim, porque traz informações importantes sobre a radiação e desmistifica a ideia 

de que a radiação só causa danos ás pessoas e ao meio ambiente, muito pelo contrário do 

que se pensa ela faz parte do dia a dia das pessoas e elas não sabem. o jornal ensina e 

informa ao mesmo tempo.” 

Por fim, os alunos foram convidados a deixar sugestões ou outros comentários, sendo 

esse espaço, portanto, de cunho opcional. Dentre as sugestões obtidas neste tópico, se 



encontram: outras edições do jornal com outros temas, abrangendo diversas áreas do 

conhecimento e a utilização do jornal para trabalhos em equipes. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de ser um importante tópico da física, a radiação é um dos tópicos com 

menos abordagem no ensino fundamental e médio, seja pela falta de tempo ou pela formação 

deficiente dos professores. 

Por meio do pré-questionário foi possível observar as concepções prévias dos alunos 

de Ciências Naturais quanto aos conceitos de radiação, verificando, assim, que muitos deles 

ainda associam radiação á seus malefícios. Dada à importância do assunto, viu-se a 

necessidade de abordar em um paradidático, tópicos que demonstrem alguns dos benefícios da 

radiação na nossa vida, a fim de possibilitar aos alunos um olhar diferenciado em relação ao 

assunto.  O jornal foi desenvolvido procurando ressaltar tópicos com maior déficit, ou com 

menos destaque nas respostas dos alunos.  

A partir da análise dos dados obtidos com o questionário final é possível perceber 

que o jornal foi bem avaliado pelos alunos, que afirmaram ser um bom recurso mediacional 

para trabalhar o tema em sala de aula. É importante ressaltar que o paradidático desenvolvido 

é um recurso complementar, não devendo o professor ficar preso somente a este.  

Compreende-se também, que não se trata de um recurso acabado, uma vez que a Ciência se 

encontra em constante transformação, sendo necessário, que o ensino não seja definido com 

um processo concluído. 
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8. APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 -  PRÉ-QUESTIONÁRIO 

 

1- Observe a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Qual o seu significado? 

 

 

 

 

2- De que forma a radiação se faz presente no seu dia-a-dia? 

 

 

 

 

3- Você acha que podemos utilizar a radiação de alguma forma para nosso benefício? 

Justifique 

 

 

 

 

4- Na sua opinião, por que é importante estudarmos a radiação? 

 

 

 

 

5- Existe algum assunto dentro da radioatividade que você acha interessante para a 

divulgação cientifica do tema? Qual? 

 

 

 

 

6- Você comeria um alimento irradiado? Por quê? 

 

 

 

 

 



APÊNDICE  2 - JORNAL 

 

 

 

 

 
RADIAÇÃO 

 
 

Você, certamente já deve ter visto esse símbolo em algum lugar, certo? Esse termo 

refere-se à radiação. Não sabemos bem quando esse símbolo foi criado, mas uma possível 

explicação é que o circulo central seria a fonte radioativa e as três pás representariam os três 

tipos de radiação: alfa, beta e gama. O termo radiação costuma deixar todo mundo de 

cabelo em pé, uma vez que sempre o relacionamos a fenômenos negativos. Veremos a seguir, 

algumas das diversas aplicações da radioatividade e suas principais curiosidades. 
 

Um Pouco de História 
 

 

Em 1895, o físico Wilhelm Con- 

rad Roentgen descobriu os raios X 

por meio de um experimento com 

tubos de raios catódicos. Ele obser- 

vou que a placa de vidro coberta 

com platino cianeto de bário emi- 

tia luminescência no escuro, mes- 

mo a cobrindo com o papel preto. 

Logo, Roentgen concluiu que essa 

luminescência não provinha dos 

raios catódicos, mas sim de raios 

que possuíam maior poder de pe- 

netração que estes. Essa descoberta 

revolucionou a Medicina diagnós- 

tica, uma vez que a partir dali seria 

possível observar o corpo huma- 

no internamente  sem  necessitar da  

realização de  cortes  para  tal. 
Antoine       Henry       Becque- 

rel  em  1896, ao  estudar  os  sais 

de  urânio  percebeu  a  existência 

de  raios  com  propriedades   se- 

 
Melhantes aos  dos  raios  X, mas 

abandonou   seus   estudos      por 

não    os    considerar    relevantes. 
Os estudos  de Becquerel con- 

tinuaram  com Marie Curie e seu 

esposo Pierre Curie.  Juntos, eles 

descobriram  que  o  elemento  tó- 

rio emitia raios semelhantes aos 

raios encontrados  por  Becquerel, 

e explicaram tal fenômeno  como 

radioatividade. Além disso, o ca- 

sal descobriu outros elementos 

denominados  por  eles como  po- 

lônio, em homenagem ao país de 

origem  de  Marie  Curie,  e rádio. 

Com estas descobertas, Becquerel 

e o casal Curie foram agraciados 

com um Prêmio Nobel de Física. 

Com a morte de Pierre, Madame 

Curie seguiu seus estudos sobre 

radioatividade sozinha, recebendo 

em 1911, um segundo Prêmio 

Casal Curie 

 

 

Nobel, agora de Química. Devido a 

exposição  excessiva a  radioa- 

tividade,  Madame  Curie  faleceu 

em  decorrência   de  um   câncer. 
Em meados de 1898, Ernest 

Rutherford, em estudo sobre os raios 

de  Becquerel, descobriu  a 

existência de dois tipos de radia- 

ções desviadas pelo campo  mag- 

nético, a radiação alfa e beta. Por 

volta de 1900, Paul Villard acabou 

por descobrir radiação gama.



A Radiação no Cinema 
 

Engana-se quem  pensa  que  ci- 

ência e cinema não dialogam entre 

si. Diversos autores de filmes, no- 

velas, séries e desenhos costumam 

abordar  conceitos  científicos para 

enriquecer sua criação. Abordare- 

mos aqui alguns filmes bastante co- 

nhecidos que referem-se à radiação 

nuclear e você nunca se deu conta. 
Atualmente sabemos que quando 

ficamos muito expostos à radiação 

duas  coisas podem  acontecer: po- 

demos virar cadáveres, uma vez que 

pode  destruir  nossas  células com 

calor emitido, ou podem  provocar 

mutações nas células do nosso cor- 

po, resultando em deformações e/ou 

câncer. Isso ocorre porque nas ra- 

diações ionizantes existem radicais 

livres, que quando em contato com 

o corpo humano  acaba destruindo 

as  ligações químicas,  provocando 

efeitos maléficos no corpo humano. 
No entanto, em filmes de ação 

e  ficção científica, essas mutações 

resultam em super-poderes. Ra- 

diação em aranha,  vira homem-a- 

ranha, radiação gama vira o Hulk, 

radiação Vita  com   potencializa- 

ção gama vira o Capitão América, 

radiação  cósmica  vira  o  quarte- 

to fantástico, dentre  vários outros. 
No filme do Superman, por exem- 

plo, o herói possui poderes devido a 

radiação da luz solar. Além disso, a 

radiação também é vista em sua fa- 

mosa visão de Raios-X, poder que 

permite ao personagem enxergar 

através de pessoas e objetos sólidos. 
Por outro  lado,  o  filme Jorna- 

da nas estrelas II é mais fiel ao que 

ocorre  na  realidade  na  cena  em 

que o Dr. Spoock dirige-se ao re- 

ator nuclear a fim de realizar repa- 

ros nesta. Nesse período de tempo 

o doutor acaba sofrendo queima- 

duras, ficando cego, até que acaba 

morrendo,  devido ficar diretamen- 

te  exposto  á  radiação  do  reator.

 

 
 
 

Como você já deve saber, a 

radiação   é   aplicada   na   medici- 

na em larga escala. Antes de    co- 

nhecermos    as principais apli- 

cações desta na medicina, é 

necessário distinguirmos radiação 

ionizante e radiação não ionizante. 
As radiações ionizantes são as 

radiações que possuem energia su- 

ficiente para ionizar átomos e molé- 

culas, como por exemplo, os raios-X, 

raios gamas, partícula alfa e beta. 
Já   a   radiação   não    ionizan- 

te   não   possui   energia   suficien- 

te  para  romper  ligações atômicas, 

como por exemplo, a luz visível, 

ultravioletas,   infravermelhos,   etc. 
O  efeito  da  radiação  ionizan- 

A Radiação na Medicina 
te em nosso corpo depende  do seu 

tipo, energia, dosagem e tem- po   

de   exposição.  Na  medicina, por  

exemplo, o  tempo  de  exposi- ção  

e  a  dosagem  são  controladas a 

fim de evitar danos indesejados. 
A radiografia é uma das apli- 

cações da  radiação  na  medicina 

mais comum. A primeira radiogra- 

fia da história  foi  alcançada  oca- 

sionalmente por Wilhelm Conrad 

Rontgen em 1895. Como citado 

anteriormente,    enquanto    realiza- 

va experimentos sobre raios catódi- 

cos, Rontgen descobriu a existência 

dos raios X, que desde então revo- 

lucionou  o  mundo   da  medicina. 

 

 
 
 
 

 

Primeiro raio-X do mundo -  Essa mão 

usando um anel de casamento é da es- 

posa de Rontgen. Este foi considerado o 

pai da Radiografia.



e 

a 

Roentgen,  por   sua  vez,  mor- 

reu aos 78 anos, devido a ex- 

posição    excessiva    a    radiação. 
A radiografia consiste  na  utili- 

zação de um feixe de raios X para 

a  obtenção  de  imagens  do  inte- 

rior do corpo em uma chapa fo- 

tográfica. Atualmente,  a  radiogra- 

fia é utilizada no diagnóstico de 

diversas patologias e disfunções, 

como  fraturas  e lesões nos  ossos. 
Outra       aplicação      da      ra- 

diação     no     diagnostico     e 

tratamento  de doenças é a 

utilização de radiofármacos e 

radiotraçadores. Estes permitem 

realizar um  mapeamentos  dos  ór- 

gãos.  Isso  é  possível porque  eles 

possuem a capacidade de se trans- 

portar   pelo  corpo  e  se  concen- 

trar  em determinados  tecidos. Um 

exemplo  disso  é  o  uso  de  iodo- 
131   no   mapemaneto   da   tireói- 

de,  permitindo   detectar  tumores. 
A tomografia também é um exa- 

me diagnóstico que utiliza como 

princípio   uma   fonte   de   raio-X. 

No entanto, este exame fornece 

imagens  bem  mais  detalhadas  do 

que os de raios-X convencionais, 

uma   vez   que   possibilita   visua- 
.                      lizar órgãos internos 

.                      e     músculos. 

Temos uma moldura 

circular com um  tubo  de raios-X, 

que se encontra  girando enquando 

milhares  de  imagens  são  tiradas, 

permitindo   uma  visualização 3D. 
Uma das aplicações  da  radia- 

ção na medicina mais conhecida é 

a radioterapia. Esta, por sua vez, é 

muito utilizada no tratamento de 

cânceres  atualmente  e     baseia-se 

na destruição de tumor pela absor- 

ção de energia da radiação. Quan- 

do  não  é possível obter  a cura, a 

Radioterapia  pode  contribuir  para 

a  melhoria  da  qualidade  de  vida.

Minuto da Entrevista 
 

 
Que  tal  conhecer  um    pouco  da 

área de física médica e as aplica- 

ções  dos   conceitos   de   radiação 

nessa área? Vejamos a seguir uma 

pequena   entrevista   com   Araken 

dos Santos Werneck, atual profes- 

sor  da  Universidade de Brasília e 

atuante  da  área  de  física médica. 
 

Qual   a   sua   formação   na 

área      de      física     médica      ? 

 
Após      a   graduação      fiz      al- 

guns      cursos   de      especializa- 

ção na área, pois não havia   ain- 

da   graduação   em Física Médica. 

 
Quais as principais aplicações da 

física de radiação na física médica ? 

 
Na  Medicina Nuclear, Radiologia, 

Radioterapia e Radioimuno-ensaio. 

 
Tem  conhecimento  das  novi- 

dades  da  área  nos  dias  atuais  ? 

 
Sim, a  introdução de novos detec- 

tores nos   aparelhos, conhecidos 

como CZT e a nova tecnica de PET 

(Pósitron Emission Thomography)/ 

CT (computational Thomography) 

e o uso de novos radio-nuclídeos. 

  

Qual  a  formação  necessária  para     Como         está         o         merca- 
trabalhar com física médica ou física     do    de   trabalho    nesta    área   ? 
de radiação aplicado em medicina ? 

Muitíssimo bom, poucos   profis- 
Hoje     em  dia  é  preciso  ter     a     sionais   e salários   atrativos    em 
formação    ,    graduação    e    re-     média    de    R$ 8.000,00, poden- 
sidência,     em     Física     Médica.     do  atuar  em  até    tres    serviços. 

 

 

A Radiação na Agricultura 
Outra  grande  aplicação da  ra-          Alem disso, é importante  ter em 

dioatividade é na agricultura. Você     mente  que assim como o corpo hu- 

certamente já comeu um alimento     mano, os alimentos em geral também 

irradiado. Mas não precisa se apa-     possuem elementos radioativos. Isso 

vorar, uma vez que um alimento ir-     porque  os alimentos possuem car- 

radiado é diferente de um alimento     bono e potássio em sua composição, 

contaminado.  Ao irradiarmos  um     que existe naturalmente  como uma 

alimento, estamos expondo esse ali-     mistura dos isótopos de Carbono-12 

mento a uma fonte radioativa, mas     (C-12) e Carbono-14 (C-14), e potás- 

há certa distancia entre ambos, ou     sio-39 (K-39) e potássio-40 (K-40), 

seja, não há contato direto entre am-     onde o C-14 e K-40 são radioativos. 

bos. Diferentemente,  um  alimento          A banana, por exemplo, é um ali- 

contaminado absorve essa fonte ra-     mento  levemente  radioativo.  Para 

dioativa, de forma que quem o inge-     sofrer possíveis danos em decorrên- 

rir estará se contaminando também.     cia da radiação emitida por esse ali- 

A irradiação dos alimentos per-     mento, seria necessário o consumo 

mite aumentar  seu tempo de con-     de milhões de bananas ao ano. Por 

servação, uma  vez que  diminui  a     outro lado, a castanha-do-pará pode 

quantidade  de  fungos  e  bactérias     ser considerada o alimento mais ra- 

presentes nos alimentos. Isso porque      dioativo do mundo.  No entanto,  a 

a multiplicação desses microrganis-     radiação proveniente dos alimentos 

mos é um dos principais causadores     não causa dano ao corpo humano. 
do  apodrecimento  dos  alimentos. 

 



 

Outra aplicação da radiação na agricultura é o uso de radiotraçadores. Ao aplicar no solo um 

fertilizante que contenha fósforo-32, por exemplo, que é radioativo, este será absorvido pelas 

raízes das plantas do mesmo modo que o fósforo não radioativo, possibilitando, assim, 

estudar o metabolismo das plantas, ver como as raízes e as folhas assimilam determinado 

nutriente, verificar a absorção de fertilizantes, ver se ele é eficaz e saber em qual parte da 

planta certo elemento químico é mais importante.  Essa técnica também é utilizada em 

insetos, que ao ingerirem os radioisótopos passam a emitir  radiação, permitindo o  estudo  

de  seu  comportamento.. 

 

 

 

  

 

 

 
CRUZADINHA CIENTÍFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Forma de transmissão de energia na forma de partículas ou por ondas de natureza 

eletromagnética. 
2.  É uma das consequências do contato  excessivo com  a  radiação. Refere-se á mudanças 

ocorridas no material genético dos seres vivos. 
3. Foi a primeira mulher a receber um Prêmio Nobel, responsável pela descoberta dos elementos 

rádio e polônio, juntamente com seu marido. 

4.  Processo no qual os alimentos são submetidos a radiação, a fim de aumentar seu tempo de 

conservação. 
5. Tipo de energia produzida pela reação nuclear de urânio enriquecido, que  pode  ser  

considera- da uma energia limpa, uma vez que não  produz  gases de  efeito  estufa. 



 

6.  Local onde ocorreu o maior acidente nuclear da historia, em 1986. 

7.  São radiações   que   possuem   energia   suficiente   para   ionizar  átomos  e  moléculas, 

como   por    exemplo, os   raios-X. 
8.  Nome do elemento  que  foi peça chave no acidente ocorrido  no Brasil, na cidade de 

Goiânia, em 1987. 
9.  Nome do tratamento   para   câncer  que  usa  exposição    de    tecidos    a   radiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Esse questionário é parte integrante de uma pesquisa acadêmica para conclusão de curso em 

Ciências Naturais sob o tema "Física das radiações: popularizando o conhecimento científico". 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um jornal que servisse de subsidio para os professores 

de Ciências, no ensino de Radiação. Para responder esse questionário é necessário que você 

tenha acesso ao jornal em questão. O jornal se encontra no link 

https://drive.google.com/file/d/171KuztnJywtkA178UrvnCZWsXwbKqCiv/view?usp=sharing. 

As questões a seguir servirão de subsidio para verificar a relevância do uso desse recurso nas 

aulas de Ciências. Desde já agradeço a sua participação e garanto sigilo quanto ás informações 

de caráter individual. 

Em qual semestre você se encontra?  

------------------------ 

O que você achou do jornal em questão?  

 

Você acredita que o jornal consegue estimular o aprendizado e o interesse pela 

Ciência?  

 

Nas três próximas questões, avalie seu grau de concordância com os questionamentos 

abaixo utilizando a escala de 1 a 5, onde 1 significa "Discordo Totalmente" e 5 

"Concordo Totalmente". 

O jornal possui linguagem clara e objetiva e é de fácil compreensão?  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

O recurso trouxe conceitos teóricos importantes?  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

O objetivo de relacionar conceitos físicos de radiação e a realidade cotidiana dos alunos 

foi alcançado?  



 

o  1 

o  2 

o  3 

o  4 

o  5 

Você, como futuro professor de ciências, utilizaria esse jornal paradidático em suas 

aulas sobre radiação/radioatividade? Por quê?  

 

 

Caso deseje, utilize o espaço abaixo para fazer outros comentários ou deixar suas 

sugestões. 

 

  


