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RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva contribuir no processo de ensino e aprendizagem de física 

moderna por meio da utilização do produto educacional “material paradidático sobre 

radiações em infográfico”, abordando conceitos de física moderna, através de ilustrações. 

Para tal, serão utilizadas as ferramentas Microsoft PowerPoint, canva, e photoshop para criar 

animações relacionadas aos conteúdos a serem abordados, em conformidade com o currículo 

vigente do ensino médio. Ademais, pretende-se relacionar o conteúdo de radiação com o 

vivenciado pelo aluno, promovendo uma aprendizagem significativa, onde o aluno traz 

consigo conhecimentos acerca do mundo em que vive e interage com os recursos tecnológicos 

da atualidade, em diferentes contextos, e o professor tem um papel importante como mediador 

dessa atividade. Assim, no presente estudo foram abordados tópicos que são considerados de 

grande importância para o ensino de Física, tais como modelo atômico, radiação, tipos de 

radiação e aplicação da radiação no cotidiano, onde quando aplicados de forma lúdica, 

contribuem para minimizar as dificuldades na aprendizagem. Informações e orientações sobre 

o produto educacional elaborado neste trabalho estão disponibilizadas numa pasta intitulada 

“A FÍSICA DAS RADIAÇÕES: PROPOSTA PARADIDÁTICA EM INFOGRÁFICO 

PARA O ENSINO DE FÍSICA MODERNA, para acesso de todos os interessados, através do 

link (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HtvKnaJjcTPF5EtfIjyg-9BEonoP-kW1). 

 

 

Palavras-chave: Ensino médio, Física Moderna, Radiação, Infográfico. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to contribute to the teaching and learning process of modern physics 

through the use of the educational product "paradidatic material on radiations in infographic " 

,approaching concepts of modern physics through illustrations using the Microsoft 

PowerPoint, canva, and photoshop tools for create animations related to the content addressed 

in question, in accordance with the current high school curriculum. In addition, it is intended 

to relate the content of radiation to that experienced by the student, promoting a meaningful 

learning, where the student already brings with him knowledge about the world in which he 

lives and interacts with the current technological resources, in different contexts, and the 

teacher has an important role as mediator of this activity. Thus, in the present study, some 

topics were considered that are considered of great importance for the teaching of Physics, 

such as atomic model, radiation, types of radiation and radiation application in daily life, 

where when applied in a more playful way, will undoubtedly minimize learning difficulties. 

Information and guidelines on the educational product elaborated in this work will be made 

available in a folder entitled " THE PHYSICS OF RADIATIONS: PARADIDAL 

PROPOSAL IN INFOGRAPHIC FOR THE EDUCATION OF MODERN PHYSICS " for 

access by all interested parties, through link 

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HtvKnaJjcTPF5EtfIjyg-9BEonoP-kW1). 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de Física passa por um momento crítico, o que suscita a necessidade de 

transformação, tanto na forma de ensinar, quanto em relação aos conteúdos propostos no 

plano de aula dos professores do ensino médio. 

Para Barbosa e Batista (2016), nas escolas brasileiras ainda persiste um processo de 

ensino e aprendizagem, principalmente, em física, que fomenta a passividade dos estudantes 

diante da exposição a um grande número de conceitos e ideias abstratas que devem ser 

compreendidas, e que por este motivo, não oportunizam momentos de criação de algo novo. 

Geralmente, o professor não consegue apresentar uma aplicação do conteúdo no cotidiano do 

aluno, apesar do surgimento de novas tecnologias como formas de apoio didático, muitas 

vezes, os conceitos não são percebidos ou explicados em sala. 

O ensino de Física no Ensino Médio precisa ser inovado com inserção de novos 

contextos. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), não se trata de elaborar 

novas listas de tópicos de conteúdo, mas, sobretudo, de dar ao ensino de Física novas 

dimensões, uma Física cujo significado o aluno possa perceber no momento em que aprende, 

e não em um momento posterior ao aprendizado. 

A radiação se apresenta como um conteúdo de suma importância a ser estudado no 

ensino médio, uma vez que com os avanços nas tecnologias sua aplicação vem sendo cada vez 

mais constante, fazendo parte do cotidiano. 

Os PCNs sugerem a introdução desses assuntos no ensino médio com objetivo de 

promover nos jovens competências para que os mesmos tenham condições de avaliar riscos e 

benefícios que decorrem da utilização de diferentes radiações, compreenderem os recursos de 

diagnóstico médico (radiografias, tomografias etc.), acompanhar discussões sobre os 

problemas relacionados à utilização da energia nuclear ou compreender a importância dos 

novos materiais e processos utilizados para o desenvolvimento de novas tecnologias. Para tal, 

há que se reincorporar o conhecimento científico, em particular, o da disciplina de Física, 

como forma de explicar o mundo para além do contexto restrito da vida escolar 

(PIETROCOLA, 2001). 

Isso, pois, para uma grande parte dos alunos, o ensino médio será o único contato formal 

com a Física, assim, o cotidiano vivido pelos estudantes assume papel fundamental na 

definição e forma de abordagem dos conteúdos definidos como relevantes. E atualmente, com 

o desenvolvimento científico e tecnológico, torna-se importante a contextualização dos 
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conhecimentos básicos dos desenvolvimentos mais recentes da Física, o que nos remete ao 

ensino de Física Moderna. 

Segundo Barros (2018), a edificação do processo cognitivo permite o desenvolvimento 

intelectual beneficiando uma organização de conhecimentos apreendidos ao logo da história 

de cada indivíduo. Em virtude das dificuldades de absorção das informações em disciplinas 

que envolvem cálculos, busca-se focar sua contextualização sujeitando suas aplicabilidades 

através de exemplares comuns do cotidiano, propiciando a separação do conhecimento, 

principalmente nas áreas exatas, que é recebida com rejeição pela maioria dos alunos do 

Ensino médio. 

Nesse sentido, percebe-se que as correntes educacionais que se referem aos assuntos 

de aprendizagem tornam-se fundamentais, justificando a importância de fazer a opção de uma 

base teórica como uma maneira de facilitar e definir os objetivos que se deseja atingir, de 

modo a atender a metodologia utilizada. Por muito tempo, as teorias da aprendizagem nos 

ocasionam a obrigação de interação social do aluno como astros principais dos elementos da 

edificação significativa do conhecimento. Pode-se mencionar, por exemplo, as pesquisas e 

correntes defendidas por Lev Vygotsky, John Dewey, David Ausubel e Paulo Freire.  

Nessas abordagens têm como núcleo da metodologia o aluno e, para que ele construa 

novos saberes partindo dos elementos que já fazem parte do seu repertório, há a indigência de 

vivenciar situações, decidir problemas, planejar e executar projetos, aprender fazendo e, 

assim, ser torna o protagonista da aprendizagem. 

Nesse sentido, a teoria que mais se aproxima da proposta para o ensino da radiação 

através de infográfico é a aprendizagem significativa, pois estabelecerá uma junção com a 

memória e a construção do conhecimento do aluno concretizando assim o processo de ensino-

aprendizagem. O referencial teórico escolhido para a realização do presente estudo se 

fundamenta na Aprendiza Significativa de David Paul Ausubel, que através de sua maneira de 

ver a educação, valoriza o conhecimento prévio do aluno e também traz significado ao 

conteúdo abordado. 

Mediante o exposto, o presente estudo objetiva trazer contribuições para o processo de 

ensino e aprendizagem de física moderna por meio da utilização de material paradidático, 

abordando conceitos e ilustrações em infográficos referentes ao conteúdo de radiações, 

presente no conteúdo de física moderna do ensino médio. Para isso, foram elencados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Elaborar o produto “material paradidático sobre radiações em infográfico” para 

auxiliar no ensino de Física moderna; 
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b) Apresentar conceitos físicos referentes ao conteúdo de radiações, correlacionando com 

sua aplicação no cotidiano; 

c) Avaliar a contribuição para a aprendizagem da utilização do produto proposto. 

Além da presente introdução onde são apresentadas as razões que justificam este 

trabalho, os demais capítulos estão estruturados da seguinte forma: 

O segundo capítulo é dedicado a abordar a fundamentação teórica referente a esta 

pesquisa, temas sobre aprendizagem significativa de David Ausubel, novas orientações para 

os PCNs, competências e habilidades a serem desenvolvidas no ensino de Física, utilização de 

experimentos paradidáticos para ensino de física, a utilização do infográfico na educação. 

No terceiro capítulo encontram-se descritas questões abordadas na aplicação do 

produto tais como: átomos, suas propriedades e modelos, radiações, tipos de radiações 

ionizantes (alfa, beta e gama), suas aplicações no cotidiano, raios-X, radioterapia, aplicações 

na indústria, na agricultura e nos alimentos tratados por radiação. 

O quarto capítulo contempla o contexto teórico da pesquisa, o local de execução da 

proposta didática, breve histórico do IFRO - Campus Ariquemes, breve descrição da turma, a 

proposta da pesquisa e a descrição do produto educacional. 

O quinto capítulo traz o espaço no qual se pondera sobre a descrição da aplicação do 

produto, bem como os resultados e discussões decorrentes do mesmo, com base nas 

avaliações por meio de questionários e observações em sala de aula. 

Por fim, no sexto capítulo têm-se as considerações finais, no qual serão feitas 

reflexões enfatizando sobre a utilização de infográficos no ensino de Física e esboçando 

algumas contribuições conferidas neste trabalho. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Este estudo justifica-se pela necessidade de abordar os conteúdos da Física de modo 

diferenciado, decorrente da atualização dos processos de produção das novas tecnologias 

presentes no mundo e preparar os alunos para enfrentar os desafios presente no seu cotidiano. 

A proposta apresentada se baseia na teoria de Ausubel, com material de aprendizagem 

potencialmente significativo em infográficos para abordar os conteúdos de radiação, de forma 

mais atraente usando imagens, sons, dinamismo e fontes diversas, permitindo que os 

conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados, para que possam criar estruturas 
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mentais utilizando conceitos que permitam descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 

caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz. 

Assim, a proposta é usar do material paradidático em infográficos abordando o 

conteúdo de radiação de forma mais atraente, fazendo uso de imagens, sons o dinamismo e 

fontes diversas, associadas a aulas teóricas para ensinar conceitos de átomos, suas 

propriedades e modelos, radiações, tipos de radiações ionizantes (alfa, beta e gama), suas 

aplicações no cotidiano, raios-X, radioterapia, aplicações na indústria, na agricultura e nos 

alimentos tratados por radiação. 

São conteúdos que os professores muitas vezes não conseguem abordar durante o ano 

letivo, devido a vários fatores, sendo o principal a baixa carga horária destinada  

à ensino de física, apenas duas aulas semanais de 45 min nas escolas públicas do estado de 

Rondônia. Assim, foi pensado nesse tema que é de sua importância, pois estão presentes na 

vida de cada um dos alunos, o infográfico mostra e apresenta de forma mais didática para que 

possa perceber o quanto a radiação, seja ela natural, artificial ou construída pelo homem, está 

ao seu redor, constantemente, utilizando exemplos simples como: A luz solar, televisão, 

celular, o exame de raio -X, radioterapia, micro-ondas e muitos outros. Assim, a hipótese é 

que, com o uso de infográficos, a aprendizagem terá significado para os educandos, 

permitindo o ensino de maneira prazerosa e dinâmica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capitulo, será apresentada a fundamentação teórica com enfoque no ensino de 

Física. Ensejando o uso do infográfico como recurso paradidático. Abordará sobre 

aprendizagem significativa de David Ausubel, base teórico-pedagógica para o ensino de 

física, novas orientações para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), habilidades e 

competências a serem desenvolvidas no ensino de Física, utilização de experimentos 

paradidáticos para ensino de física, a utilização do infográfico na educação. 

 

 

2.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL 

David Paul Ausubel foi um psicólogo da educação, nasceu em 25 de outubro de 1918 

em Brooklyn, Nova Iorque - EUA. Oriundo de família de imigrantes pobres e judaica, vindos 

da Europa Central, Ausubel cresceu descontente com a educação que recebeu. Formou-se 

médico-cirurgião, psiquiatra e psicólogo educacional, e demonstrava extremo interesse pelo 

estudo da aprendizagem e da educação. 

Segundo Fernandes (2011) Ausubel dizia que, quanto mais sabemos, mais 

aprendemos. Conhecido por ter proposto o conceito de aprendizagem significativa, na 

abertura do livro Psicologia Educacional. Sua teoria foi apresentada em 1963, quando as 

ideias behavioristas predominavam. Acreditava-se na influência do meio sobre o sujeito, 

diante desta, o que os estudantes sabiam não era considerado e entendia-se que só 

aprenderiam se fossem ensinados por alguém. 

Segundo Ronca (1994), a teoria ausubeliana foi introduzida no Brasil no início da 

década de 70 pelo Prof. Joel Martins, quando começou a ministrar cursos de Pós-Graduação 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), baseados nas ideias desse 

pesquisador norte americano. Logo em 1975, Ausubel esteve no Brasil na PUC-SP, 

coordenando um Seminário que reuniu 25 pesquisadores de todo o Brasil. Foi a partir desse 

encontro que Marco Antônio Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFGRS), fazendo uma avaliação, percebeu que os conceitos do norte-americano são 

compatíveis com outras teorias do século 20, assim, começou a se embasar na teoria de 

Aprendizagem significativa de Ausubel. 
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O ensino do componente curricular Física no ensino médio, a priori, está ligado 

fortemente ao dia a dia do aluno. A despeito de os educando ainda não estarem providos de 

ferramentas conceituais desse campo de conhecimento, os fenômenos e leis que o regem estão 

presentes em suas experiências cotidianas, desde o momento em que sentem a temperatura da 

água ao se tomar banho após acordarem, ou as imposições dos movimentos advindos da 

trajetória do ônibus escolar que os transportam à escola, ou a mensuração de suas massas 

corporais ao serem “pesados” pelas balanças durante uma aula de educação física. Dessa 

forma, por meio do resgate de conhecimentos prévios dos estudantes engendrados em suas 

experiências de vidas, pode-se pensar nas inúmeras pedagógicas que podem ser vislumbradas 

para o processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, segundo Moreira (2012), o conceito de aprendizagem significativa de 

David Ausubel se insere no âmbito de uma teoria especialmente relevante na medida em que 

esclarece o professor sobre a importância da atribuição de significados aos conhecimentos 

prévios dos alunos. Este processo de ressignificação é estrategicamente – no processo 

didático-pedagógico - condensado no conceito subsunçor (ou ideia-âncora). Esse termo diz 

respeito a um conhecimento específico, vivente na estrutura de conhecimentos, que permite 

dar significado a um novo conhecimento que é apresentado e/ou descoberto pelo educando. 

Segundo Wiggers (2019), a teoria de Ausubel demanda que a estrutura cognitiva do 

indivíduo responde a uma coordenação hierárquica na qual os conceitos se conectam entre si 

mediante relações de subordinação, dos mais gerais aos mais específicos. 

Assim, segundo Moreira (2010), o princípio da diferenciação progressiva, é o processo 

de atribuição de novos significados a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, 

por exemplo). Importante frisar que a aprendizagem significativa decorre também do 

princípio da reconciliação integrativa é um processo da dinâmica da estrutura cognitiva, a 

teoria de Ausubel sugere que o professor procure tornar claras as semelhanças e diferenças 

entre ideias, quando estas são encontradas em vários contextos. A reconciliação deve ocorrer 

entre o novo material e as ideias previamente aprendidas, já disponíveis e familiarizadas na 

estrutura cognitiva. 

Ainda, Moreira (2010) afirma que para a aprendizagem significativa é de suma 

importância a estratégia dos organizadores prévios, é um material introdutório que é 

apresentado ao estudante antes do conteúdo que vai ser aprendido. Consiste em informações 

amplas e genéricas, que servirão como ponto de ancoragem para ideias mais específicas. 

Além das aquisições de representações que consistem na aprendizagem apenas de símbolos. 
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Na estrutura cognitiva do educando ocorrem dois padrões de estimulação interna: um é 

a imagem visual do símbolo, outro é o padrão de estimulação interna resultante de ter ouvido 

a palavra que representa o símbolo. Aprendizagem significativa também pode ser por 

recepção e aprendizagem por descoberta, na recepção é aquela em que o aprendiz “recebe” a 

informação, o conhecimento, a ser aprendido em sua forma final, já na Aprendizagem por 

descoberta, implica que o aprendiz primeiramente descubra o que vai aprender. De um modo 

geral, não é preciso descobrir para aprender significativamente. 

Dessa maneira, essa prática pedagógica se contrapõe a mera resolução de problemas 

que envolvem aspectos simplesmente quantitativos.  

Levando os alunos somente à memorização de fórmulas, sem qualquer ligação 

autêntica e verdadeira com os aspectos conceituais envolvidos, acarretando desinteresse 

discente pelo estudo de Física. 

 Percebida como disciplina científico abstraída dos fluxos de vida das pessoas, 

castrada de seu potencial no processo da construção intelectiva e cidadã dos alunos, 

dissociando teoria e prática, e impedindo, assim, a própria concretização da práxis 

pedagógica. 

Por outro lado, o professor consciente da indissociabilidade do ensino e aprendizagem 

orienta e facilita o processo construtivo do saber, promovendo um diálogo com a realidade, 

como ponto de partida para o ensino de conteúdos formais e não-formais, despertando nos 

alunos o compromisso e o desejo de aprender, de forma consciente e responsável. Nesse 

sentido, cabe ao professor criar em sala de aula uma “atmosfera” para a aprendizagem 

significativa, por meio da promoção de circunstâncias e atividades de ensino que resultem em 

aprendizagem relevante, duradoura e prazerosa, objetivo primordial de qualquer ação 

educacional (MIRANDA, 2015). 

 

 

2.2 BASE TEÓRICO-PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA 

Para Pereira e Aguiar (2012) há certo desinteresse pelo estudo de Física, e isso não 

ocorre porque o professor não domina o conteúdo, mas sim pela forma de transmitir esse 

conhecimento. No ensino de física tem se verificado a falta de sua aplicação no cotidiano do 

aluno, o que poderia facilitar, em vários aspectos, a assimilação do conteúdo, uma vez que a 

Física está presente em vários fenômenos vivenciados pelos alunos.  
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Isso posto, é possível afirmar que o ensino de Física necessita de inovações, os 

professores sofrem com a falta de recursos para ministrarem aulas de qualidade, os alunos 

carecem de aulas contextualizadas e que de alguma forma lhes serão úteis no cotidiano, 

socialmente ou profissionalmente. Segundo Pietrocola (2001), os conhecimentos que nos 

acompanham por toda vida, são aqueles que, de um lado, nos são úteis, e por outro, que geram 

algum tipo de prazer. 

Para uma melhor compreensão do mundo moderno, acompanhar os avanços e 

descobertas dos últimos anos bem como a inserção consciente e participativa nesse mundo, há 

necessidade crescente do entendimento dos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea. 

Aparelhos e artefatos tecnológicos atuais, bem como fenômenos cotidianos em grande parte 

só poderão ser compreendidos se alguns conceitos estabelecidos a partir da Física moderna 

forem utilizados. 

Em seu estudo sobre inserção da física moderna e contemporânea no ensino de Física 

na escola de 2º grau, Terrazzan destaca que: 

 

A influência crescente dos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea para o 

entendimento do mundo criado pelo homem atual, bem como a inserção consciente, 

participativa e modificadora do cidadão neste mesmo mundo define, por si só, a 

necessidade de debatermos e estabelecermos as formas de abordar tais conteúdos na 

escola de 2º grau (TERRAZZAN, 1992). 

 

Nesse contexto, evidencia-se que é preciso que o ensino de física consiga fazer uma 

relação do conteúdo ensinado em sala com o conhecimento vivencial do aluno, 

proporcionando significado entre seu mundo e o currículo escolar. Para tomar como exemplo, 

um educando que já passou por um processo de radiografia, traz consigo algumas indagações 

e conclusões, porém, ao participar de uma aula de radiação, poderá entender mais facilmente 

com base no que ele já conhece do que um aluno que nunca passou pelo mesmo processo. 

Segundo Ausubel, apud Moreira (1999), aprender significativamente é acrescentar as 

ideias já existentes na estrutura mental do indivíduo, e com isso ser capaz de relacionar e 

acessar novos conteúdos. Porque quanto maior for a conexão do conhecimento prévio com o 

novo que está sendo apresentado, efeitos mais consolidados obterás. Já no contexto escolar, a 

teoria de Ausubel ressalta o papel dos docentes na hipótese de situações que beneficiam a 

aprendizagem. 

Para Moreira (2010) aprendizagem significa organização e integração do material na 

estrutura cognitiva. Há duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o 

conteúdo a ser lecionado deve ser potencialmente revelador e o aluno precisa estar disposto a 
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incluir o material de maneira sólido e não arbitrária. 

Para Moreira e Masini, (2006), a aprendizagem significativa é caracterizada pela 

interação Cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento anterior. O processo é não-

literal e não-arbitrário, o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e o 

conhecimento anterior fica mais rico, em termos de significados, e adquire mais estabilidade. 

O presente trabalho tomou como base o referencial teórico aprendizagem significativa 

de David Ausubel. 

 

 

2.3 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO MÉDIO –

PCN+PARA O ENSINO DE FÍSICA 

De acordo com o preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCN+), a física deve apresentar um conjunto de competências particulares que 

permitam entender e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes no cotidiano 

do aluno. 

O amplo conhecimento de Física, ao longo da história da humanidade, não pode estar 

todo presente na escola média. Por isso é necessário sempre fazer escolhas em relação ao que 

é mais importante e fundamental para a vida do indivíduo. Segundo o PCN+ os critérios para 

definir os conteúdos a serem trabalhados, na maior parte das vezes, restringem-se ao 

conhecimento e à estrutura da Física, sem levar em conta o sentido mais amplo da formação 

desejada. 

Analisando “para que” ensinar Física, o PCN+ sugere que seja um preparo para o 

jovem ser capaz de lidar com situações reais, crises de energia, problemas ambientais, 

manuais de aparelhos, concepções de universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim 

por diante. As finalidades para o conhecimento a ser apreendido em Física não se reduzem 

apenas a uma dimensão pragmática, de um saber fazer imediato, mas que devem ser 

concebidas dentro de uma concepção humanista abrangente, quanto o perfil do cidadão que se 

pretende ajudar a construir. 

E esse sentido emerge na medida em que o conhecimento de Física deixa de constituir-

se em um objetivo, mas passa a ser compreendido como um instrumento para a compreensão 

do mundo. Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele simplesmente seja 
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informado de sua existência, mas para que esse conhecimento transforme se em uma 

ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir. 

Pensando na competência sugerida pelo PCN+ relacionada a ciência e tecnologia na 

atualidade que é: “Acompanhar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, por exemplo, 

estabelecendo contato com os avanços das novas tecnologias na medicina, por meio de 

tomografias ou diferentes formas de diagnóstico; na agricultura, nas novas formas de 

conservação de alimentos com o uso das radiações; ou, ainda, na área de comunicações, com 

os microcomputadores, CDs, DVDs, telefonia celular, tevê a cabo”. Fica evidente que alguns 

aspectos da Física Moderna serão necessários para permitir  que os alunos adquiriram uma 

compreensão mais abrangente sobre como se constitui a matéria. A compreensão dos modelos 

para a constituição da matéria deve, ainda, incluir as interações no núcleo dos átomos e os 

modelos que a ciência hoje propõe para um mundo povoado de partículas. 

É de suma importância, como relata o PCN+, a compreensão de que o aluno precisa 

aprender a identificar, lidar e reconhecer fenômeno da física como, por exemplo, as radiações 

e seus diferentes usos. Ou seja, o estudo da matéria e radiação indica um tema capaz de 

organizar as competências relacionadas à compreensão do mundo material microscópico. 

Por isso, é fundamental que os professores em seus planejamentos tragam para a sala 

de aula o conteúdo de radiação, porque o conteúdo de radiação e suas interações possibilitam 

o desenvolvimento de novos materiais, novos sistemas tecnológicos como: 

microcomputadores, combustíveis nucleares, rastreamento por satélite, lasers e cabos de fibra 

óptica. A compreensão desses aspectos pode propiciar, ainda, um novo olhar sobre o impacto 

da tecnologia nas formas de vida contemporânea, além de introduzir novos elementos para 

uma discussão consciente da relação entre ética e ciência. 

Inserir esses assuntos de Física Moderna como, por exemplo, as radiações no ensino 

médio significa promover nos alunos competências para ter condições de avaliar riscos e 

benefícios que decorrem da utilização de diferentes radiações, compreenderem os recursos de 

diagnóstico médico, por exemplo, radiografias, tomografias etc. Discussão sobre os 

problemas relacionados à utilização da energia nuclear, e claro, não deixando de esclarecer 

que a maior parte dos fenômenos envolvidos depende da interação da radiação com a matéria, 

discutindo os modelos de constituição da matéria, incluindo o núcleo atômico e seus 

constituintes; caracterizando as radiações que compõem o espectro eletromagnético, através 

de suas diferentes formas de interagir com a matéria. 
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2.3.1 Competências e Habilidades a  serem desenvolvidas em Física 

A Física tem uma maneira própria para lidar com o mundo, e aprender a lidar com o 

mundo através desta maneira envolve competências e habilidades específicas relacionadas à 

compreensão e investigação em Física. 

De acordo com os PCN+s, trata-se de identificar questões e problemas a serem 

resolvidos, estimular a observação, classificação e organização dos fatos e fenômenos 

cotidianos, considerando os aspectos físicos e funcionais relevantes, como, por exemplo, 

identificação e classificação das diferentes imagens óticas (fotografias, imagens de vídeos), 

reconhecimento dos diferentes aparelhos elétricos e classificá-los de acordo com suas 

funções, enfim, identificar os fenômenos térmicos, elétricos, óticos ou mecânicos presentes no 

dia a dia. 

Porém, investigar possui um sentido mais amplo e exige ir mais longe, delimitando os 

problemas a serem enfrentados, desenvolvendo habilidades para medir e quantificar, seja com 

réguas, balanças, multímetros ou com instrumentos próprios, aprendendo a identificar os 

parâmetros relevantes, reunindo e analisando dados e propondo conclusões. A compreensão 

de teorias físicas deve capacitar para uma leitura de mundo articulada, dotada do potencial de 

generalização que esses conhecimentos possuem. 

Essas habilidades discutidas, na medida em que se desenvolvem com referência do 

cotidiano, possibilitam uma relação com outros conhecimentos, uma vez que o mundo real 

não pode ser separado em conhecimentos específicos. Assim, por exemplo, a competência 

para reconhecer o significado do conceito de tempo como parâmetro físico deve ser 

acompanhado da capacidade de articular esse conceito com os tempos envolvidos nos 

processos químicos, biológicos, até mesmo com os tempos psicológicos, não esquecendo 

também do tempo no mundo da produção e dos serviços. 

Abordagem e tema são aspectos independentes. Para os PCN+, escolher quais temas 

promovem melhor o desenvolvimento das competências desejadas, como por exemplo, o 

tratamento da Mecânica pode ser o espaço adequado para promover conhecimentos a partir de 

um sentido prático e vivencial, investigando a relação entre forças e movimentos, a partir de 

situações práticas, aproveitando e discutindo tanto a quantidade de movimentos quanto as 

causas de variação do movimento. 

Para a Termodinâmica, podemos investigar fenômenos que envolvam o calor, trocas 

de calor e de transformação da energia térmica em mecânica, ampliando a construção do 

conceito físico de energia. Pode-se discutir sobre as máquinas térmicas e os processos cíclicos 
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a partir de máquinas e ciclos reais, permitindo a compreensão mais abrangente da 

conservação de energia, ilustrando os processos de transformação de energia, estabelecendo a 

irreversibilidade. 

Conforme consta nos PCN+, a Ótica e o Eletromagnetismo fornecem elementos para 

uma leitura do mundo da informação e da comunicação. A natureza ondulatória e quântica da 

luz e sua interação com os meios materiais, assim como os modelos de absorção e emissão de 

energia pelos átomos, são alguns exemplos que também abrem espaço para uma abordagem 

quântica da estrutura da matéria, em que possam ser modelados os semicondutores e outros 

dispositivos eletrônicos contemporâneos. 

Seria interessante que o estudo da Física no Ensino Médio, fosse finalizado com uma 

discussão de temas que permitissem sínteses abrangentes dos conteúdos trabalhados. 

Para os PCN+, espera-se que essa síntese permita ao jovem refletir sobre sua presença 

e seu “lugar” na história do universo, tanto no tempo como no espaço, do ponto de vista da 

ciência. Acredita-se que ele, ao final da educação básica, adquira uma compreensão atualizada 

das hipóteses, modelos e formas de investigação sobre a origem e evolução do Universo em 

que vive, com que sonha e que pretende transformar. Assim, Universo, Terra e Vida, passam 

a constituir mais um tema estruturador. 

A Física desenvolveu uma linguagem própria para seus esquemas de representação, 

composta de símbolos e códigos específicos, assim, constituindo uma competência necessária 

para saber reconhecer e fazer uso dessa linguagem, como, por exemplo, os valores nominais 

de tensão ou potência dos aparelhos elétricos, os sistemas de representação de mapas e 

plantas, os elementos de receitas de óculos, a especificação de consumos calóricos de 

alimentos, gráficos de dados meteorológicos são exemplos de códigos presentes no dia a dia, 

cujo reconhecimento e leitura necessitem de um conhecimento de linguagem. 

Também na linguagem física, é necessário expressar-se corretamente, para que haja a 

compreensão distinta das leituras como, por exemplo: calor de temperatura, massa de peso ou 

aceleração de velocidade. Nesse sentido do conhecimento da linguagem, podendo observar 

num relato de resultados de experiência de laboratório, uma visita a uma usina, uma entrevista 

com um profissional eletricista, mecânico ou engenheiro, a utilização correta dos 

conhecimentos físicos e suas linguagens na descrição do relato. 

Portanto, consta no PCN+, que o aprendizado de Física deve estimular os alunos a 

acompanhar as notícias científicas, sendo orientados para que identifiquem o assunto que está 

sendo tratado e promover meios para a interpretação dos significados, por exemplo, notícias 

sobre missões espaciais, um novo método de extrair água do subsolo, uma possível colisão de 
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um asteroide com a Terra, o desenvolvimento da comunicação via satélite, a telefonia celular, 

sendo alguns exemplos de informações que podemos encontrar presentes em jornais e 

programas de televisão, que deveriam também ser tratados em salas de aula. 

Observando esse aspecto, devemos considerar o desenvolvimento da capacidade de se 

preocupar com o todo social e com a cidadania, se reconhecendo como um cidadão 

participante, tomando conhecimento das formas de abastecimento de água e fornecimento de 

energia elétrica da cidade onde vive, e de eventuais problemas e soluções. 

Esses exemplos abordados não devem ser entendidos como um receituário nem como 

uma listagem, apenas utiliza-se para explicitar, através de diferentes formas, que uma simples 

reformulação de conteúdos ou tópicos promove uma mudança no aprendizado dos alunos, 

levando em consideração a realidade onde está inserido, a sua vida social e profissional, 

presente e futura, dos jovens que frequentam as escolas. 

Quanto às habilidades e competências desejadas, podemos encontrá-las no PCN+, e as 

mesmas estão sintetizadas no Quadro 2.3.1.1: 
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Quadro 2.3.1.1- Segundo o PCN+ Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Física. 

 

 

 

 

 

 

Representação e 

comunicação 

 

 

Compreender enunciados que envolvam códigos e 

símbolos físicos. Compreender manuais de instalação e utilização 

de aparelhos. 

Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações 

matemáticas gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz 

de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva 

entre si. 

Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física 

adequada e elementos de sua representação simbólica. Apresentar 

de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, através de 

tal linguagem. 

Conhecer fontes de informações e formas de obter 

informações relevantes, sabendo interpretar notícias científicas. 

Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas 

físicos trabalhados. 

 

 

 

 

 

 

Investigação e 

compreensão 

 

 

Desenvolver a capacidade de investigação física. 

Classificar, organizar, sistematizar. Identificar regularidades. 

Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de 

medir, fazer hipóteses, testar. 

Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, 

quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e 

utilizar leis e teorias físicas. 

Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos 

equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como 

funciona” de aparelhos. 

Construir e investigar situações-problema, identificar a 

situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra 

situação, prever, avaliar, analisar previsões. 

Articular o conhecimento físico com conhecimentos de 

outras áreas do saber científico. 

 

 

 

 

 

Contextualização 

sociocultural 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos 

de sua história e relações com o contexto cultural, social, político e 

econômico. 

Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, 

compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação 

dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada 

pela tecnologia. 

Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras 

formas de expressão da cultura humana. 

Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações 

sociais que envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos 

relevantes. 
Fonte: Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2019. 

 

O vasto conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da humanidade, não 

pode estar todo presente na escola média. Será necessário sempre fazer escolhas em relação 

ao que é mais importante ou fundamental, estabelecendo para isso referências apropriadas. 
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A escolha desse conhecimento tem sido feita, tradicionalmente, em termos de 

conceitos considerados centrais em áreas de fenômenos de natureza física diferentes, 

delimitando os conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica e Eletromagnetismo a serem 

abordados. Os critérios de seleção para escolher os conteúdos a serem trabalhados, na maior 

parte das vezes, restringem-se ao conhecimento e à estrutura da Física, sem levar em conta, o 

sentido mais amplo da formação desejada. 

Esse sentido surge na medida em que o conhecimento de Física deixa de se constituir 

em si só um único objetivo, mas passa a ser compreendido como um instrumento para a 

compreensão do mundo. Não se trata de expor ao jovem a Física para que ele meramente seja 

informado de sua existência, mas para que esse conhecimento transforme-se em uma 

ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir, conforme o PCN+: 

 

Os critérios que orientam a ação pedagógica deixam, portanto, de tomar como 

referência primeira “o quê ensinar de Física”, passando a centrar -se sobre o “para 

que ensinar Física”, explicitando a preocupação em atribuir ao conhecimento um 

significado no momento mesmo de seu aprendizado. Quando “o quê ensinar” é 

definido pela lógica da Física, corre-se o risco de apresentar algo abstrato e distante 

da realidade, quase sempre supondo implicitamente que se esteja preparando o 

jovem para uma etapa posterior: assim, a cinemática, por exemplo, é indispensável 

para a compreensão da dinâmica, da mesma forma que a eletrostática o é para o 

eletromagnetismo. Ao contrário, quando se toma como referência o “para que” 

ensinar Física, supõe-se que se esteja preparando o jovem para ser capaz de lidar 

com situações reais, crises de energia, problemas ambientais, manuais de aparelhos, 

concepções de universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim por diante. 

Finalidades para o conhecimento a ser apreendido em Física que não se reduzem 

apenas a uma dimensão pragmática, de um saber fazer imediato, mas que devem ser 

concebidas dentro de uma concepção humanista abrangente, tão abrangente quanto o 

perfil do cidadão que se quer ajudar a construir (BRASIL, 2001, p. 61). 

 

Esse objetivo mais amplo requer que os jovens adquiram competências para lidar com 

as situações que vivenciam ou que venham a vivenciar no futuro, muitas delas, novas e 

inéditas. Portanto, substituir a preocupação central com os conteúdos por uma identificação 

das competências que eles terão maior necessidade de adquirir em seu processo de 

escolaridade média. 

Conforme demostra no PCN+, na maior parte, essas competências são objetivos 

comuns a todas as etapas do aprendizado, apesar de serem trabalhadas em diferentes níveis, 

sendo estabelecidas ao longo do desenvolvimento dos alunos. Outras, ao contrário, são 

específicas a fases mais avançadas desse desenvolvimento, correspondendo àquelas 

trabalhadas privilegiadamente no ensino médio. 

Por exemplo, observar, experimentar e investigar o mundo demandam competências 

desenvolvidas na área de Ciências, desde os primeiros anos do ensino fundamental. Nessa 
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primeira etapa, contudo, limita-se, sobretudo à descrição, classificação ou explicação causal 

imediata. Essas mesmas competências ganham, no ensino médio, um sentido maior, com a 

identificação de relações mais gerais e com a introdução de modelos explicativos particulares 

da Física, promovendo a construção das abstrações, imprescindíveis ao pensamento científico 

e à vida. Ainda que muitas dessas competências permaneçam como objetivos comuns a mais 

de uma disciplina, propiciando espaços para uma ação pedagógica integrada, passam a 

assumir também, no ensino médio, a especificidade disciplinar. 

Nessa perspectiva, foram privilegiados seis temas estruturadores com abrangência para 

organizar o ensino de Física, esquematizados no Quadro 2.3.1.2, retirada do PCN+: 

 
Quadro 2.3.1.2 - Temas estruturadores do ensino de Física. 

1 Movimentos: variações e conservações. 

2 Calor, Ambiente, Fontes e Usos de Energia. 

3 Equipamentos Eletromagnéticos e Telecomunicações. 

4 Som, Imagem e Informação. 

5 Matéria e Radiação. 

6 Universo, Terra e Vida. 

Fonte: Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/arquivos/PCN_FIS.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2019. 

 

Esses temas apresentam uma das possíveis formas para a organização das atividades 

escolares, enfatizando aos jovens os elementos de seu mundo vivencial que se deseja 

considerar. Cada um desses temas, não pode ser compreendido como um tema isolado, já que 

há inúmeras sobreposições e inter-relações entre os objetos que se pretende estudar. Com 

certeza, eles somente completam seu sentido através de suas relações com outras áreas do 

conhecimento. 

 

 

2.4 UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS PARA ENSINO DE 

FÍSICA 

Os materiais paradidáticos não fazem parte dos tradicionais livros didáticos, porém, 

cada vez mais estão ganhando espaço no planejamento dos professores, pois, podem utilizar 

aspectos mais lúdicos que os livros didáticos. Sua importância está na eficiência, do ponto de 
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vista pedagógico, em sua constituição busca atribuir significância aos problemas propostos, 

usando narrativa e contextualizando os mesmos. Ainda é importante registrar que eles são 

adotados de forma paralela e não substitui os didáticos. Segundo ASSIS (2016), para que haja 

resultados no processo de ensino aprendizagem eles devem estar alinhados com os conteúdos 

dos livros didáticos adotados. 

Segundo Laguna (2001), nos dias de hoje, materiais paradidáticos estão aliados ao dia-

a-dia da escola, são materiais alternativos utilizados para ajudar a enriquecer o processo de 

ensino aprendizagem, porque podem utilizar aspectos mais lúdicos que os didáticos, e dessa 

forma, serem eficientes do ponto de vista pedagógico. 

Para Beneti (2008), presentemente, o professor de Física do ensino médio tem 

vivenciado no cotidiano escolar, um ensino de Ciências muitas vezes fragmentado e 

descontextualizado, carente de ajuntamento entre o mundo escolar e o mundo real. É de suma 

importância a utilização do material paradidático pelo professor e aluno no processo de ensino 

aprendizagem como recurso metodológico. 

O material paradidático auxilia no cotidiano em sala de aula na abordagem dos 

conteúdos de modo geral, ajuda na atuação do professor fazendo com que seu ensino não seja 

apenas uma simples transmissão de informações sobre os conteúdos que aparecem nos livros 

didáticos, mais sim, de forma que propicie um ambiente de trabalho onde a pesquisa, a 

produção e a discussão determinem o principal ponto para obtenção da análise necessária dos 

conteúdos abordados. 

Com intuito de contribuir com a aprendizagem dos educando na disciplina de física 

moderna, Jesus (2015 p.06) relata que a Física é a ciência que tem por finalidade analisar as 

leis que regem o Universo, as interações entre matéria e energia e as causas e consequências 

de fenômenos naturais, por isso, a importância da abordagem da física moderna no Ensino 

Médio. Para isso, os professores precisam de metodologias novas que ajudem a transmitir 

esse conteúdo tão importante da física moderna. 

Diante dessa realidade, o presente trabalho apresenta uma metodologia baseada na 

produção de materiais paradidáticos que trata a física propriamente, e ainda propõem 

atividades que estejam relacionadas com o mundo vivencial do educando, para que alunos 

desse nível de escolaridade possam aprender com mais entusiasmo e interatividade utilizando 

o produto proposto, abordando a temática “radiações”. 
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2.5 A UTILIZAÇÃO DO INFOGRÁFICO NA EDUCAÇÃO  

A notícia sempre assumiu um papel importante em nossas vidas, porque aumenta 

nossas possibilidades de conhecimentos de um determinado assunto, nos tornando mais 

preparados e experientes no mundo em que vivemos (JUNIOR et al.,2011).  

Partindo dessa informação, Pessoa e Maia (2012) afirmam que os infográficos 

atualmente ganham destaque em nosso meio de comunicação trazendo nos textos imagens e 

ilustrações, uma mistura perfeita e atraente. 

Conforme Cairo (2010) por definição, o infográfico é um texto que inclui informação 

verbal, pictórica e esquemática, ou seja, um texto multimodal e que vem para superar a 

separação entre texto escrito e imagens. É uma informação visual composta pela integração 

entre: Informação verbal: texto escrito, tipografia números, com Informação pictórica: 

desenho, fotografia ou Informação esquemática: gráficos, formas geométricas, tabelas. Assim, 

o infográfico ajusta a informação que são os dados com imagens permitindo a aprendizagem 

visual. Esse formato consente aspecto de informações complexas de uma forma mais fácil de 

ser entendida, ou seja, para ser interpretada. Com as novas tecnologias, esses problemas foram 

resolvidos, até mesmo, porque com o crescimento da internet, muitas informações não são 

mais impressas, podem se criar várias páginas online sem que precise imprimir uma só folha, 

essa integração entre texto e imagens que vem crescendo ultimamente, recebe o nome de 

infográfico. 

Desde a pré-história, os homens já faziam o uso do infográfico fazendo desenhos em 

cavernas, foi então, onde se percebeu que o cérebro humano trabalha quando visualiza uma 

imagem. Como passar do tempo, evoluímos na forma de comunicação e no entendimento das 

informações, o cérebro age como um decodificador para entender esses símbolos. A escrita 

utilizando as imagens é bem antiga, mas por motivos diversos, foi perdendo espaço para o 

texto escrito e por um longo período a imagem ficou apenas como secundária dentro dos 

textos, até por motivo de tipografia, a imagem precisou separar-se do texto, já que a 

impressão de ambos se diferenciava.  

Por sua vez, Junior et al., (2011) afirma que o infográfico tem uma grande 

potencialidade através imagens e esquemas que facilitam a memorização por parte dos alunos, 

além de trabalhar a alfabetização visual dos alunos, onde os mesmos costumam observar 

imagens de maneira genérica sem perceber aspectos importantes. É diante disso, que seu uso 

na leitura tem grandes benefícios, a letra é um símbolo, logo a absorção de informações é bem 
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mais rápida. A diferença básica está na forma como o cérebro processa a imagem e, 

consequentemente, sua conexão com essa informação. 

São conteúdos visuais que complementam o texto de uma forma muito atraente, na 

realidade, o objetivo é de melhorar a compreensão do leitor. Com o foco em prender a atenção 

dos alunos, através do material paradidático, faz-se necessário o uso do infográfico, como 

recurso de atração visual e de forma muito simples, pois as imagens chamam a atenção dos 

alunos em ambientes e plataformas de ensino e aprendizagem, logo, o processo de observação 

dos infográficos poderá desenvolver as habilidades cognitivas de interpretação, análise e 

síntese, sem a frieza que os livros didáticos trazem o conteúdo de radiações no ensino médio, 

assim contextualizando com o cotidiano do aluno. 

Segundo Gomes (2014) apud Tullio (2015), o infográfico está presente na disciplina 

de língua portuguesa, sendo inserida em um suporte midiático, como nas reportagens de jornal 

e revistas de divulgação científica por meio de imagens, figuras, gráfica, tabelas, cores etc. O 

infográfico também está presente nos conteúdos de geografia como: relevo, a hidrografia, a 

fauna, a flora, a população e a economia pelo meio da animação e figuras de mapas.  

Assim como Hatje (2016) constatou que o infográfico tem um grande potencial 

educativo na disciplina de educação física, tornando os conteúdos mais interessantes no 

processo de aprendizagem. Furst (2010) afirma que os infográficos são materiais textuais de 

grande importância, eles podem ser agregados para o letramento de nossos alunos. Bulegon et 

al., (2017) diz que o uso de infográfico é de grande importância, pois, além de fazer a 

integração de conceitos de Física e Química, apresenta um modo de utilização das tecnologias 

digitais na educação 

Para Bulegon et al., (2017) o uso de infográfico nas aulas de física e química contribui 

para integração dos conceitos estudados e facilita o acesso às informações, e como o 

infográfico é uma ferramenta de autoria tanto ao professor, como ao aluno, a mesma 

possibilita a realização de síntese do que foi estudado, permitindo que sejam autores dos 

próprios materiais de estudo. 

Nesse sentido, Junior et al., (2011) sugere que além dos exemplos mais óbvios de 

aplicação nas disciplinas acima elencadas, possa ser feito o uso do infográfico no 

planejamento didático-pedagógico, seja qual for a disciplina, ressaltando que no planejamento 

do uso do infográfico é necessário estar coerente com o conteúdo que pretende ser aplicado, 

nesse contexto, devemos atentar as características essenciais que o mesmo deverá possuir, 

para que assim seja útil e eficaz no ensino e aprendizagem, servindo como objeto facilitador 

da aprendizagem significativa. 
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2.5.1 Interdisciplinaridade e o uso do Infográfico 

A interdisciplinaridade começou a ser arremetida no Brasil por volta da década de 60, 

desde então, sua presença tem se tornado frequente no cenário educacional brasileiro, 

principalmente, com a nova Base 9.394/96. Por isso, a interdisciplinaridade cada dia se torna 

mais presente no discurso e na prática de professores. 

Para Fortunato (2013), a interdisciplinaridade é uma “nova” abordagem filosófica, 

carregada de significados científicos, culturais e sociais que dirige, no período atual, auxilia o 

processo de educação, dando-lhe novo contexto, pelo meio da transformação de práticas 

pedagógicas. 

Para ser mais claro, o termo interdisciplinaridade é bastante autoexplicativo. Entende 

como algo que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento 

ou mesmo que é comum a duas ou mais disciplinas. Já na prática, o movimento 

interdisciplinar precisa fortalecer como uma nova estratégia de pensar a educação. 

O problema presente é a falta de conexão entre os conteúdos abordados nas 

disciplinas, e isso, dificulta o entendimento dos alunos, trazendo desestímulo ao estudo de 

ciências da natureza. 

 

“[...]é importante distinguir a necessidade de integrar os saberes dos 

componentes curriculares nas atividades de sala de aula como forma 

de superar os problemas acarretados pela fragmentação do 

conhecimento a fim de possibilitar a efetivação de uma prática 

contextualizada que assegure uma melhor aprendizagem e promova a 

formação humana e integral do educando[...]”. (SOUZA et al., 2015). 

 

Basílio (2016) discorre que a interdisciplinaridade deve respeitar as especificidades 

das disciplinas, para facilitar as integrações entre cada disciplina, partido do diálogo dos 

profissionais envolvido. Por outro lado, se a escola ainda não possui repertório amplo nesse 

sentido, a interdisciplinaridade muito provavelmente não acontecerá de maneira proveitosa 

para os alunos, por isso, é preciso que a escola trabalhe em conjunto para que a 

interdicisplinaridade aconteça e a aprendizagem chega aos alunos de maneira interdisciplinar. 

Como o objetivo deste trabalho abordar o tema de modelos atômicos e radiação, 

procurou-se fazer um material paradidático em infográfico que pode ser trabalhado de forma 

interdisciplinar com os três componentes curricular de ciências da natureza, pois o tema 

radiação está diretamente relacionado e comtemplado no currículo de ambos os componentes. 
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Além da proposta direcionada para física, pode se estudar de forma interdisciplinar, 

contribuindo assim, para a formação crítica e competente do aluno, mesmo com diferentes 

abordagens, diversos temas estudados se conectam, formando um único corpo que é 

denominado ciências da natureza. Em química, poderá expor sobre as radiações que podem 

penetrar na matéria e ionizá-la, ou seja, remover elétrons dos seus átomos e moléculas, e 

alterar seu comportamento químico. Em biologia, o professor pode deixar claro que estamos 

sujeitos diariamente à radiação natural, proveniente de raios cósmicos ou de sais presentes na 

água e nos alimentos que ingerimos. Já parte da Física pode ser trabalhado os diferentes tipos 

de radiações presentes na vida cotidiana do aluno, como espectro eletromagnético “das ondas 

de rádio aos raios gama” também a sua utilização através das tecnologias como por exemplo: 

radar, rádio, forno de micro-ondas, tomografia etc. 
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3 CONTEÚDO ABORDADO NO PRODUTO EDUCACIONAL SOBRE 

FÍSICA DAS RADIAÇÕES 

Neste capitulo, serão apresentados os conteúdos e tópicos abordados na aplicação do 

produto tais como átomos, suas propriedades e modelos, radiações, tipos de radiações 

ionizantes (alfa, beta e gama), suas aplicações no cotidiano, raios-X, radioterapia, aplicações 

na indústria, na agricultura e nos alimentos tratados por radiação. 

 

 

3.1 ÁTOMO 

 

Para Maia (2007), por muito tempo, filósofos levantaram várias hipóteses, isto é, 

suposições que na época não podiam ser comprovadas, sobre a constituição da matéria. Entre 

eles estavam os dois filósofos gregos: Demócrito e Leucipo, que em meados de 450 a.C, 

levantaram a suposição de que tudo seria formado por pequenas partículas indivisíveis, que 

eles denominaram de átomos. Essa palavra vem do grego, “a” que significa “não”, e “tomo”, 

“parte”, ou seja, “sem partes” ou “indivisível”. Isso quer dizer que se fôssemos dividindo 

sucessivamente um corpo, chegaríamos num momento em que isso não seria mais possível, 

porque chegaríamos à menor parte que compõe a matéria. 

No século XIX, a quantidade de átomos conhecidos era de aproximadamente cem, 

mas, notou-se também que o átomo era composto de partículas mais simples, novamente 

suspeitaram e confirmaram que o átomo era composto por três partículas: prótons (𝑝+), 

elétrons (𝑒−) e os nêutrons (𝑛). Na parte central do átomo chamavam núcleo, próton e os 

nêutrons, que genericamente chamados de nucleões e em torno do núcleo ficavam os elétrons, 

constituindo a eletrosfera. 

A quantidade de elétrons no núcleo é o mesmo número de prótons, e o número de 

próton no núcleo é chamado de números atômicos (𝑧), e a quantidade de prótons e neutro no 

núcleo é o número de massa, cujo conhecemos até hoje. 
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3.1.1 Propriedades dos Átomos 

 

Para Halliday e Resnick (2012) os átomos são estáveis, e praticamente, todos os 

átomos que formam o universo não sofreram nenhuma mudança durante bilhões de anos. Os 

átomos se combinam e se unem para formar moléculas estáveis e sólidos rígidos. O átomo é 

composto principalmente de espaço vazio, mas mesmo assim, podemos ter sólidos rígidos 

capaz de suportar pressão sem que seja atravessado, por exemplo, quando alguém pisa no 

chão, que é feito de átomo não afunda o pé, ou seja, não vai atravessá-lo. 

Os átomos emitem e absorve luz, eles podem sofrer uma transição de um estado a 

outro, emitindo luz (quando passa para um nível de menor energia 𝐸𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎) ou absorvendo luz 

(quando passa para um nível de maior energia 𝐸𝑎𝑙𝑡𝑎). A luz é emitida ou absorvida na forma 

de fóton, e sua energia e dada conforme a equação (3.1.1.1) onde h representa a constante de 

Planck e f é a frequência das radiações eletromagnéticas: 

 

ℎ𝑓 = 𝐸𝑎𝑙𝑡𝑎−  𝐸𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
     (3.1.1.1) 

 

Onde: 

“h” representa a constante de Plank = 6,62 .10−34𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑥 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 [𝑗. 𝑠]; 

𝑓é a frequência:𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 [𝐻𝑧]; 

𝐸é o nível de energia absorvida ou emitida na forma de fóton em 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 [𝑗]. 

 

 

3.1.2 Modelos atômicos 

 

Durante muito tempo, a estrutura do átomo foi imaginada de várias formas. O primeiro 

modelo foi proposto por John Dalton, um químico e físico inglês, um dos cientistas a defender 

que a matéria é feita de pequenas partículas, os átomos. Segundo Razuck e Guimarães (2012), 

Dalton dizia que o átomo pode ser como uma esfera maciça. Esse modelo era impenetrável, 

indestrutível e indivisível, conhecido como “modelo da bola de bilhar”. 

Tempos depois, Joseph John Thomson, descobriu em 1897 uma nova partícula que era 

aproximadamente mil vezes mais leve que o hidrogênio. Realizaram vários experimentos 

envolvendo um dispositivo chamado de ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos, nisso, 

ele observou que o elétron (raios catiônicos) compunha todos os tipos de matéria, pois 
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concluiu que a relação entre carga e massa do elétron era a mesma para qualquer gás que 

fosse adicionado na ampola de Crookes. Com base nessas observações, Thomson apresentou 

seu modelo conhecido como “Modelo de pudim de passas” Maia (2007). O pudim é toda 

esfera positiva e as passas são os elétrons, de carga negativa. 

Segundo Maia (2007), Rutherford verificou através de um experimento, onde utilizou 

um pedaço de metal que emite partícula alfa, colocando-o em uma caixa de chumbo com um 

pequeno orifício. Rutherford observou que as partículas alfa atravessavam outras placas de 

chumbo através de orifícios no seu centro. Rutherford adaptou um anteparo com sulfeto de 

zinco (fluorescente) para minutar o caminho percorrido pelas partículas. 

Dessa maneira, o físico observou que a maioria das partículas alfa atravessava a 

lâmina de ouro e apenas algumas desviavam depois desses resultados, concluiu que o átomo 

não era uma esfera positiva com elétrons imersos nesta esfera. 

Rutherford sugeriu um átomo com órbitas circulares dos elétrons em volta do núcleo. 

Comparou o átomo com o Sistema Solar, onde os elétrons seriam os planetas e o núcleo seria 

o Sol. 

O físico Niels Bohr deu continuidade ao trabalho feito por Rutherford adaptando a sua 

teoria aos resultados da física quântica que estava surgindo na época. Para esclarecer os erros 

do modelo anterior, Bohr disse que o átomo possui energia quantizada no seguinte sentido: o 

elétron somente pode estar em determinadas órbitas com energia bem definidas.  Por isso, ele 

é quantizado. Esse modelo de Bohr representa os níveis de energia. Todo elétron tem a sua 

energia. Comparado às órbitas dos planetas do Sistema Solar, onde cada elétron tem a sua 

própria órbita e com quantidades de energia já determinadas, conforme ilustra a figura 3.1.2.1. 

 

Figura 3.1.2.1 -Evolução dos modelos atômicos. 

 
Fonte:<http://joanaportal03.wixsite.com/tudosobrefq/a-evolucao-dos-modelos-atomicos>. 
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3.2 RADIAÇÕES 

 

As radiações podem ser ondas eletromagnéticas ou partículas em alta velocidade 

portando energia, e que, ao interagir com a matéria, podem produzir variados efeitos sobre a 

mesma. Elas podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo 

homem, e as radiações eletromagnéticas podem ser classificadas de acordo com o espectro 

eletromagnético, conforme ilustra a Figura 3.2.1. Sua energia é variável desde valores 

pequenos até muito elevados. 

 

𝐸 = ℎ. 𝑓    (3.2.1) 

Onde: 

𝐸 é  energia em 𝑗oule [ j ]; 

ℎ é a constante de Planck 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑥 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 [ 𝑗. 𝑠 ]; 

𝑓 é a frequência de onda em  𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 [𝐻𝑧] 

 

As formas mais conhecidas de radiação são: luz, micro-ondas, ondas de rádio AM e 

FM, radar, laser, raios-X e radiação gama. As radiações constituídas de partículas com massa 

e cargas elétricas, mais comuns são: feixes de prótons, radiação beta, radiação alfa. 

Lacerda (2011) descreve que chegamos ao século XXI afirmando que a radiação é a 

energia em trânsito, do mesmo jeito, que o calor é a energia térmica em trânsito e o vento, o ar 

em movimento. 

 

Figura 3.2.1- Espectro eletromagnético. 

 
Fonte: <http://www.apoioescolar24horas.com.br/salaaula/estudos/fisica/035_ondas/> 
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3.2.1 Tipos de Radiações Ionizantes 

 

A radiação que atravessava corpos opacos descoberta por Roentgen, por serem 

desconhecida, foram denominados Raios-X.  

Becquerel descobriu que sais de Urânio emitem radiações comparáveis aos Raios-X e 

que impressionavam chapas fotográficas. Esse fenômeno foi designado radioatividade e os 

elementos que proporcionavam essa propriedade foram chamados de elementos radioativos. 

Observa-se que um núcleo muito energético, por ter excesso de partículas ou de carga, tende a 

estabilizar-se, emitindo algumas partículas, para se acompanhar a duração de um elemento 

radioativo foi preciso estabelecer um parâmetro, dado pelo tempo que leva para um elemento 

radioativo ter sua atividade diminuída à metade da atividade inicial, esse tempo foi 

denominado meia-vida do elemento. Meia-vida, portanto, é o tempo imprescindível para a 

atividade de um elemento radioativo ser diminuída à metade da atividade inicial (USP, 2019). 

As radiações ionizantes estão presentes no Planeta Terra, desde a sua origem, sendo 

assim, um fenômeno natural que consiste na ação de um elemento ionizante. Os átomos são 

eletricamente neutros, quando sofrem alterações ionizantes permanecem eletricamente 

carregados, ganhando ou perdendo elétrons. No decorrer do tempo, os átomos radioativos, 

instáveis, foram se evoluindo para formas cada vez mais estáveis por meio da liberação do 

excesso de energia armazenada nos seus núcleos na forma de radiação. Através de suas 

propriedades, esta energia é capaz de interagir com a matéria, retirando elétrons de seus 

átomos, mudando assim as moléculas. 

Essas modificações de moléculas trouxe o aumento de sua diversidade, e o surgimento 

de novas estruturas que, ganharam características de ser vivo. Ao longo do tempo, a radiação 

ionizante vem contribuindo para o surgimento de diferentes seres vivos que povoaram a terra. 

Com a utilização das radiações ionizantes em diversas áreas, principalmente na 

medicina, trouxeram grandes benefícios ao homem, efeitos na saúde humana, tornaram-se 

evidentes. Estes efeitos foram identificados e apresentados, na maioria das vezes, a partir de 

situações em que o homem se expunha de forma inadequada, causando acidentes. 

Recentemente, tem se desenvolvido um esforço no sentido de entender o papel destas 

radiações junto à vida, e espera que possam ser descobertos novos conceitos a respeito dos 

efeitos biológicos das radiações ionizantes (NOUAILHETAS, 2010). 

Os nêutrons são partículas sem carga, por isso, não produzem ionização diretamente, 

porém, a ionização ocorre indiretamente, o que acontece é uma transferência de energia para 
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outras partículas carregadas, que podem produzir ionização. Os nêutrons percorrem grandes 

distâncias através da matéria antes de interagir com o núcleo dos átomos que compõem o 

meio. São muito penetrantes, mas podem ser blindados por materiais ricos em hidrogênios 

(OKUNO; YOSHIMURA 2010). 

Para Okuno e Yoshimura (2010), as radiações tanto corpusculares como 

eletromagnéticas que possuem energia suficiente, atravessam a matéria ionizando átomos e 

moléculas, ou seja, retirando elétrons, modificando assim seu comportamento químico, o que 

pode ocasionar mutações genéticas e modificações nas células vivas. Em geral, essas 

radiações produzem efeitos semelhantes nos seres vivos, porém, cada uma delas possui 

características próprias, e sendo divididas em: alfa, beta e gama como mostra a figura 3.2.1.1. 

 

Figura 3.2.1.1- Ilustração da radiação, alfa, beta e gama. 

 
Fonte:<https://www.mirion.com/learning-center/radiation-safety-basics/types-of-ionizing-radiation>. 

 

 

 Radiação alfa 

 

Para Andreucci (2016), a emissão de uma partícula alfa, ou o núcleo de 4He é um 

processo chamado decaimento radiativo, elas devem ser derivadas do núcleo do átomo. As 

partículas alfas são compostas por dois prótons e dois nêutrons, podendo ser facilmente 

detida, pois possui massa e carga elétrica relativamente maior, onde suas partículas possuem 2 

nêutrons e 2 elétrons. Depois do decaimento de uma partícula alfa, o núcleo residual 

apresentará uma massa e uma carga diferente daquelas do núcleo original. A mudança na 
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carga nuclear diminui em duas unidades, significa que o elemento inicial foi mudado em um 

outro, no que é chamado transmutação. O número de massa da partícula alfa é 4 e, portanto, o 

número de massa do núcleo decaindo será reduzido de 4 unidades, de tal modo como o 

número atômico é reduzido de 2 unidades. 

A partícula alfa é muito mais pesada que um elétron, ela descreve uma trajetória 

retilínea no meio material. Partícula alfa interagindo com um átomo de ar, perde 33𝑒𝑣 por 

ionização, sendo que a distância percorrida por uma partícula antes de parar é chamada de 

alcance. Entretanto, aumentando a energia das partículas alfa, aumenta-se também o seu 

alcance para um dado meio. Por outro lado, uma partícula com energia fixa em um meio que 

tem aumentado sua densidade o alcance se diminui. O alcance das partículas alfa é bem 

pequeno, por isso, é facilmente blindado, logo, não conseguem atravessar a pele humana. 

 

 

 Radiação Beta 

 

Segundo Andreucci (2016), partículas betas são elétrons 𝑒−, ou pósitrons 𝑒+(partícula 

igual ao elétron exceto no sinal de carga.   a massa do elétron é um pequeno fragmento de 

uma unidade de massa atômica, a massa do núcleo que sofre decaimento beta é modificada 

somente por uma quantidade muito baixa. 

O elétron emitido no decaimento beta retribui na verdade à transmutação de um 

nêutron em um próton, dentro do núcleo. Neste procedimento, é criado também uma diferente 

partícula, o neutrino, que não tendo carga e interatuando muito fracamente com a matéria, 

passa normalmente desapercebido. Já no decaimento beta, o número de prótons no núcleo é 

acrescentado de uma unidade, enquanto o dos nêutrons diminui de unidade. A redução da 

massa atômica no decaimento é novamente a fonte de energia cinética das partículas emitidas. 

A radiação beta é mais penetrante (maior alcance) que a radiação alfa. Ao passar um 

meio material também perde energia ionizando os átomos que encontra no caminho. 

 

 

 Radiação Gama 

 

Segundo Okuno e Yoshimura (2010), raios gama são ondas eletromagnéticas 

extremamente penetrantes por serem altamente energéticas. Um raio gama é um fóton de alta 

energia emitido pelo núcleo atômico, a única coisa que diferencia um raio gama dos f'ótons de 
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luz visível emitidos por uma lâmpada é o comprimento de onda. O comprimento de onda de 

um raio gama é milhares de vezes menores que a da luz visível, assim a frequência é muitas 

vezes maior. Raios gamas podem ser emitidos porque há uma mudança de uma configuração 

para outra eles interagem com a matéria através do efeito fotoelétrico, pelo efeito Compton ou 

pela produção de pares, e nesse efeito, são emitidos elétrons ou pares de elétron-pósitron que 

por sua vez, ionizam a matéria. O número de massa e nem o número atômico de um núcleo se 

alteram quando um raio gama é emitido. Entretanto, a massa do núcleo também aqui sofre 

uma pequena diminuição, sendo convertida na energia do fóton. 

Um fóton de radiação gama perde toda ou quase toda energia numa única interação, e 

a distância que percorre antes de interagir não pode ser prevista. 

 

 

3.3 APLICAÇÃO DA RADIAÇÃO NO COTIDIANO 

 

A radiação está presente no cotidiano moderno, seja natural ou de forma artificial, 

controlada pelo homem. Cada dia mais, com os avanços na área tecnológica, ela tem se 

apresentado em diversos aspectos na vida das pessoas como no exame de raios-X, 

radioterapia, gamagrafia, tratamento de alimentos por radiação e esterilização de insetos. Por 

isso, é importante nas aulas de física relacionar estes fatos do cotidiano do aluno com o 

conteúdo que está sendo explicitado nas aulas. 

Segundo Achim Steiner (2016), hoje, sabe-se mais sobre as fontes e os efeitos da 

exposição à radiação que em comparação a qualquer outro agente perigoso, cientistas estão 

em constante pesquisa e atualização deste conhecimento, conforme explicita na citação a 

seguir: 

 

Com a expansão do conhecimento sobre os riscos associados com a exposição à 

radiação, o século XX presenciou o desenvolvimento de intensa pesquisa sobre os 

efeitos da radiação em humanos e no meio ambiente. A avaliação mais importante 

de grupos populacionais expostos à radiação é o estudo acerca de aproximadamente 

86 500 sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, no final da 

Segunda Guerra Mundial, em 1945 (de agora em diante, descritos como os 

sobreviventes das bombas atômicas). Além disso, dados confiáveis sobre o assunto 

provêm da experiência com pacientes irradiados, de trabalhadores após exposição 

acidental (p.ex. acidente na usina nuclear de Chernobyl) e de experimentos de 

laboratório em animais e células (ACHIM STEINER, 2016, p.11). 

 

Deste modo, é possível observar que geralmente as pessoas têm conhecimento do uso 

da radiação na produção de energia elétrica ou em aplicações médicas, porém, há muitos 
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outros usos da radiação, como na indústria, na agricultura, na construção, na pesquisa e em 

outras áreas, ainda pouco conhecidos, conforme será exemplificado nos tópicos a seguir. 

 

 

3.3.1 Raio – X 

 

Roentgen, físico alemão, ao realizar o experimento com uma ampola de crookes, 

chamada também de raios catódicos, produzida pela passagem de uma corrente elétrica por 

um tubo de vidro sob vácuo, ainda invisível a olho nu, produzia fluorescência ao incidir sobre 

um papel impregnado por cianureto de bário e platina conforme ilustra a figura 3.3.1.1, 

percebeu que aparecia um tipo novo de radiação, mais penetrante, capazes de atravessar 

folhas de papel. Por não saber sua origem ele os chamou de Raios-X. 

 

Figura 3.3.1.1- Ilustração da ampola de Crookes. 

 
Fonte: <https://trabalhosparaescola.com.br/ampola-de-crookes/>. 

 

A descoberta de Roentgen permitiu fotografar o interior de muitos objetos e o corpo 

humano. A primeira radiografia realizada no corpo humano foi a mão de sua esposa Anna 

Bertha, que aparece na figura 3.3.1.2. As primeiras aplicações dos aparelhos de raios-X foram 

na medicina, para diagnóstico de fraturas ósseas e também para a Odontologia (OKUNO; 

YOSHIMURA 2010). 

 



47 

 

 

Figura 3.3.1.2 - Primeira radiografia: a mão de Anna Bertha esposa de Rontgen. 

 
Fonte: OKUNO, YOSHIMURA (2010, p. 34). 

 

Segundo Halliday e Resnick (2012), os raios-X são radiações ionizantes de 

comprimento de onda da ordem 10−7a10−9 metros. Eles são formados por elétrons acelerados 

a altas tensões que após se chocarem contra um alvo perdem sua energia cinética que é 

liberada na forma de raios-X, conforme ilustrado na Figura 3.3.1.3. 

 

Figura 3.3.1.4 - Representação dos componentes de um tubo de raios X. 

 
Fonte: Bushong, (2010, p.269). 

 

Os elementos fundamentais do tubo de raios X são: Filamento, Anodo e Cúpula de 

vidro conforme observado na figura acima. 
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 Filamento: fio enrolado, semelhante ao de uma lâmpada incandescente de uso 

doméstico, que tem a finalidade de fornecer os elétrons para a produção de raios X. 

 Ânodo: ânodo é o eletrodo no qual há oxidação (perda de elétron). Os elétrons saem do 

ânodo e (polo negativo) e entra no cátodo (polo positivo) 

 Cúpula de vidro: é usada como suporte para a montagem de todos esses elementos e 

para manter vácuo em seu interior. 

Durante algumas experiências, Hertz notou que a luz produzida por uma faísca num 

circuito que podia induzir uma corrente elétrica em outros circuitos afastados, que dirigia para 

detectar as ondas eletromagnéticas. Alguns anos depois, com o descobrimento do elétron 

através de Thomson, esteve claro que o efeito observado por Hertz, denominado de Efeito 

Fotoelétrico, era devido ao escape de alguns elétrons em um metal, quando era tocado por luz.  

A energia eletromagnética da luz é absorvida pelos elétrons no metal, fazendo com que 

alguns deles saltem para fora. No início do século XX não se conseguia esclarecer por que a 

energia dos elétrons liberados por Efeito Fotoelétrico não aumentava quando a intensidade da 

luz era aumentada, mas sim aumentava em função da frequência da luz que incidia sobre o 

metal, porque a uma frequência limite da luz, abaixo da qual não ocorre Efeito Fotoelétrico. A 

energia dos elétrons libertados por Efeito Fotoelétrico pode ser medida, ligando a um 

dispositivo chamado célula fotoelétrica uma fonte externa que seja contrária à força 

eletromotriz da célula fotoelétrica, de modo que a corrente no circuito seja anulada (SILVA 

2000). 

Uma característica importante do espectro é a existência de um comprimento de onda 

de corte 𝑚í𝑛, esse comprimento de onda mínimo corresponde a uma colisão na qual um 

elétron incidente perde toda energia cinética (𝑘0)na colisão com o átomo. Essa energia surge 

com a energia de um fóton, cujo comprimento de onda de corte pode ser calculado pela razão 

do produto da constante de Planck (ℎ) e a velocidade da luz (𝑐) pela energia cinética do 

fóton 𝑘0, dada pela equação 3.3.1.1. 

 

𝑚í𝑛= 

ℎ. 𝑐

𝑘0
                                                    (3.3.1.1) 

 

Em que: 

𝑚í𝑛  é o comprimento de onda mínima em 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠[𝑚]; 

ℎ representa a constante de Planck = 6,62 .10−34𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑥 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 [𝑗. 𝑠]; 

𝑐 representa a velocidade da luz em 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜[𝑚/𝑠]. 
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O comprimento de onda de corte é independente do material alvo, quando substituído 

muda o espectro de raio-X, mas o comprimento de onda de corte continua o mesmo. 

 

 

3.3.2 Radioterapia 

 

Segundo Cardoso (2012), a radioterapia procede da aplicação do elemento rádio pelo 

casal Curie, e foi primeiramente conhecida como Curie terapia. Depois, outros radioisótopos 

passaram a ser utilizados, apresentando um maior rendimento. 

A radioterapia é um tratamento utilizado para destruir tumores ou impedir que eles se 

proliferem. A radioterapia é feita através da radiação ionizante com o intuito de destruir um 

tumor ou impedir que suas células proliferem através da ação sobre o DNA das células 

tumorais. Os aparelhos de radioterapia são conhecidos como Bomba de Cobalto, normalmente 

usados no tratamento contra o câncer. Esse aparelho é completamente fechado e blindado, 

para evitar a passagem de radiação como ilustra a figura 3.3.2.1. Quando esse aparelho está 

sendo utilizado, a fonte é removida, dentro do cabeçote de proteção que é feito de chumbo e 

aço inoxidável para frente de um orifício, que aceita a passagem de um feixe de radiação, 

concentrado sobre o local desejado. 

 

Figura 3.3.2.1- Aparelho de radioterapia. 

 
Fonte:<http://rsaude.com.br/florianopolis/materia/radioterapia-de-alta-qualidade-por-que-todos-os-pacientes-

devem-recebe-la/9861>. 
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Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA 2010), na radioterapia utilizam 

radiações ionizantes, por exemplo: o raio-X, que são energias capaz de destruir ou impedir 

que as células se proliferem, esses tipos de radiações não são vistos e nem sentida pelo 

paciente, esse tratamento por radioterapia costuma ter resultados positivos. 

 

 

3.3.3 Aplicação nas Indústrias 

 

A aplicação dos radioisótopos é mais conhecida na indústria como gamagrafia, sendo 

um recurso para obter imagens através da radiação Gama. Ou seja, a gamagrafia é usada para 

observar defeitos imperceptíveis de soldas em navios, rachaduras em asas de aviões e 

pequenos furos como ilustra a figura 3.3.3.1, ou outras imperfeições. A gamagrafia baseia -se 

nas alterações da absorção, usando a radiação ionizante proveniente de fontes radioativa 

artificiais emitente de raios gama, que irá atravessar o material a se analisado.  A radiação irá 

impressionar o filme radiográfico, uma emulsão contendo sais de prata, colocada sobre uma 

base flexível de celulose, nesse procedimento forma se a imagem latente (SOUZA, 2015) 

 

 

Figura 3.3.3.1 - Uma utilidade da gamagrafia é verificar furo ou rachaduras nas asas dos aviões. 

 
Fonte: <https://pt.scribd.com/document/61867694/Gamagrafia>. 

 

 

De acordo com Cardoso (2012), a gamagrafia usa fontes radioativas, emissoras de 

radiação gama, com finalidade de coletar imagens radiográficas de peças e tubulações, com a 

finalidade de identificar a presença de falhas em soldas, bolha ou pequenos furos. Essas 

imagens são recolhidas num filme radiográfico, que tem características parecidas com as que 

utilizam em radiologia médica. 

https://pt.scribd.com/document/61867694/Gamagrafia
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Segundo Andreucci (2016), as fontes usadas na gamagrafia são: isótopos de Cobalto 

- 60, Irídio -192 e Césio-137. Nos últimos 40 anos, o aumento tecnológico tem possibilitado o 

acréscimo de produção de novos radionuclídeos e o aparecimento de equipamentos mais 

sofisticados para alcance e análise de imagens radiográficas. 

Modernos detectores digitais foram desenvolvidos e comercializados como IP-

Imaging Plate e detector de tela plana TFT com transistores de silício amorfo que suportam 

altas doses de radiação para observar imagens radiográficas. 

 

 

3.3.4 Aplicação na Agricultura 

 

É possível estudar o comportamento de insetos, como abelhas, formigas e pragas que 

atacam as plantações usando a radiação, conforme ilustra a figura 3.3.4.1 monitorar as 

formigas e descobrir onde fica o formigueiro e, no caso de abelhas, até as flores de sua 

preferência “[...], ao ingerirem radioisótopos os insetos ficam marcados, pois eles passam a 

“emitir radiação,” sendo assim seu “raio de ação” pode ser acompanhado [...]” (CARDOSO, 

2012 p.10). 

Outro exemplo é descobrir qual inseto é predador e qual é a presa, e colocar um para 

eliminar o outro como mostra as figuras 3.3.4.1 e 3.3.4.2 abaixo: 

 

Figura 3.3.4.1 - Inseto sendo monitorado através de radiação. 

 
Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
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Figura 3.3.4.2 - Insetos machos passando por um processo de esterilização através de radiação. 

 
Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

 

Outra técnica é esterilizar os insetos machos por radiação, conforme Cardoso (2012), o 

que acontece é que a radiação atua nas células, fazendo com que a recombinação de 

cromossomo não aconteça, após serem esterilizados são postos para competirem uns com os 

outros reduzindo assim sua reprodução sucessivamente, até eliminar a praga, sem poluir o 

meio ambiente com produtos químicos. 

 

 

3.3.5 Alimentos tratados por radiação 

 

Para Lima et al., (2016), a radiação ionizante sobre os alimentos tem como objetivo 

preconizar a desinfestação e descontaminação dos alimentos, eliminando o microrganismo, 

inibir a brotação, controlar a maturação, prolongando seu tempo de exposição em prateleiras 

de supermercado ou suas viagens longas de um estado para o outro, conforme ilustra a figura 

3.3.5.1. 
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Figura 3.3.5.2 - Morango e cebola com radiação e sem radiação. 

 

Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAABUCEAK/historia-radiologia-irradiacao-alimentos>. 

 

Para Oliveira et al., (2005), a radiação utilizada no procedimento de irradiação de 

alimentos provoca ionização, ou seja, criam cargas positivas ou negativas, é um processo em 

nível atômico. A criação dessas cargas produz efeitos químicos e biológicos que evitam a 

divisão celular das bactérias. Quando irradiado os alimentos não entra em contato com a fonte 

de radiação.  As radiações utilizadas Raios Gama, Raios X e Elétrons, não possuem energia 

suficiente para provocar uma reação nuclear no alimento, e assim não deixam qualquer 

resíduo radioativo posteriormente sua irradiação, os átomos que compõem o alimento 

irradiado são momentaneamente transformados em íons positivos, pois 2 perdem elétrons 

deslocando-se para o meio, impulsionados pela energia cinética obtida no processo.  

O processo de radiações ionizantes funciona para a interrupção dos processos 

orgânicos que levam os alimentos ao apodrecimento.  Essa energia é então dissipada através 

da interação com elétrons de diversos átomos, encontrados em sua trajetória, até serem 

capturados pelas moléculas do meio. O tipo de irradiação Raios Gama, X ou Elétrons depende 

do alimento.  

O processo de radiações ionizantes funciona para a interrupção dos processos 

orgânicos que levam os alimentos ao apodrecimento, a dose de esterilizantes tem ação 

bactericida, contém efeitos secundários inconvenientes em menor ou maior grau, dependendo 

de vários fatores, como tamanho das doses aplicadas, tempo de exposição e tipo de alimento 

irradiado. A fonte mais comum de raios gama, para processamento de alimentos, é o 

radioisótopo 60. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABUCEAK/historia-radiologia-irradiacao-alimentos
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A unidade de doses absorvida no SI é o Gray (𝐺𝑦 ), a unidade mais antiga, o rad (do 

inglês radiation absorbed dose, ou seja, dose de uma radiação absorvida), ela é muito usada 

até hoje. As duas unidades são definidas pela equação 3.3.5.1: 

 

 

𝐺𝑦 = 1 𝐽 𝑘𝑔 = 100 𝑟𝑎𝑑⁄     (3.3.5.1) 

 

 

Onde: 

𝐺𝑦 representa a dose de radiação absorvida em𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎[𝑗/𝑘𝑔]. 

 

Para Nunes et al., (2014), esses efeitos são benéficos e muito importante 

principalmente nos alimentos frágeis, como os moluscos frescos ou frutas moles, a irradiação 

pode ser utilizada para retirar micróbios prejudiciais e prolongar a sua conservação, sem 

deteriorar a textura do produto. Para garantir a eficiência da irradiação, os alimentos devem 

ser contidos em temperaturas adequadas, e de preferência, embaladas à vácuo, que ajudam a 

conservar o sabor, a textura e as propriedades nutritivas originais do produto, lembrando que 

os alimentos irradiados por lei, devem apresenta em seus rótulos símbolos internacionais da 

irradiação de alimentos, como mostra a Figura 3.3.5.2. 

 

Figura 3.3.5.3 - Símbolo internacional para indicar que o alimento foi irradiado. 

 
Fonte:<https://metacolher.wordpress.com/2013/05/09/1312/>.  
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capitulo, será apresentado o contexto teórico da pesquisa, o local de execução da 

proposta didática - breve histórico do IFRO - Campus Ariquemes, breve descrição da turma, a 

proposta da pesquisa e a descrição do produto educacional. 

 

 

4.1 CONTEXTO TEÓRICO DA PESQUISA 

 

Em carta aberta aos mestrandos do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 

Física - MNPEF, o presidente da Sociedade Brasileira de Física (SBF), o professor Marco 

Antônio relata que é importante inovar em sala de aula. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa 

deve ser voltado a resolver problemas de ensino aprendizagem, pois, há muitos resultados de 

pesquisa em ensino de Física, desde os anos setenta do século passado, mas esses resultados 

não chegam às salas de aulas de física. 

Segundo Moreira, o MNPEF é uma boa oportunidade de trazer esses resultados às 

aulas de Física, por meio da proposição de um produto, e usá-lo em situação real de sala de 

aula é uma boa oportunidade de trazer esses resultados às aulas de física. 

Procurando mostrar aos alunos e professores a importância do conteúdo de radiação e 

de como ele está presente em nosso meio social, para dessa forma enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem e correlacionar a teoria com os conhecimentos observados no dia a dia. 

Propõe-se, por meio do presente estudo, a utilização de um material paradidático em 

infográfico, abordando tópicos de física moderna. 

Por meio desse cenário apresentado, o material paradidático em infográfico foi 

elaborado de uma maneira mais atraente para que o conteúdo abordado se tornasse mais 

significativo, utilizando-se imagens, sons, dinamismo e fontes diversas e explorando várias 

plataformas, como: Canva, photoshop e PowerPoint, com o conteúdo sempre fundamentado 

em pesquisas descritivas e exploratórias. 

O material paradidático em infográfico foi construído voltado para o cotidiano do 

aluno, abordando o conteúdo de radiações e a sua aplicação na medicina, na agricultura, e na 

indústria, além dos fenômenos naturais. A proposta aborda ainda outra competência sugerida 

pelo PCN+ que é reconhecer que, se de um lado a tecnologia melhora a qualidade de vida do 

homem, do outro, ela pode trazer efeitos que precisam ser ponderados quanto a um 

posicionamento responsável.  
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Por exemplo, o uso de radiações ionizantes apresenta tanto benefícios quanto riscos 

para a vida humana. Também, outra sugestão do PCN+ é que a compreensão dos modelos 

para a constituição da matéria deve, ainda, incluir as interações no núcleo dos átomos e os 

modelos que a ciência hoje propõe para um mundo povoado de partículas. Mas será também 

indispensável ir além, aprendendo a identificar, lidar e reconhecer as radiações e seus 

diferentes usos. Ou seja, o estudo de matéria e radiação indica um tema capaz de organizar as 

competências relacionadas à compreensão do mundo material microscópico.  

 

 

4.2 LOCAL DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

Este trabalho foi realizado no laboratório de informática denominado como “Lab C” 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Campus 

Ariquemes. 

O produto foi aplicado no decorrer do primeiro semestre de 2018, com a turma do 

terceiro ano do curso técnico em alimentos. Essa turma contou com 33 alunos, sendo a faixa 

etária dos mesmos entre 17 a 19 anos. 

No subcapítulo 4.2.1, será apresentado um breve histórico desta instituição bem como 

suas áreas de atuações. 

 

 

4.2.1 Breve histórico do IFRO – Campus de Ariquemes
1
 

 

Com a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

(IFRO) em 29 de dezembro de 2008 (Lei 11.892), a então da Escola Média de Agropecuária 

(Emarc), subsidiada pela Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaureira 

(Ceplac), transformou-se no IFRO - Campus Ariquemes. A área possui 300 hectares e o 

ambiente é apropriado à produção agropecuária e à instalação do agronegócio, haja vista, a 

qualidade do solo, os índices de precipitação pluviométrica e as reservas naturais existentes. 

A sede do Campus localiza-se na Rodovia RO 257, km 13, no sentido Ariquemes a 

Machadinho do Oeste e possui atualmente 134 profissionais, sendo 73 docentes e 61 técnicos 

                                                 
1
Portal do IFRO. Disponível em: <https://portal.ifro.edu.br/ariquemes/o-campus>. 
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administrativos e 994 alunos matriculados em cinco cursos técnicos, um superior bacharelado 

e uma licenciatura. 

O Campus Ariquemes atualmente oferta os seguintes cursos: 

 Nível Técnico Integrado ao Ensino Médio: Agropecuária, Alimentos e 

Manutenção e Suporte em Informática. 

 Superior Bacharelado: Engenharia Agronômica. 

 Superior Licenciatura: Ciências Biológicas. 

 Subsequente ao Ensino Médio: Aquicultura. 

 

O Campus Ariquemes foi criado em 2009, mediante a transferência ao IFRO, da 

Escola Média de Agropecuária (Emarc), subsidiada pela Comissão Executiva de 

Planejamento da Lavoura Cacaureira (Ceplac). As aulas foram iniciadas em março de 2010, 

com Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (Agropecuária, Alimentos e Informática, 

sendo os dois primeiros em turno integral); no segundo semestre do ano, foram iniciadas as 

aulas do Curso Técnico em Aquicultura Subsequente ao Ensino Médio. A partir do segundo 

semestre de 2011, implantou-se o Curso de Licenciatura em Biologia e cursos técnicos 

subsequentes à distância, realizados em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Paraná (IFPR), pelo sistema E-Tec Brasil. Ao fim de 2012, teve início o 

curso de pós-graduação lato sensu em Informática na Educação e em 2015 o curso de pós-

graduação lato sensu  em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social. No 

primeiro semestre de 2014, teve início o Curso Técnico Integrado em Suporte e Manutenção 

em Informática. 

O Campus está em fase de expansão de sua infraestrutura, de modo a atender a uma 

demanda crescente de alunos e a uma maior diversificação de seus cursos, inclusive na 

modalidade à distância. A exemplo disso, em 2018/01 será implantado no campus o curso de 

Bacharelado em Engenharia Agronômica e a Pós-Graduação Lato Sensu no Ensino de 

Ciências com ênfase em Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. 
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Figura 4.2.1.1 - Local de aplicação do produto: Campus Ariquemes. 

 

Fonte: <:http://ifro.edu.br/portal-principal/o-que-e-rss/127-ariquemes/noticias-ariquemes>. 

 

O PRODUTO EDUCACIONAL “A FÍSICA DAS RADIAÇÕES: PROPOSTA 

PARADIDÁTICA EM INFOGRÁFICO PARA O ENSINO DE FÍSICA MODERNA’’ O 

produto educacional desenvolvido neste trabalho é um “material paradidático sobre radiações 

em infográfico”, pretendeu-se entender de forma exploratória como se ensina e se aprende 

radiação e conceitos do uso da radiação no cotidiano de forma interdisciplinar e 

significativamente.  

O propósito foi construir um produto educacional empregando recursos didáticos em 

infográficos, intercalando conteúdo, curiosidades e questionamentos, conforme exemplo 

ilustrado na figura 4.4.1, permitindo assim a interação com os alunos. 
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Figura 4.4.1 - Explicação sobre radiação durante a aula em slides, com o uso do software Power Point. 

 

Fonte: própria autoria. 

 

Os infográficos foram trabalhados em forma de apresentação com slides, de forma que 

o conteúdo pudesse ser trabalhado também com efeitos animados e dinâmicos.  

Sendo assim, mesclou-se a forma mais ilustrativa com imagens, textos informativos, 

com tamanho e fonte variada, aperfeiçoando a composição e a expressão visual da exposição 

dos conteúdos, o que, aliado a avaliação da percepção de cada educando, pode levar mais 

facilmente a uma aprendizagem significativa. 

 

 

4.4 PROPOSTA DA PESQUISA 

 

O produto foi aplicado em quatro momentos, essas etapas foram realizadas em duas 

aulas por semana de cinquenta minutos cada uma, com um total de sete aulas no bimestre, a 

primeira avaliação aconteceu no primeiro encontro antes da aplicação do produto, para 

observamos o conhecimento prévio dos alunos, já a segunda avalição foi realizada no quarto 

momento após aplicação do produto com intuito de verificar se obtiveram aprendizagem 

através do produto em infográfico.  
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O material paradidático em infográfico foi criado nas plataformas Canva, fotoshop e 

PowerPoint, essas plataformas foram utilizadas para criar as imagens, dinamismo e fontes 

diversos, os aplicativos foram baixados gratuitamente. 

As aulas do produto foram aplicadas em PowerPoint, mais podem também ser 

aplicado de forma empresa. 

No fluxograma apresentado na Figura 4.3.1, são apresentados os momentos de 

desenvolvimento do presente estudo, incluindo as etapas de avaliação e aplicação do produto 

em sala de aula.  

 

 

Figura 4.3.1 - Etapas da pesquisa e momentos de aplicação do produto “infográfico sobre radiações”. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

O produto educacional desenvolvido atende a disciplina de Física no conteúdo de 

radiação do terceiro ano do ensino médio e fica subdividido em quatro encontros, sendo 

distribuídos ao longo de dois meses. No IFRO Campus Ariquemes, acontece um encontro 

semanal, pois as aulas de Física são geminadas, resultando no total de 07 aulas para a 

aplicação efetiva do produto, ou seja, duas aulas por semana. 

Cada encontro teve duração de 2h (2 aulas de 50min) trabalhando os seguintes tópicos: 

Modelos atômicos, Radiação eletromagnética, Radiação das partículas, Radiação Nuclear e 

Aplicação da Radiação no cotidiano. 
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Em cada encontro, foi utilizado Power Point para aplicar dinamismo aos conteúdos de 

física. Para cada tópico, utilizaram-se também muitas imagens em forma de infográfico, ao 

final de cada aula, houve discussões referentes ao conteúdo abordado. Aplicou-se esse 

trabalho em uma turma de 3º ano do ensino médio. Para a análise dos questionários, 

realizamos este trabalho com 33 alunos. 

No quadro 4.3.1 a seguir são apresentados os detalhes sobre a aplicação do produto. 

 

 

Quadro 4.3.1 - Informações sobre a aplicação do produto. 

Fonte: autoria própria. 

 

Primeiro momento: foi apresentada a descrição das atividades a serem realizadas, além 

da descrição da metodologia utilizada em cada situação de ensino e aprendizagem.  

Momento1: Apresentação da proposta: iniciou-se a aplicação do produto educacional 

no primeiro encontro no dia 17 de maio de 2018, para a turma do Curso Técnico em 

Alimentos, Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

de Rondônia - Campus Ariquemes. 

No primeiro momento, enquanto o técnico preparava o laboratório de informática para 

o início da aula, apresentou-se a ementa de Física do terceiro ano e fez-se uma breve 

explanação sobre cada tópico a ser estudado, durante o ano. 

No segundo momento foram apresentados os conteúdos que seriam abordados 

naquelas duas aulas, Radiação eletromagnética e Radiação das partículas, e, com a aplicação 

do produto, tal conteúdo foi trabalhado. 

 Cronograma de aplicação do produto 

Data Momento Descrição Tempo Aulas 

17/05/18 1º Primeiro questionário 20 min. 2 aulas de 

50min. 
17/05/18 1º Modelos Atômicos 80 min. 

30/05/18 2º Radiação eletromagnética 50 min. 2 aulas de 50 

min. 30/05/18 2º Radiação das partículas 50 min. 

07/06/18 3º Definição de radiação 

nuclear 

50 min. 2 aulas de 50 

min. 

07/06/18 3º Aplicação da radiação no 

cotidiano 

50 min. 

14/06/18 4º Segundo questionário e 

relatórios 

50 min. 1 aula de 

50 min. 
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No terceiro momento, foram apresentados os temas: Radiação Nuclear e Aplicação da 

Radiação no cotidiano, mostrando aos alunos do benefício da radiação na medicina com 

radioterapia o raio-X, também na agricultura, estudando o comportamento de insetos e nas 

indústrias que é chamada de gamagrafia, um recurso para se obter imagens através da 

radiação gama. Complementarmente, no quarto momento, buscou-se avaliar a proposta 

didática, utilizando questionários e relatórios. Antes de conceituar fenômenos físicos do tema 

“radiação”, foi distribuído um questionário com perguntas abertas sobre o tema central 

(radiação) e um tema transversal (modelo atômico e aplicação da radiação no cotidiano), 

apêndice B, sendo o mesmo questionário foi aplicado após a intervenção por meio do produto 

educacional. 

Por fim, foi solicitado aos alunos (em grupo) que elaborassem um relatório sobre o 

produto educacional aplicado. Deste modo, pode-se afirmar que a pesquisa tem um caráter 

descritivo e qualitativo, pois foram observados e analisados os comentários dos alunos nos 

questionários (apêndice B, C), e também o comportamento em sala de aula, diante das 

atividades propostas, bem como, foi considerada a avaliação sobre o infográfico na visão dos 

alunos. 

Mediante as etapas anteriormente descritas, ressalta-se que a proposta foi elaborada 

levando em consideração a importância da atribuição de significados aos conhecimentos 

prévios dos alunos, como afirma Ausubel (p. 52) apud Moreira (2011), a estrutura cognitiva 

tende a organizar-se hierarquicamente em termos de nível de abstração, generalidade e 

exclusividade de seus conteúdos trabalhados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capitulo, será apresentada a descrição da aplicação do produto, bem como, os 

resultados e discussões decorrentes do mesmo, com base nas avaliações por meio de 

questionários e observações em sala de aula. 

 

 

5.1 DESCRIÇÃODA APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

A seguir, serão explanadas as quatro aulas e os conteúdos abordados na aplicação do 

produto, conforme pode ser observado na figura 5.1.1, tais como átomos, suas propriedades e 

modelos, radiações, tipos de radiações ionizantes (alfa, beta e gama), suas aplicações no 

cotidiano, raios-X, radioterapia, aplicações na indústria, na agricultura e nos alimentos 

tratados por radiação. 

 

Figura 5.1.1 - Apresentação da capa do Produto educacional. 

 
Fonte: própria autoria. 

 

 

Na primeira aula, foi exposto o conteúdo introdutório sobre os modelos atômicos 

apresentados aos alunos antes do conteúdo de radiação para que o conteúdo de modelos 

atômicos sirva como organizador prévio e ponto de ancoragem para o aprendizado sobre 
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radiação. Pois é necessário também que tal conteúdo ideativo esteja disponível na estrutura 

cognitiva para melhor compreensão.  

Utilizou-se um material caracterizado pela substantividade, mostrando a evolução do 

átomo através de modelos simbólicos como, por exemplo, bola de bilhar, pudim de passas, 

planetário e nuvem eletrônica, como mostra a figura 5.1.2. 

 

Figura 5.1.2 - Introdução das aulas ministradas em Power Point. 

 
Fonte: própria autoria. 

 

Na segunda aula, foi apresentado de forma geral o conteúdo de radiação, colocando 

em prática o princípio que Ausubel propõe,  que é a diferenciação progressiva, se o aluno 

tiver uma ideia geral do que é radiação, quando o professor aborda e detalha a utilização e as 

formas e maneira de como a radiação está presente em seu cotidiano, por exemplo: raios-X, 

radioterapia, aplicações na indústria, na agricultura e nos alimentos tratados por radiação, as 

ideias ficarão mais clara e o conteúdo abordado vai fazer mais sentido ao aluno.  

Dessa forma a estrutura cognitiva do educando estará disponível para incluir ideias 

amplas e mais concretas, oferecendo elementos para uma aprendizagem significativa. 
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Figura 5.1.3 - Explicação sobre radiação durante a aula em Power Point. 

 
Fonte: própria autoria. 

 

Na terceira aula, o conteúdo abordado foi sobre a “Definição de radiação nuclear e 

aplicação da radiação no cotidiano”. Esses temas trouxeram várias curiosidades, os alunos 

ficaram muito surpresos com a utilização de radiação nos alimentos, os alunos tinham como 

conhecimento inicial que, a radiação era algo muito ruim, e com a aplicação do produto, 

mostrou que a radiação usada na medida correta ela traz pontos positivos. E nesse momento 

ocorre aprendizagem por representação, onde o conteúdo exposto em forma de imagens, 

símbolos conforme a figura 5.1.4 e juntamente com a exposição verbal, assim pode ocorre 

dois padrões de estimulação interna: um é a imagem visual do símbolo, outro é o padrão de 

estimulação interna resultante de ter ouvido a palavra que representa o símbolo. 
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Figura 5.1.4 - Explicação sobre radiação nuclear. 

 
Fonte: própria autoria. 

 

Na quarta aula finalizamos o conteúdo sobre radiação nos alimentos e logo após 

voltamos para sala de aula, apresentou-se o segundo questionário objetivando averiguar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, e fizeram também o relatório para que eles pudessem 

descrever através do conhecimento adquirido durante a aplicação do material paradidático 

sobre o conteúdo de radiação, nesse momento ocorre tanto a aprendizagem significativa por 

recepção como aprendizagem por descoberta, a Aprendizagem por Recepção ocorre quando o 

que deve ser aprendido é apresentado na sua forma final, já a aprendizagem por descoberta 

acontece quando o conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz que 

partindo do que ele já sabe e a nova informação consegue formular novos conhecimentos  

como mostra a figura 5.1.5 que apresenta um produto que o aluno já conhece e chama atenção 

para o símbolo de alimento irradiado. 
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Figura 5.1.5 - Explicação sobre radiação nos alimentos. 

 
Fonte: própria autoria. 

 

 

Assim, a divisão proposta para a aplicação do produto é a seguinte: 1º Aula: 

Apresentar aos alunos a proposta da pesquisa e afirmando a importância do primeiro 

questionário, e que através das respostas identifica-se o grau de conhecimento de cada aluno. 

Em seguida, aplicação da primeira aula com o tema gerador “Modelos Atômicos” com 

objetivo de mostrar a teoria e a evolução do modelo atômico, através dos grandes cientistas 

como: O químico inglês John Dalton e sua bola de bilhar, o físico inglês Joseph John 

Thomson e o pudim de passas, o físico neozelandês Ernest Rutherford com o modelo 

planetário David Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford com a organização dos níveis de 

energia ao redor do núcleo que hoje é o mais conhecido, não deixando de lembrar-se do novo 

modelo de nuvem eletrônica que ainda não é muito explicado teoricamente. 

 

2º Aula: Apresentar o conteúdo Radiação eletromagnética, Radiação das partículas, 

com objetivo de mostrar aos alunos os pontos importantes, e o quanto a radiação está presente 

em nosso cotidiano, seja natural ou de forma artificial, controlada pelo homem. Cada dia 

mais, com os avanços na área tecnológica, ela tem se apresentado em diversos aspectos na 

vida das pessoas, como no exame de raios-X, radioterapia, gamagrafia, tratamento de 

alimentos por radiação e esterilização de insetos como mostra as figuras (3.3.4.3). Assim, os 

alunos conseguem entender e relacionar estes fatos apresentado nas aulas de Física com o seu 

cotidiano. 
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3º Aula: Apresentar os temas: Radiação Nuclear e Aplicação da Radiação no 

cotidiano, mostrando aos alunos do benefício da radiação na medicina com radioterapia e o 

raio-X. É possível também a aplicação na agricultura, estudando o comportamento de insetos 

e nas indústrias que é chamada de gamagrafia, um recurso para se obter imagens através da 

radiação gama. Usada para observar defeitos imperceptíveis de soldas em navios, rachaduras 

em asas de aviões e pequenos furos e ou outras imperfeições, e também nos alimentos, com 

objetivo preconizar a desinfestação e descontaminação dos alimentos, eliminando o 

microrganismo, inibir a brotação, controlar a maturação, prolongando seu tempo de exposição 

em prateleiras de supermercado ou suas viagens longas de um estado para o outro. E claro não 

deixando de falar sobre os maleficio da radiação, ela em excesso, pode provocar câncer, 

alterações no DNA e mutações que podem provocar a morte das células, tudo isso, discutimos 

e falamos durante a aplicação dos conteúdos abordados. 

 

4º Aula: Aplicação do segundo questionário. Necessário para analisar o conhecimento 

adquirido pelos alunos com o uso do material paradidático e infográfico, em sequência, os 

alunos fizeram um relatório em dupla para discutir se a metodologia utilizada facilitou a 

compreensão dos conteúdos abordados durante a aplicação do produto educacional. 

 

 

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES DECORRENTES DAS AULAS 

 

Inicialmente foi realizada a aplicação do questionário (Apêndice B), conforme 

ilustrado na figura 5.2.1, para dimensionar o conhecimento prévio desses discentes.  Em 

seguida, dirigiu-se ao laboratório de informática para realização das aulas, o material 

paradidático em infográfico foi aplicado de forma instrucionista, porém durante as aulas, 

houve muitos questionamentos sobre os conteúdos de física. Em momento posterior, seguiu a 

aplicação dos demais conteúdos. Ao final do último encontro, para analisar o conhecimento 

adquirido ao concluir as aulas, foi aplicado novamente o questionário (Apêndice C).  

Na sequência, os alunos fizeram um relatório manuscrito em dupla para relatar os 

conhecimentos adquiridos e avaliar os pontos positivos e negativos sobre o produto e 

infográfico, descreveram com as suas próprias palavras se o produto ajudou, facilitou na 

compreensão dos conteúdos que foram apresentados em forma infográficos. 
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Figura 5.2.1 - Aplicação do primeiro questionário. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

No primeiro encontro objetivando averiguar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre tais grandezas ou fenômenos, aplicou-se o questionário do (apêndice B). Após uns 

15min, tempo necessário para realização do registro das respostas dos alunos, apresentou-se o 

primeiro tema a ser abordado “modelo atômico” conforme figura 5.2.2. 

 

Figura 5.2.3 - Aplicação da aula sobre modelos atômicos. 

 
Fonte: autoria própria. 
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No segundo encontro, apresentou-se o tema a ser abordado “radiação eletromagnética 

e radiação das partículas como mostra as figuras 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5. Esses temas trouxeram 

várias discussões sobre: qual a diferença entre as duas radiações? Esclarecendo aos alunos que 

a Radiação eletromagnética é definida como ondas que se propagam no vácuo no ar ou em 

outro meio material e também possuem a capacidade de transportar energia, e que há vários 

comprimentos de onda com quantidade de energia associada. Já as radiações de partículas 

mais comuns, são radiação alfa, radiação beta, emissão de nêutrons e raios catódicos. 

 

Figura 5.2.4 - Aplicação da aula sobre tipos de radiações. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.2.5 - Aplicação da aula sobre radiações alfa,beta e gama. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 5.2.6 - Aplicação da aula sobre radiação eletromagnetica. 

 

Fonte: autoria própria. 
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No terceiro encontro, o tema abordado foi “Definição de radiação nuclear e aplicação 

da radiação no cotidiano” como mostra a figura 5.2.6. Esses temas trouxeram várias 

curiosidades, os alunos ficaram muito surpresos com a utilização de radiação nos alimentos, 

porque eles tinham como conhecimento inicial que a radiação era algo muito ruim, e a 

aplicação do produto serviram para quebrar esse tabu, e assim, muito alunos até comentaram 

“por isso que aquelas frutas ficam tanto tempo expostas no supermercado com aparência de 

recém-colhida mesmo, depois de viajar de tão longe.” 

 

Figura 5.2.7 - Aplicação da aula sobre radiação nuclear e aplicação da radiação no cotidiano. 

 

Fonte: autoria própria. 
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No quarto encontro, já não mais no laboratório de informática, e sim na sala de aula 

apresentou-se o segundo questionário objetivando averiguar os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos, durante a aplicação do material paradidático sobre o conteúdo de radiação como 

mostra a figura 5.2.7, fizeram também um relatório em dupla para que eles pudessem 

descrever sobre o novo conhecimento adquirido durante a aplicação do material paradidático 

sobre o conteúdo de radiação. 

 

Figura 5.2.8 - Aplicação do segundo questionário. 

 
Fonte: autoria própria. 
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5.3 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Na etapa inicial da proposta, foi trabalhado sobre os conceitos básicos de modelo 

atômico, posteriormente avançando para os tipos de radiação. Em seguida, a aplicação da 

radiação no cotidiano. No final da aplicação do produto, introduziu-se para uma análise mais 

qualitativa realizou-se também registro das discussões dos alunos em forma de relatório. 

Com a aplicação do questionário, a intenção foi averiguar o conhecimento sobre o 

átomo e a evolução dos modelos atômicos, os tipos de radiação e a radiação e sua aplicação 

no dia a dia. Esse questionário foi elaborado com questões fechadas com a finalidade de 

observar o conhecimento prévio dos alunos, permitindo ao professor se planejar para atender 

os pontos mais delicados dos saberes dos discentes. Nesse momento foram discutidas as 

respostas do questionário diagnóstico (Apêndice B), apresentadas na figura 5.3.1. 

 

Figura 5.3.1:Questão 1 - Você já ouviu falar em radiação? 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através das respostas, pôde-se observar que 97% dos alunos já ouviram falar sobre 

radiação, ou seja, tinham de alguma forma, o conhecimento prévio sobre a primeira questão. 

Entretanto 3% alunos decidiram não opinar sobre a questão “Você já ouviu fala de radiação?” 

Conforme demonstra a figura 5.3.1. 

Após a etapa de execução do material paradidático em infográfico como recurso de 

aprendizagem, realizou-se a aplicação do segundo questionário aos alunos, a fim de mensurar 

o conhecimento adquirido através do material, sobre os conteúdos que foram abordados e 

discutidos nos encontros onde se obtiveram os seguintes resultados: 

Para a primeira questão, perguntamos se em algum momento os alunos já tinham 

ouvido falar sobre radiação, conforme demonstrado na figura 5.3.1 do questionário final. 

Observa-se que 100% dos alunos responderam “Sim” eles tinham ouvido falar sobre radiação, 

o que era totalmente esperado.  
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Figura 5.3.2:Questão 2 - existe uma exposição à radiação que é segura? 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na segunda questão com a pergunta, “Existe uma exposição à radiação que é segura?” 

pode-se observa que, 61% dos alunos não opinaram, e 9% responderam que não existia uma 

exposição segura à radiação, somente 30% dos discentes tinham o conhecimento prévio, 

conforme demonstrado no gráfico acima, possibilitando assim, um planejamento focado nesse 

determinado conteúdo. 

Na segunda questão representada pela Figura 5.3.2, do questionário final, pode ser 

observado que houve um crescimento significativo, depois do uso do material paradidático em 

infográfico, onde se percebe que 85% dos alunos conseguiram aprender sobre o conteúdo 

abordado, já que no questionário inicial, como demonstrado na figura 5.1.3, apenas 30% 

tinham noção do tema abordado. 

 
Figura 5.3.3: Questão 3 - A Radioatividade está ligada diretamente ao núcleo do átomo, na qual ao final do 

processo de reação o núcleo sofre alteração. Em sua opinião, essa descrição é de uma? 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Figura 5.3.3 do questionário inicial, pode-se observa que 39% dos 

alunos sabiam sobre “radiatividade”, lembrando que para isso acontecer, ocorre uma reação 

no núcleo, outros 18% erraram assinalando a opção de reação química, e 43% preferiram não 

opinar. 

Ao analisarmos a terceira questão na figura 5.3.3 do questionário final, comparando 

com o resultado do questionário inicial, foram extremamente positivos. Pode-se verificar no 
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gráfico acima, que 97% dos discentes responderam corretamente, representando um resultado 

positivo para o uso do material paradidático para o aprendizado dos alunos. 

 

Figura 5.3.4:Questão 4 - Vocês já observou esse selo de irradiação em alguns alimentos nas prateleiras do 

supermercado? 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a pergunta sobre: “Quantos dos alunos tinham observado nas prateleiras dos 

supermercados símbolo da irradiação nos alimentos?”, nota-se que 55% dos alunos conhecem 

o símbolo de radiação nos alimentos, já 42% não tinham conhecimento do símbolo e 3% 

decidiram não opinar. Com essas respostas, observo que, por mais que essa turma seja do 

curso de técnico em alimentos, existe uma porcentagem ainda bem considerável que faz 

refletir que algo está errado no planejamento pedagógico. 

Observamos na Figura 5.3.4 do questionário inicial, que apenas 55% dos alunos já 

haviam reparado no símbolo de irradiação nos alimentos. No questionário final, após o uso do 

produto educacional, na figura 5.3.4, obteve-se um aumento para os alunos que conheciam o 

símbolo nos alimentos, ou seja, 79%. Isso nos permite considerar que os alunos começaram a 

ter mais curiosidade para verificar o símbolo de radiação nos alimentos, todas as vezes que 

tiverem no supermercado. 

 

Figura 5.3.5: Questão 5 - As doses de radiação utilizadas nos exames diagnósticos não tem o potencial de 

provocar morte celular, mais poderiam eventualmente provocar mutações genéticas com potencial de 

desenvolver câncer ou doenças congênitas na prole. Esses efeitos são cumulativos ao longo da vida? 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao analisar a quinta questão na figura 5.3.5 do questionário inicial, onde se relata 

sobre o poder de penetração da radiação, durante os exames de diagnóstico, a pergunta é, 

“Esse efeito é cumulativo ao longo da vida?”. Percebe-se que 55% dos alunos responderam 

que não sabiam opinar sobre isso, fazendo uma análise referente a essa resposta, percebemos 

que por mais que os exames de diagnóstico estejam presentes no cotidiano deles, a maioria 

desconhece os efeitos da radiação, apenas 36% estão conscientes sobre o assunto e, 9%, têm 

conceito equivocado sobre o efeito da radiação durante os exames de diagnóstico. 

Nota-se a importância, de como sugere no PCN+, a abordagem desse tema, já que 

muitos desses alunos já foram expostos a tais exames, ou ainda poderão ser expostos a 

radiações em exames, tratamentos, e no trabalho. No geral, muitos alunos demonstraram que 

o tema radiação, muitas vezes é mal compreendido, alguns até mesmo tem medo da radiação 

por que o que ouviu falar foi de acidentes com radiação, o que na maioria das vezes são 

reportagens massivamente abordadas pelos meios de comunicação. 

Após a aplicação do material paradidático em infográfico, o nível de acertos dos 

alunos alcançou 94%, conforme demonstrado na figura 5.3.5 do questionário final, 

comparando com o os acertos do questionário inicial, não podemos deixar de ressaltar o 

quanto isso foi significativo. 

 

 

Figura 5.3.6: Questão 6 - A respeito das radiações alfa, beta, gama e raio x, podemos afirmar que: 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão seis, do questionário inicial, 82% dos alunos marcaram a resposta correta 

na letra (C) “Radiação alfa, beta, gama e raio-X, não tem o mesmo poder de penetração”, 9%, 

marcaram a letra (B) onde a resposta é “Gama e beta, tem o mesmo poder de penetração”, 6% 

deixaram em branco e/ou não marcou nenhuma das alternativas, outros 3% assinalaram a 

alternativa (D), como sendo “Beta, gama e raio-X tendo o mesmo poder de penetração, e, 
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nenhum aluno marcou a alternativa (A) com a resposta “Alfa e beta tem o mesmo poder de 

penetração”. Observa-se que a maioria dos alunos tem um conhecimento prévio a respeito das 

Radiação Alfa, beta, gama e raio X. 

Na questão seis, o índice de acertos não mudou muito em relação ao questionário 

inicial, conforme demonstrado na Figura 5.3.6, porém, todos os alunos opinaram, não 

deixando nenhuma questão em branco e/ou não opinaram, dessa forma, 85% dos alunos 

assinalaram a alternativa (C), onde “radiação alfa, beta, gama e raio-X não tem o mesmo 

poder de penetração” como está representado na figura 5.3.6 do questionário final. 

 

Figura 5.3.7: Questão 7 - O núcleo atômico de alguns elementos é bastante instável e sofre processos radioativos 

para remover sua instabilidade. Esses processos são chamados de: 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a questão sete que discorre sobre “O núcleo atômico de alguns elementos é 

bastante instável e sofre processos radioativos para remover sua instabilidade. Esses processos 

são chamados de:”. 88% dos alunos responderam corretamente a letra (B) “alfa, beta e gama”; 

9% a letra (A) “alfa, beta e zeta”, nenhum dos discentes marcaram as alternativas (C) “alfa, 

delta e gama” e (D) “pi, beta e gama”, outros 3% dos discentes deixaram em branco e/ou não 

marcaram nenhumas das opções. Logo, observa-se através da figura 5.3.7 do questionário 

inicial, que os alunos já ouviram falar sobre a radiação alfa, beta e gama. 

No questionário final, podemos observar que 97% dos alunos conseguiram aprender 

sobre os três tipos de radiação “alfa, beta e gama”, o mais interessante e positivo, é que nesse 

questionário final nenhum dos discentes deixou de responder, embora que ainda tenha 3% que 

assinalaram a opção errada como sendo “alfa, delta e gama”. 
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Figura 5.3.8:Questão 8 -São radiação ionizantes: 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na figura 5.3.8 do questionário inicial, onde se discute sobre “São radiação ionizante:” 

46% dos alunos marcaram a resposta correta a letra (B) “raio-X e raios gama”, 27% marcaram 

a opção (A) que é “infravermelho e raio-X”; 12% letra (D) que é “infravermelho e ondas de 

rádio”; 9% deixaram em branco e, 6% marcaram a letra (C) “raios gama e ondas de rádio”. 

Percebe-se que há várias ideias formadas sobre o que é radiação ionizante. Isso mostra ao 

professor, que é um dos conteúdos que deverá ser trabalhado de forma, onde todas as dúvidas 

existentes possam ser esclarecidas. 

No questionário inicial, conforme demonstrado na figura 5.3.8, pode-se perceber nas 

respostas dos alunos várias ideias formadas sobre o que é radiação ionizante, onde apenas 

46% dos alunos tinham respondido corretamente. Já para o questionário final, o gráfico acima 

nos mostra que 94% dos discentes assinalaram a opção correta como sendo “raios-X e raios 

gama”, representando um aumento significativo e a importância da aplicação do produto 

educacional abordando esse tema. 

 

Figura 5.3.9: Questão 9 - O modelo atômico teve várias modificações no decorrer dos séculos. Com base nessa 

informação quantos modelos ocorreram? 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao afirmar que “O modelo atômico teve várias modificações no decorrer dos séculos. 

Com base nessa informação, quantos modelos ocorreram?”, como demonstra a figura 5.3.9 do 
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questionário inicial, observa-se que 37% responderam corretamente a alternativa (B) que são 

quatro modelos atômicos, outros 33% ficaram com a resposta (A) que são três modelos, já 

15% opinaram pela letra (C) que são cinco modelos atômicos, 6% marcou a letra (D) que são 

seis modelos atômicos, e por fim 9% dos alunos deixaram em branco e/ou não marcaram 

nenhuma das opções. Essa questão deixa claro que os alunos ainda têm muitas dúvidas sobre 

a teoria dos modelos atômicos. 

Entretanto, no questionário final, após a aplicação do produto educacional, como 

representa na figura 5.3.9, 82% dos alunos acertaram sobre a quantidade de modelos 

atômicos. 

 

Figura 5.3.10: Questão 10 - Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs: 

Questionário Inicial. 

 

Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a última questão, foi solicitado para que o aluno relacionasse o modelo atômico 

com os cientistas que os propuseram, logo, 46% como mostra a figura 5.3.10 do questionário 

inicial não sabiam identificar os modelos atômicos com o seu cientista idealizador, 12% não 

souberam opinar e/ou deixaram em branco e, 42% souberam relacionar corretamente que o 

modelo atômico de Dalton era semelhante a uma “bola de bilhar”; o modelo atômico de 

Thomson era semelhante a um “pudim de passas” e o modelo atômico de Rutherford era 

semelhante ao “sistema solar”. 

Analisando o questionário final, nota-se que 82% dos alunos conseguem identificar os 

modelos atômicos com o seu cientista idealizador, relacionando corretamente que o modelo 

atômico de Dalton era semelhante a uma “bola de bilhar”; o modelo atômico de Thomson era 

semelhante a um “pudim de passas” e o modelo atômico de Rutherford era semelhante ao 

“sistema solar”, diferente do questionário realizado antes da aplicação do material 

paradidático em infográfico, onde apenas 42% dos discentes sabiam fazer a relação 

corretamente. 
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De acordo com os resultados obtidos através de relatos dos alunos, pode-se afirmar 

que o uso do material paradidático em infográfico, alinhados com os conteúdos dos livros 

didáticos, proporcionaram ganho na aprendizagem do conteúdo de radiação lembrando que 

não foi o único responsável em elevar o nível de conhecimento dos alunos, mas contribuiu 

fazendo com que as aulas ficassem mais dinâmicas e contextualizadas, segundo relato de 

alguns alunos a seguir: 

 

Aluno A: “[...] As aulas sobre o conteúdo de Radiação, ministradas pela professora 

de física, Daiane, foram diferentes, inovadoras, pois a mesma utilizou o método de 

infográficos para ministrar suas aulas. As aulas foram bem interessantes e 

dinâmicas, pois o método utilizado ajuda a prender a atenção dos alunos e a 

compreender e fixar melhor o conteúdo [...]”. 

 

Aluno B: “[...] com o objetivo de falar sobre radiação e seus tipos de uma forma 

diferente e criativa com slides modernos e diferentes do que estamos acostumados. 

Isso além de ser diferente, faz com que os alunos se interessem mais. Foi de suma 

importância o estudo sobre radiação, pois descobrimos que ela pode ser gerada por 

fontes naturais ou por dispositivos criados pelo próprio ser humano [...]”. 

 

Aluno C: “[...] Um material bem apresentado. Os discentes participaram bem na aula 

e todos compreenderam o conteúdo, e é algo que precisamos no nosso dia-a-dia, 

perceber a importância da física no nosso cotidiano [...]”. 

 

Aluno D: “[...] O trabalho foi muito bem apresentado e explicado, consegui entender 

perfeitamente o conteúdo, além de trazer um material de apoio bem interessante, 

divertido e atraente [...]”. 

 

Aluno E: “[...] As aulas nos permitiram conhecer outra perspectiva de fisica a qual 

foi apresentada de maneira lúdica. O conteúdo abordou os seguintes temas: radiação 

nuclear e ainda atentou e assuntos e nosso curso técnico radiação nos alimentos 

[...]”. 

 

Aluno F: “[...] Dessa forma, é evidente que quaisquer que sejam os temas 

trabalhados, sempre haverá uma absorção maior do assunto se o mesmo for 

transmitido por meio que chamem a atenção dos telespectadores fazendo-o 

interessar-se pelo conteúdo [...]”. 

 

O aluno (A) foi claro em suas considerações, podemos destacar que o mesmo se 

mostrou motivado com a utilização do método, pois foi capaz de identificar o quanto o uso do 

infográfico ajudou a prender a atenção da turma, a compreender e fixar melhor o conteúdo. 

O aluno (B) falou com mais propriedade sobre o conteúdo de radiação, e o quanto foi 

importante ter aprendido que a radiação é gerada por fontes naturais ou por dispositivos 

criados pelo próprio ser humano. 

Na descrição do aluno (C), destaca-se a observação da importância de um material 

bem apresentado e de o quanto a física está presente no cotidiano dos alunos. 

O aluno (D) consegue destacar a importância de um material atraente e divertido, o 

que confirma também o relato do aluno (E) que as aulas permitiram conhecer outra 
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perspectiva da física de maneira lúdica. Ele ainda destaque que dos conteúdos abordados um 

de maior relevância foi o de radiação nos alimentos trazendo assim, muito aprendizado para 

curso técnico de alimentos. 

Já o aluno (F) deixa evidente através do seu relatório que quaisquer que sejam os 

temas trabalhados haverá muita absorção se o mesmo for transmitido por meio de infográfico 

com recursos que chame a atenção do aluno, isso faz com que eles se interessem mais pelo 

conteúdo que está sendo abordado. 

Na sequência, serão explorados em conjunto os resultados dos questionários 

diagnósticos, a fim de perceber quantitativamente e qualitativamente os conhecimentos 

prévios e adquiridos dos alunos, comparando os resultados obtidos anterior e posteriormente a 

aplicação do produto, ilustrados na figura 5.3.11 e 5.3.12. 

 

Figura 5.3.11 - Questionário Inicial. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que, na primeira questão onde se aborda a pergunta “Você já ouviu falar 

em radiação?”, quase todos os alunos assinalaram que já haviam ouvido falar alguma coisa 

sobre radiação, mas em análise das próximas perguntas, fica evidente que há pouco 

conhecimento ou conceitos equivocados sobre a radiação, por exemplo: Na segunda questão 
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que aborda a pergunta “Existe uma exposição à radiação que é segura?” 70% dos alunos não 

sabiam se havia quantidade segura de exposição da radiação. 

Na quinta questão “As doses de radiações utilizadas nos exames diagnósticos não têm 

o potencial de provocar morte celular, mas poderiam eventualmente provocar mutações 

genéticas com potencial de desenvolver câncer ou doenças congênitas na prole. Esses efeitos 

são cumulativos ao longo da vida?”, 64% desses alunos não tinham conhecimento se esses 

efeitos são ou não cumulativos ao longo da vida, o que por sinal, faz muito sentido o 

esclarecimento como sugere o PCNEM, já que muitos desses alunos já foram expostos a tais 

exames, ou ainda poderão ser expostos a radiações em exames, tratamentos, e ou trabalho.  

No geral, muitos alunos demonstraram que o tema radiação muitas vezes é mal 

compreendido, alguns até mesmo têm medo da radiação por que o que ouviu falar foi de 

acidentes com radiação, o que na maioria das vezes são reportagens massivamente abordadas 

pelos meios de comunicação. 

Quanto ao segundo questionário, aplicado após as aulas conceituais, pode-se observar 

que a utilização do material paradidático em infográfico obteve êxodos positivos como mostra 

na figura 5.3.112 os seguintes resultados abaixo: 

 

Figura 5.3.12 - Questionário Final. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao analisar o gráfico acima, a sétima questão que trata sobre o processo radioativo no 

núcleo atômico de alguns elementos para remover sua instabilidade, 100% dos alunos 

conseguira entender o processo radioativo, assim como na terceira questão que também fala 

sobre a radioatividade do núcleo de átomo “A Radioatividade está ligada diretamente ao 

núcleo do átomo, na qual ao final do processo de reação o núcleo sofre alteração. Em sua 

opinião, essa descrição é de uma?”, 97% dos alunos conseguiram entender claramente esse 

conteúdo de radiação. 

O material paradidático em infográfico alcançou os resultados almejados, pois elevou 

os resultados na disciplina de física trazendo aos alunos do curso técnico de alimentos outro 

aspecto da física, como a de radiação nos alimentos de forma significativa aos assuntos do 

curso de alimentos. Percebeu-se uma transformação comportamental dos estudantes diante 

das aulas e os relatos através dos relatórios como podemos observar: 

 

Aluno G: “[...] Os slides por sua vez teve distintas animações na qual 

chamou atenção dos alunos as imagens, gifs e toda arte utilizada foi bastante 

proveitosa, pois mostrou como seria na pratica o assunto abordado nos contextos 

que não longos fazendo com que a informação passada fosse absorvida rapidamente. 

[...]”. 

 

Aluno H: “[...] A irradiação em alimentos não é muito conhecida, normalmente 

quando se fala que o alimento foi irradiado as pessoas não querem por motivo de 

medo, acreditam que vão ter câncer. Quando a professor mostrou o produto e 

explicou utilizando as imagens e animações do infográfico, entendemos bem melhor 

que a radiação nos alimentos não fazia mal se usando a quantidade correta para cada 

alimento. Essa aula nos ajudou a conhecer tudo sobre radiação nos alimentos, agora 

quando fomos comprar algo no supermercado e vermos o símbolo de radiação nos 

alimentos saberemos do que se trata. [...]”. 

  

Aluno I: “[...] Primeiramente a apresentação foi excelente, pois a professora 

além de explicar o conteúdo de forma mais lúdica e atraente com o infográfico, ela 

deu oportunidade para os alunos expor suas ideias e questionamento. [...]”. 

 

O aluno (G) Em seu relato, destacou que a utilização de imagens, gifs e todo esse 

método utilizado de uma forma geral, foi bastante proveitosa, pois foi capaz de absorve o 

conteúdo com mais facilidade. 
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O aluno (H) destacar que através das imagens e animações do infográfico quebrou se 

o” tabu” que existia sobre os alimentos irradiados um material atraente e divertido, confirma 

também o relato do aluno (I) que as aulas foram explicadas de forma lúdica e atraente, 

permitindo-os a expor suas ideias e questionamento. relevância foi o de radiação nos 

alimentos trazendo assim, muito aprendizado para curso técnico de alimentos. 

 

Assim com os resultados adquiridos através dos relatos dos alunos, pode-se afirmar 

que o uso do material paradidático em infográfico, proporcionaram uma aprendizagem 

significativa sobre o conteúdo de radiação fazendo com que as aulas ficassem mais dinâmicas 

e contextualizadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O material paradidático em infográfico foi criado de uma maneira mais atraente para 

que o conteúdo abordado se tornasse mais significativo, utilizando imagens, dinamismo e 

fontes diversas. Para a elaboração do material em infográfico foi usado várias plataformas, 

como: Canva, photoshop e PowerPoint. 

A maioria dos trabalhos sobre Infográfico é direcionado à disciplina de Geografia, 

História e também ciências do ensino fundamental, transmitindo uma ideia de conteúdos 

visuais que complementam o texto de uma forma muito atraente, melhorando a compreensão 

do leitor. Por isso, o uso do infográfico na disciplina de física merece uma atenção especial 

para esse nível de educação, por ser um nível ainda carente de propostas pedagógicas. 

Portanto, há grande relevância na escolha do tema deste trabalho sobre a utilização de 

infográfico como recurso no processo de ensino-aprendizagem, mais especificamente no 

ensino de Física, abordando tópicos de: Modelos atômicos, Radiação eletromagnética, 

Radiação das partículas, Radiação Nuclear e Aplicação da Radiação no cotidiano, pois esse 

recurso ainda é pouco utilizado. 

Nesta dissertação foi possível observar que houve empenho e entusiasmo com a 

proposta, pois as conversas entre os alunos eram constantes, sempre sobre o conteúdo 

abordado, através de textos visuais associados a elementos não verbais como: a imagens, som, 

formas que orientaria um determinado momento. Como resultado, a socialização de ideias e 

informações, além da interação entre os alunos foi verificada na aplicação do produto na sala 

de aula. 

Dessa forma, ao propor atividades aos alunos, pôde-se contemplar o aprazimento da 

turma ao observar quando foram questionados sobre a importância de usar o infográfico para 

aprender física, e também o desejo de que outros professores utilizassem esse método 

pedagógico em suas respectivas disciplinas. 

Avaliou-se positivamente quando questionamos sobre os conteúdos abordados e 

grande parte dos alunos respondeu e demostrou interesse em aprender. Assim, o material 

paradidático em infográfico por oportunizar aos alunos um maior envolvimento no processo 

ensino-aprendizagem, faz com que este se torne mais significativo e prazeroso. 

Por fim, nesta pesquisa foi observado o quanto os alunos se interessam por aulas 

diferenciadas, em que eles tenham a oportunidade de serem elementos participativos e não 

meros coadjuvantes. 
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Inferiu-se nessa pesquisa que o infográfico desperta interesse nos alunos e não podem 

ser vistos como instrumentos de preencher tempo de aulas não planejadas, afinal o sucesso do 

uso de infográfico como recurso pedagógico, depende muito de um bom planejamento e 

preparação do professor, pois, precisa realmente planejar antecipadamente quais serão os 

objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. 

Os resultados confirmam que os métodos diversificados facilitam o processo de 

ensino-aprendizagem do conceito físico proposto e tornam a aula mais atraente e objetiva. O 

produto educacional será disponibilizado aos professores interessados, com a finalidade de 

auxiliá-los nas suas práticas pedagógicas. 

A ideia é que futuramente alunos e professores possam utilizar essa ferramenta 

pedagógica em suas pesquisas e estudos de forma mais interativa, construindo eles mesmos 

seus próprios infográficos.  
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APÊNDICE A – LINK DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Informações e orientações sobre o produto educacional elaborado neste trabalho estão 

disponibilizadas numa pasta intitulada “A FÍSICA DAS RADIAÇÕES: PROPOSTA 

PARADIDÁTICA EM INFOGRÁFICO PARA O ENSINO DE FÍSICA” para acesso de 

todos os interessados, através do seguinte link 

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HtvKnaJjcTPF5EtfIjyg-9BEonoP-kW1). 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO INICIAL FÍSICA DA RADIAÇÃO 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO FÍSICA DA RADIAÇÃO 

Curso técnico em Alimentos integrado ao ensino médio 

Aluno: 

 

Turma 3º A Alimentos       Data: 

Disciplina:  

 

Através dos conhecimentos adquiridos com o seu cotidiano responda esse questionário abaixo: 

1) Você já ouviu falar em radiação? 

 

Sim (  )      

Não (  )  

Não sei opinar (  ) 

 

 

2)  Existe uma exposição à radiação que é segura? 

 

Sim (  )      

Não (  )      

Não sei opinar (  ) 

 

 

3) A Radioatividade está ligada diretamente ao núcleo do átomo, na qual ao final do processo 

de reação o núcleo sofre alteração.  Em sua opinião, essa descrição é de uma? 

 

Reação química (  )     

Reação nuclear (  )     

Não sei opinar (  ) 
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4) Vocês já observou esse selo de irradiação em alguns alimentos nas prateleiras do 

supermercado? 

 
Sim (  )     

Não (  )         

Não sei opinar (  ) 

 

5) As doses de radiação utilizadas nos exames diagnostico não tem o potencial de provocar 

morte celular, mas poderiam eventualmente provocar mutações genéticas com potencial de 

desenvolver câncer ou doenças congênitas na prole. Esses efeitos são cumulativos ao longo da 

vida? 

 

Sim (  )     

Não (  )         

Não sei opinar (  ) 

 

 

6) A respeito das radiações alfa, beta, gama e raios X, podemos afirmar que: 

 

a) alfa e beta tem o mesmo poder de penetração. 

b) gama e beta tem o mesmo poder de penetração. 

c) alfa, beta, gama e Raio-X não tem o mesmo poder de penetração. 

d) beta, gama e raio X tem o mesmo poder de penetração. 

 

 

7) O núcleo atômico de alguns elementos é bastante instável e sofre processos radioativos 

para remover sua instabilidade.  Esses processos são chamados de: 

a)alfa, beta e zeta 

b) alfa, beta e gama 

c) alfa, delta e gama 

d) pi, beta e gama 

 

 

8) São radiação ionizante: 

 

I Infravermelho 

II Raios X  

III Raios gama 

IV Ondas de radio 

 

Marque a opção que apresenta as afirmativas corretas. 

 

a) I e II  
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b) II e III 

c) III e IV 

d) I e IV 

 

9)O modelo atômico teve várias modificações no decorrer do séculos. Com base nessa 

informação quantos modelos ocorreram? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

10)Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs: 

I. Dalton 

II. Thomson 

III. Rutherford 

(   ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”. 

(   ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. 

(   ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”.
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO FINAL FÍSICA DA RADIAÇÃO 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO FÍSICA DA RADIAÇÃO 

Curso técnico em Alimentos integrado ao ensino médio 

Aluno: 

 

Turma 3º A Alimentos       Data: 

Disciplina:  

 

Com os conhecimentos adquiridos após a aplicação do material paradidático em infográfico, 

responda o questionário abaixo: 

 

1) Você já ouviu falar em radiação? 

 

Sim (  )      

Não(  )    

Não sei opinar (  ) 

 

 

2)  Existe uma exposição à radiação que é segura? 

 

Sim (  )     

Não (  )       

Não sei opinar (  ) 

 

 

3) A Radioatividade está ligada diretamente ao núcleo do átomo, na qual ao final do processo 

de reação o núcleo sofre alteração.  Em sua opinião, essa descrição é de uma? 

 

reação química   (  )   

reação nuclear  (   )     

Não sei opinar (  ) 
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4) Vocês já observou esse selo de irradiação em alguns alimentos nas prateleiras do 

supermercado?  

 
Sim (  )     

Não (  )       

Não sei opinar (  ) 

 

 

5) As doses de radiação utilizadas nos exames diagnostico não tem o potencial de provocar 

morte celular, mas poderiam eventualmente provocar mutações genéticas com potencial de 

desenvolver câncer ou doenças congênitas na prole. Esses efeitos são cumulativos ao longo da 

vida? 

 

Sim (  )     

Não (  )         

Não sei opinar (  ) 

 

 

6) A respeito das radiações alfa, beta, gama e raios X, podemos afirmar que: 

 

a) alfa e beta tem o mesmo poder de penetração. 

b) gama e beta tem o mesmo poder de penetração. 

c) alfa, beta, gama e raio X não tem o mesmo poder de penetração. 

d) beta, gama e raio X tem o mesmo poder de penetração. 

 

 

7). O núcleo atômico de alguns elementos é bastante instável e sofre processos radioativos 

para remover sua instabilidade.  Esses processos são chamados de: 

a)alfa, beta e zeta 

b) alfa, beta e gama 

c) alfa, delta e gama 

d) pi, beta e gama 

 

 

8) São radiação ionizante: 

 

I Infravermelho 

II Raios X  

III Raios gama 

IV Ondas de radio 

 

Marque a opção que apresenta as afirmativas corretas. 
 

a) I e II  



104 

 

b) II e III 

c) III e IV 

d) I e IV 

 

9) O modelo atômico teve várias modificações no decorrer do séculos. Com base nessa 

informação quantos modelos ocorreram? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

 

10)Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs: 

I. Dalton 

II. Thomson 

III. Rutherford 

 

(   ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”. 

(   ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. 

(   ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”. 
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APÊNDICE D - GABARITO QUESTIONÁRIO INICIAL E FINAL FÍSICA 

DA RADIAÇÃO 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE FÍSICA RADIAÇÃO 

 
 
1) Você já ouviu falar sobre radiação? 

 

Sim (  )    

Não (  )    

Não tenho ideia (  ) 

 

 

2)  Existe uma exposição à radiação que é segura? 

 

Sim ( x )     

Não (  )      

Não tenho ideia (  ) 

 

 

3) A Radioatividade está ligada diretamente ao núcleo do átomo, na qual ao final do processo 

de reação o núcleo sofre alteração.  Em sua opinião é uma? 

 

Reação química (  )    

Reação nuclear ( x )      

Não tenho ideia (  ) 

 

 

4) Vocês já observou que alguns alimentos encontrados nas prateleiras do supermercado são 

tratados com radiação? 

 

Sim (  )     

Não (  )        

Não tenho ideia (  ) 
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5) As doses de radiação utilizadas nos exames diagnostico não tem o potencial de provocar 

morte celular mas poderiam eventualmente provocar mutações genéticas com potencial de 

desenvolver câncer ou doenças congênitas na prole. Esses efeitos são cumulativo ao longo da 

vida ? 

Sim ( x )     

Não (  )         

Não tenho ideia (  ) 

 

 

 

6) A respeito das radiações alfa, beta, gama e raios X   podemos afirmar que: 

 

a) alfa e beta tem o mesmo poder de penetração 

b) gama e beta tem o mesmo poder de penetração 

c) alfa, beta, gama e raio x não tem o mesmo poder de penetração 

d) beta, gama e raio x tem o mesmo poder de penetração 

 

 

7). O núcleo atômico de alguns elementos é bastante instável e sofre processos radioativos 

para remover sua instabilidade.  Esses processos são 

a)alfa, beta e zeta 

b) alfa, beta e gama 

c) alfa, delta e gama 

d) pi, beta e gama 

 

 

8) São radiação ionizante: 

 

I Infravermelho 

II Raios X  

III raios gama 

IV Ondas de radio 

 

Marque a opção que apresenta as afirmativas corretas. 

a) I e II  

b) II e III 

c) III e IV 

d) I e IV 
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9) O modelo atômico teve várias modificações no decorrer do séculos. Com base nessa 

informação quantos modelos ocorreram 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

 

10) Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs: 

 

I. Dalton 

II. Thomson 

III. Rutherford 

 

(II) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”. 

(I) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. 

(III) Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”. 
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