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RESUMO 

 
 

DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA E O ENSINO DE TÓPICOS DE 
FÍSICA MODERNA 

 
 

Geane Santana Batista de Oliveira 
 

 

O presente trabalho propõe o uso das Situações-Problema, elaboradas segundo 

as orientações de Meirieu, como metodologia facilitadora do ensino de tópicos 

de Física Moderna para alunos do Ensino Médio. Como resultado do estudo 

temos a elaboração de um produto educacional, constituído de uma sequência 

didática sobre radiações eletromagnéticas, com foco nos raios X, radiação esta 

utilizada na mamografia, que é um dos métodos usados no diagnóstico do câncer 

de mama. A sequência didática foi aplicada em duas turmas da 3ª série do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Gonçalo Rollemberg Leite, Aracaju/SE. 

Durante a aplicação da sequência foram realizadas discussões sobre o tema 

câncer de mama, apresentação de vídeos e gifs animados, resolução de 

questões e confecção do espectro eletromagnético. Estas atividades forneceram 

subsídios para a solução da Situação-Problema apresentada, tornaram as aulas 

mais dinâmicas e promoveram melhor interação entre os alunos. Para coleta de 

dados foram utilizados como instrumentos: questionário investigativo, Situação-

Problema e questionário de opiniões. Os dados coletados mostraram indícios de 

que a utilização de Situações-Problema como ferramenta didática para o ensino 

de física no Ensino Médio foi relevante para a aprendizagem dos conceitos 

propostos. 

 
 

Palavras-chave: Ensino de Física, Situações-Problema, raios X, Câncer de 
Mama.



ABSTRACT 
 

 

DIAGNOSIS OF BREAST CANCER AND THE TEACHING OF MODERN 
PHYSICS TOPICS 

 
 

Geane Santana Batista de Oliveira 

 
 

The present work proposes the use of Problem-Situations, elaborated according 

to Meirieu's orientations, as a facilitating methodology of teaching Modern 

Physics subjects to High School students. As a result of the work we have the 

elaboration of an educational product, consisting of a didactic sequence based 

on electromagnetic radiation, focusing on x-rays, where this radiation is used in 

mammography, which is one of the most widely used methods in the diagnosis 

of breast cancer. The didactic sequence was applied in two classes of the 3rd 

grade of the High School of the Gonçalo Rollemberg Leite State School, 

Aracaju/SE. During the sequence application, discussions were held about the 

theme breast cancer, with video and animated gifs presentation, problem solving 

and confections of the electromagnetic spectrum. These activities provided 

support for a situation solution, made classes more dynamic and provided better 

interaction between students. For data collection, the following instruments were 

used: investigative questionnaire, Problem-Situation and opinion questionnaire. 

The collected data showed that the use of Problem Situations as a didactic tool 

for the teaching of physics in High School was relevant to the learning of the 

proposed concepts. 

 

Keywords: Physics Education, Problem Situations, X-rays, Breast Cancer. 
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1. Introdução 

 

Muitos estudantes do Ensino Médio (EM) ainda apresentam dificuldades em 

aprender física por não entenderem a verdadeira utilidade do que estudam. Em nosso dia 

a dia como professora, percebemos que a maioria dos alunos veem a física como uma 

Ciência cheia de fórmulas matemáticas a serem memorizadas para depois utilizar nas 

provas a fim de obter uma boa nota e consequente aprovação. Normalmente esses jovens 

não conseguem fazer uma conexão entre o que aprendem e o mundo que os rodeiam. Para 

Prestes e Cappelletto (2008), isso ocorre porque os professores não contextualizam o que 

ensinam em sala de aula. Esses autores destacam a importância de se fazer uma ponte 

entre a física que se ensina na escola e a física do cotidiano. Corroborando com Soares et 

al. (2015), entendemos que para modificar esse cenário é preciso desenvolver atividades 

voltadas para a parte conceitual dos fenômenos físicos, que não estejam restritas apenas 

às equações e fórmulas matemáticas. 

Infelizmente, ainda existe uma grande distância entre o que se ensina atualmente 

em física e as modificações que a sociedade tem experimentado diariamente. Ainda 

ensinamos a Física Clássica e deixamos de lado os conhecimentos mais atuais que podem 

provocar no aluno mais curiosidade e interesse. Para modificar esse cenário devemos 

abordar sobre tópicos de Física Moderna (FM) nas aulas do EM, pois assim os alunos 

poderão entender melhor o mundo tecnológico em que vivem e desenvolver habilidades 

para lidar com questões que envolvem os impactos sociais e ambientais gerados por esses 

avanços tecnológicos. Isso é possível se nas aulas forem utilizadas metodologias com 

atividades voltadas para a aprendizagem conceitual dos fenômenos físicos, deixando um 

pouco de lado o formalismo matemático (SOARES, 2015). 

Nesse sentido, foi escolhido o tema Radiações Eletromagnéticas para este trabalho 

porque, além de constar na lista dos temas estruturadores dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN’s (Brasil, 2006), nos permite trabalhar de forma interdisciplinar, 

principalmente com a Química e a Biologia, e também inserir conteúdos de FM no 

currículo da escola.  O termo radiação é pouco divulgado e gera ainda reações de medo e 

ansiedade na comunidade, pois se costuma associar esse tema a seus efeitos danosos 

(negativos) como os acidentes, as bombas nucleares e o câncer. Com a abordagem desse 

tema, o aluno poderá discernir sobre riscos e benefícios decorrentes da utilização de 

diferentes tipos de radiações, como é o caso das radiações ionizantes usadas no 
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diagnóstico (mamografia) do Câncer de Mama (CM). Esse tema pode também promover 

ainda discussões sobre os problemas relacionados à produção e utilização da energia 

nuclear e de outras radiações ionizantes. Dentre as faixas de radiações eletromagnéticas, 

escolhemos o raio X, devido a sua grande aplicabilidade na tecnologia moderna e 

principalmente na medicina, pois vemos a necessidade de popularizar esses 

conhecimentos, visando a educação científica por parte dos alunos, pois os mesmos 

possuem informações pouco articuladas sobre o assunto.  

 
“O cotidiano contemporâneo depende, cada vez mais intensamente, de 

tecnologias baseadas na utilização de radiações... Introduzir esses assuntos no 

ensino médio significa promover nos jovens competências para, por exemplo, 

ter condições de avaliar riscos e benefícios que decorrem da utilização de 

diferentes radiações, compreender os recursos de diagnóstico médico 

(radiografias, tomografias etc.), acompanhar a discussão sobre os problemas 

relacionados à utilização da energia nuclear...” (BRASIL, 2002, p. 77). 

 

Os PCN’s+ (BRASIL, 2002) sugerem que haja uma atualização no currículo do 

EM de forma que o ensino seja voltado para o dia a dia do aluno e promova um novo 

olhar sobre o impacto das tecnologias nas formas de vida contemporânea, além de 

introduzir novos elementos para uma discussão consciente da relação entre ética e ciência. 

Essas sugestões serão contempladas somente quando os temas de FM forem trabalhados 

de forma correta, fazendo com que o aluno entenda, discuta e reflita sobre os conceitos 

relacionados às várias tecnologias utilizadas no cotidiano dele e das outras pessoas de seu 

convívio. Para que isso aconteça, muitas vezes é necessário se distanciar um pouco do 

formalismo matemático e do ensino tradicional, buscando atividades que resultem na 

argumentação e elevação do senso crítico, abordando o tema de forma mais conceitual. 

Para que o aluno entenda o mundo tecnológico ao seu redor e possa modificá-lo 

de forma crítica e consciente é preciso que ele desenvolva habilidades e competências 

que o façam relacionar os conteúdos aprendidos durante as aulas com a sua realidade fora 

da escola. Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, para que isso 

aconteça, “deve-se modificar os métodos de ensino, capacitando o aluno a responder 

perguntas e a procurar as informações necessárias para utilizá-las nos contextos em que 

forem solicitadas” (BRASIL, 2006). 

Se os temas estudados estiverem ligados ao cotidiano dos alunos e forem passados 

através de situações que os levem a associar o que já sabem com o que vão aprender, isso 
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promoverá a aprendizagem significativa, pois “o fator mais importante que influencia a 

aprendizagem é a quantidade, clareza e a organização dos conhecimentos que o aluno já 

dispõe e que em torno deles vai agregar as novidades” Ausubel (1969, p. 50 apud 

MEIRIEU, 1998, p. 130).  Nesse sentido, destacamos a resolução de Situações-Problema 

(SP) como metodologia motivadora para o processo de ensino e aprendizagem nas aulas 

de Física. Entendemos as atividades envolvendo SP como uma forma de levar o aluno a 

pensar, a refletir como solucionar o problema e não apenas encontrar o resultado final 

(SIMÕES NETO, 2009).  

Nesse contexto, nosso trabalho adotou como referencial as ideias de Meirieu 

(1998, p. 192), que entende SP como “uma situação-didática na qual se propõe ao sujeito 

uma tarefa que ele não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem precisa. E essa 

aprendizagem, que constitui o verdadeiro objetivo das SP, é obtida ao vencer obstáculos 

na realização da tarefa”. O uso de SP pode facilitar a efetiva aprendizagem dos alunos, 

estimular os estudantes para a realização de tarefas e orientar na compreensão do 

conhecimento científico. 

Convém salientar que utilizaremos as SP neste estudo, pois vemos nesta 

metodologia a possibilidade de estimular os alunos a relacionar aquilo que aprendem na 

escola com o seu cotidiano, assim como utilizar os seus conhecimentos prévios para 

elaborar novas ideias e superar as suas dificuldades de aprendizagem, pois ao buscar a 

solução para uma SP, o aluno pode experimentar um processo parecido com o papel de 

um cientista que pensa, organiza, esquematiza as ideias e encontra respostas para as 

dúvidas que vão surgindo durante o processo investigativo. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como proposta apresentar um Produto 

Educacional composto de uma sequência didática sobre Radiações Eletromagnéticas, 

para alunos da 3ª série do Ensino Médio, uma Apostila (Apêndice 5) com o conteúdo para 

o aluno e uma versão constando as unidades desenvolvidas para o professor. A ideia é 

que esse material sirva de apoio para o ensino da temática, podendo ser reproduzido e 

adaptado à realidade de cada professor em suas aulas de Física. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre o Ensino de Física 

Moderna, além de diversos trabalhos sobre a inserção de temas de Física Moderna no 

Ensino Médio, especificamente com o tema Radiações Eletromagnéticas. Também 

apresenta o referencial teórico dessa pesquisa, que é a Situação-Problema elaborada de 

acordo com o pedagogo Philippe Meirieu e a Física das Ondas Eletromagnéticas, com 
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foco nos raios X. Ainda nesse capítulo são apresentadas as concepções alternativas dos 

estudantes do Ensino Médio sobre radiações. 

O Capítulo 3 descreve a Metodologia da Pesquisa, que é de caráter qualitativo e 

descritivo, com dados obtidos mediante contato direto com os envolvidos, e traz um 

resumo e descrição da sequência didática mostrando os passos de cada etapa da sequência. 

O Capítulo 4 relata a análise e discussão sobre os dados obtidos durante a 

aplicação da sequência didática.  

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais. 
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2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Os PCN’s e o Ensino da Física Moderna  

Os PCN’s são documentos oficiais que servem de referência para o Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (EM) em todo país elaborados por um grupo de 

especialistas da educação ligados ao Ministério da Educação (MEC) na década de 1990, 

articulando-se com os propósitos do Plano Nacional de Educação (PNE) e têm o papel de 

difundir os princípios da reforma curricular e orientar os professores e escolas na busca 

de novas abordagens e metodologias (MENEZES & SANTOS, 2001).  Com a proposta, 

o MEC pretende que a educação brasileira se torne eficiente através de limites e condições 

de funcionamento para os currículos das escolas bem como os conteúdos mínimos, 

definidos na Base Nacional Comum Curricular, a serem ministrados nas disciplinas. 

Para o EM, última etapa da educação básica, o objetivo principal do documento é 

fazer com que os educadores reflitam sobre sua prática pedagógica diária e sirva de apoio 

ao planejamento das aulas e ao desenvolvimento do currículo para facilitar o trabalho em 

cada área do conhecimento (BRASIL, 2002). A componente Física (inserida na área de 

conhecimento Ciências da Natureza e Suas Tecnologias) está organizada em seis 

unidades temáticas, sendo que na unidade temática de número cinco é sugerido o “estudo 

da Matéria e Radiação, sua constituição e interações, a constituição macroscópica e 

microscópica da matéria, a sucessão histórica de modelos da composição infinitesimal 

das substâncias, a sistematização das radiações eletromagnéticas e suas aplicações 

diagnósticas e terapêuticas” (BRASIL, 2002), cujos objetivos são: 

 

Identificar diferentes tipos de radiações presentes na vida cotidiana, 

reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético (das ondas de 

rádio aos raios gama) e sua utilização através de tecnologias a elas associadas 

(radar, rádio, forno de micro-ondas, tomografia etc.) [...] Compreender os 

processos de interação das radiações com os meios materiais para explicar os 

fenômenos envolvidos em, por exemplo, fotocélulas, emissão e transmissão de 

luz, telas de monitores, radiografias... (BRASIL, 2002, p. 78). 

 

Segundo os PCN’s, a Física é um conjunto conhecimento capaz de explicar os 

fenômenos macroscópicos e microscópicos existentes no universo, ao mesmo tempo em 

que permite o desenvolvimento de novas fontes de energia, produtos e tecnologias. 
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Assim, a Física deve ser incorporada à cultura do aluno a fim de proporcionar ao 

educando uma compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos tecnológicos 

do cotidiano doméstico e profissional (GUIMARÃES, 2009). Além disso, os aspectos da 

Física Moderna (FM) são essenciais para uma compreensão sobre a matéria, sobre as 

radiações e suas aplicações, bem como para um entendimento de diferentes e novos 

materiais usados no desenvolvimento da tecnologia.  

Os jovens de hoje têm acesso facilitado às tecnologias, e atrelado a isso temos 

indivíduos curiosos e interessados em discutir temas relacionados ao funcionamento e 

aplicações dessas tecnologias, assuntos esses que estão associados aos conhecimentos da 

FM. No entanto, o que vivenciamos é que o ensino desses temas no EM das escolas 

públicas não é priorizado e não tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico atual, 

distanciando a necessidade que os estudantes têm de conhecer sobre os avanços e 

descobertas científicas no ramo da Física.  

Essa problemática vem sendo estudada desde o século passado e vários 

pesquisadores constataram que os professores não priorizam os conteúdos de FM em suas 

aulas porque ainda se deparam com alguns obstáculos tais como: deficiência na formação 

docente nos cursos de licenciatura, a falta de uma formação continuada, escassez de 

material didático mais atual, conteúdo extenso a ser ensinado, a pressão criada pelos 

exames de vestibular e por alguns professores não acreditarem que os alunos possam 

aprender conceitos muitas vezes abstratos (OSTERMANN e MOREIRA, 2001; 

TERRAZZAN, 1994;  SILVA et al., 2012).  

Quanto à escassez de material didático, ao longo dos anos, percebemos uma 

mudança significativa nos livros didáticos de física do EM selecionados para o Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), que passaram a inserir 

tópicos de Física Moderna, embora em muitos casos abordados ainda de forma 

superficial.  

Ao longo dos anos diversos trabalhos foram publicados em revistas 

especializadas, tais como a Revista Brasileira de Ensino Física, o Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física, a Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, entre outras. 

Dentre esses trabalhos, destacamos alguns que tratam de física das radiações para o EM. 

Souza (2009) apresenta em seu trabalho uma sequência didática em que a física 

das radiações é trabalhada com os alunos do EM através das noções de “marcadores” e 

“marcadores estruturantes” desenvolvida no contexto da transposição didática.  
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Erthal e Linhares (2008), fundamentados na teoria sócio histórico cultural de 

Vygotsky, propõem um material pedagógico contendo atividades para o ensino das 

radiações eletromagnéticas e sustenta que um dos fatores que impede a inclusão das 

radiações no currículo de física do EM é a ausência de uma proposta que viabilize uma 

transposição didática para esse nível de ensino. 

Barboza (2012) desenvolveu atividades para a promoção de um ensino mais atual 

e contextualizado de Física das Radiações com ênfase nas Radiações Solares, por se tratar 

de um tema relacionado com o cotidiano do aluno, o que facilita o processo de ensino-

aprendizagem.  

Pereira (2014) descreve em seu trabalho várias atividades educacionais de 

medições de radiações utilizando um conjunto experimental de baixo custo, o que, 

segundo o autor caracteriza uma boa experiência pedagógica para trabalhar o tema 

radiações com estudantes do EM.  

Vilela (2015) propõe atividades para alunos do 3º ano da Educação de Jovens e 

Adultos do Ensino Médio (EJAEM) visando desmistificar a ideia de que toda a radiação 

é prejudicial, através da análise e discussão de conceitos Físicos envolvidos no 

funcionamento do forno de micro-ondas. 

Cardoso (2017) apresenta uma proposta didática de inserção de Física das 

Radiações, com base na proposta curricular inserida nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio para a disciplina 

de Física do Ensino Médio e do curso técnico em Mecânica Industrial, e mostra que as 

atividades desenvolvidas contribuíram para a construção, por parte dos alunos, de uma 

visão crítica acerca do uso da tecnologia nuclear. 

Nas dissertações do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física 

(MNPEF), existem várias propostas de trabalhos de inserção dos temas de FM, dentre 

estes destacamos a seguir alguns que abordam a física das radiações. 

Jesus (2015) desenvolveu um produto educacional com o intuito de potencializar 

a aprendizagem significativa de conceitos de FMC a partir do estudo da Teoria de 

Produção e Emissão de Radiação X para o EM. 

Barros (2018) propôs uma intervenção didática que buscou unir os conceitos de 

radiações aos avanços tecnológicos presentes na vida dos indivíduos. 
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Silva (2018) sugere, em sua dissertação, a introdução da física nuclear no 9º ano 

do Ensino Fundamental através de uma metodologia baseada em três atividades: uma aula 

expositiva, uma roda de leitura e um jogo de tabuleiro. 

Passinho (2018) propôs uma sequência didática estruturada nos 3MP (três 

momentos pedagógicos) para o ensino de Ondas Eletromagnéticas com foco principal no 

funcionamento do aparelho celular em termos de transmissão e recepção de informações 

para uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Felizardo (2018) propôs um jogo para alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental que mostra, na aventura do personagem, diversas formas de exposição às 

radiações, os efeitos biológicos, tanto danosos como benéficos, e também as formas de 

proteção contra as mesmas. Através da proposta foi possível a abordagem do tema que 

envolve as Radiações Eletromagnéticas, Corpusculares e seus efeitos biológicos, sem 

perdas significativas da sua parte conceitual. 

Como temos visto, já existem diversos materiais de apoio adequados para a 

formação continuada do professor que deseja se atualizar e transformar a sua prática 

pedagógica. Considerando o pouco tempo que o professor tem para preparar as suas aulas, 

acreditamos que o diferencial para que ocorram aulas com qualidade e capazes de inserir 

tópicos de FM no EM seja que o professor assuma a postura de pesquisador, investindo 

sempre no seu aperfeiçoamento, seja em cursos, seja em leituras de temas de FM. 

 

2.2 Situações-Problema  

De acordo com os PCN’s (BRASIL, 2006), as Situações-Problema (SP) 

mobilizam o aluno, colocando-o em uma interação ativa consigo mesmo e com o 

professor, criando necessidades, provocando um saudável conflito e tornando-o capaz de 

gradativamente organizar o seu pensamento e buscar soluções. 

Segundo Meirieu (1998, p. 192), uma SP é “uma situação-didática na qual se 

propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem 

precisa”. A metodologia SP é um tipo de metodologia ativa, na qual o ensino é centrado 

no aluno, não no professor, e se distingue de uma “pedagogia da resposta”, na qual o 

professor ensina lições e promove explicações devidamente ajustadas e que mesmo 

assegurando de forma eficaz uma função de seleção social, não garante a todos a 

apropriação do que se pretende explicar. Como também não pertence a uma “pedagogia 

do problema”, conhecida ainda com “pedagogia do concreto” ou “do projeto”, que “têm 
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o propósito de colocar o aluno diante de uma tarefa capaz de mobilizá-lo e por ocasião da 

qual se tentará fazer com que efetue aprendizagens precisas...” (MEIRIEU, 1998, p. 171).  

Uma verdadeira Situação-Problema obriga a transpor um obstáculo graças a uma 

aprendizagem inédita, quer se trate de uma simples transferência, quer de uma 

generalização ou da construção de um conhecimento inteiramente novo. O obstáculo 

torna-se, então, o objetivo do momento, um objetivo-obstáculo (PERRENOUD, 2000, p. 

30). Para Meirieu (1998, p. 176), o obstáculo é transposto se os materiais fornecidos e as 

instruções dadas suscitarem a operação mental necessária. 

Deparar-se com o obstáculo é, em um primeiro momento, enfrentar o vazio, a 

ausência de qualquer solução, até mesmo de qualquer pista ou método, sendo levado à 

impressão de que jamais se conseguirá alcançar soluções. Se ocorrer a devolução do 

problema, ou seja, se os alunos se apropriam dele, suas mentes põem-se em movimento, 

constroem hipóteses, procedem a explorações e propõem tentativas para chegar a 

soluções. Em um trabalho coletivo, inicia-se a discussão, o choque das representações 

obriga cada um a precisar seu pensamento e a levar em conta os dos outros 

(PERRENOUD, 2000, p. 30). 

Segundo Perrenoud (1999, p. 65), na pedagogia das SP, o papel do aluno é 

implicar-se, participar de um esforço coletivo para elaborar um projeto e construir, na 

mesma ocasião, novas competências. Ele tem direito a ensaios e erros e é convidado a 

expor suas dúvidas, a explicar seus raciocínios, a tomar consciência de suas maneiras de 

aprender, de memorizar e de comunicar-se. Abordar conceitos de física por meio de SP 

permite substituir o ensino tradicional, no qual o aluno é somente receptor de 

conhecimento, por um ensino no qual o conhecimento é compartilhado e o aluno constrói 

esse conhecimento sob a orientação do professor. 

Nas SP, o esforço está em promover uma aprendizagem mais efetiva através da 

interação problema-resposta: “(...) isso impõe que se tenha a certeza da existência de um 

problema a ser resolvido e, ao mesmo tempo, da impossibilidade de resolver o problema 

sem aprender” (MEIRIEU, 1998, p. 172). 

Perrenoud (2000) e Meirieu (1998) caracterizam uma Situação-Problema 

destacando seu contexto significativo, os conhecimentos prévios dos alunos ou ao menos 

aqueles que devem possuir, o que ele pode aprender e os obstáculos que eles podem 

encontrar na solução da tarefa. 
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Para aqueles que desejam usar a técnica em suas aulas, Meirieu fornece um guia 

metodológico com questões norteadoras, que ele não trata como sendo uma receita, pois 

como trabalhamos com indivíduos que possuem história intelectual diferenciada, 

nenhuma situação de aprendizagem é reprodutível (MEIRIEU, 1998, p. 167). Os 

pressupostos para uso das SP, sugeridos em Meirieu (1998, p. 172-181), são os seguintes: 

 

 O sujeito é orientado pela tarefa, o educador pelo obstáculo. 

 A transposição do obstáculo deve representar um patamar no desenvolvimento 

cognitivo do sujeito. 

 Para efetuar uma mesma operação mental, cada um deve poder utilizar uma 

estratégia diferente. 

 A concepção e a aplicação da Situação-Problema devem ser reguladas por um 

conjunto de dispositivos de avaliação. 

 

Além dos pressupostos apresentados anteriormente, Meirieu aconselha que o 

trabalho seja norteado por quatro grandes questões que devem ser analisadas pelo 

professor ao elaborar a SP e que não obrigatoriamente devem ser seguidas nessa ordem, 

tratam-se apenas de sugestões (MEIRIEU, 1998, p. 181): 

1. Qual o meu objetivo? O que quero fazer para que o aluno adquira e que para 

ele represente um patamar de progresso importante?  

2. Que tarefa posso propor que requeira, para ser realizada, o acesso a este 

objetivo (comunicação, reconstituição, enigma, ajuste, resolução etc.)?  

3. Que dispositivo devo instalar para que a atividade mental permita, na 

realização de tarefa, o acesso ao objetivo? Que materiais, documentos, 

instrumentos devo reunir? Que instruções-alvo devo dar para que os alunos 

tratem os materiais para cumprir a tarefa? Que exigências devem ser 

introduzidas para impedir que os sujeitos evitem a aprendizagem? 

4. Que atividades posso propor que permitam negociar o dispositivo segundo 

diversas estratégias? Como variar os instrumentos, procedimentos, níveis de 

orientação, modalidades de reagrupamento?  

 

As SP quando organizadas segundo as orientações do autor e utilizadas de maneira 

adequada, parecem oportunas, pois estas podem ter o poder de gerar no aluno motivação 

para aprender, além de promover a aprendizagem.  
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Concebida dessa forma, a pedagogia das Situações-Problema parece-nos 

responder, ainda que modestamente, aos três desafios que constituem o ofício 

de ensinar: com efeito, tem, em primeiro lugar, uma ‘função erótica’ pelo fato 

de tentar suscitar o enigma que gera o desejo de saber; tem, em seguida, uma 

‘função didática’ pelo fato de preocupar-se em permitir sua apropriação; tem, 

enfim, uma ‘função emancipadora’, pelo fato de permitir que cada pessoa 

elabore progressivamente seus procedimentos eficazes de resolução de 

problema. Três boas razões, a nosso ver, para empenhar-se em sua aplicação 

(MEIRIEU, 1998, p. 181). 

 

Ao trabalhar com SP, torna-se necessário adotar uma perspectiva mais ampla do 

que a prática usual de utilização de exercícios, abordando situações interessantes e 

pertinentes que levem em conta a idade e o nível de aprendizado dos alunos, bem como 

o tempo disponível e as competências a serem desenvolvidas.  

Nesta perspectiva, embora seja possível solicitar tarefas tradicionais aos alunos 

como a realização de exercícios dos livros, ao empregar uma SP precisamos construir 

práticas pedagógicas que não se tornem unilaterais e que envolvam diretamente os 

estudantes no processo (PERRENOUD, 1999, p. 61). 

Para avaliar uma SP Meirieu (1998, p. 179) sugere que a elaboração e aplicação 

da SP seja regulada por um conjunto de dispositivos de avaliação, como segue: 

 

 Avaliação diagnóstica: avaliação prévia através da qual é possível avaliar as 

competências e habilidades que os estudantes já possuem. Aplicada antes da SP 

para que o professor possa conhecer o aluno. 

 Avaliação formativa: aplicada durante a realização da SP, avalia os caminhos 

tomados durante a resolução da mesma e considera tudo que pode auxiliar na 

aprendizagem do aluno (Perrenoud, 2000). Para Meirieu (1998), a avaliação será 

realmente formativa se contribuir para a identificação dos procedimentos eficazes 

e para uma formalização suficiente dos mesmos para facilitar sua realização. 

 Avaliação somativa: realizada no final do processo, permite julgar a eficácia da 

SP, pode ser realizada através de relatórios, redação, provas orais ou escritas, 

testes, entre outros. 
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2.3 Ondas Eletromagnéticas 

 Define-se uma onda como uma perturbação que atravessa um determinado meio. 

As ondas mecânicas exigem um meio material (um metal, por exemplo) para se 

propagarem, enquanto as ondas eletromagnéticas não requerem a existência de um meio 

para se propagarem, ou seja, elas se propagam no vácuo. 

 Vivemos em uma era em que as informações chegam rapidamente, as tecnologias 

evoluem quase que instantaneamente e que grande parte dessas tecnologias estão 

baseadas na física das ondas eletromagnéticas. Essas ondas nos rodeiam constantemente, 

ou seja, estamos totalmente imersos nelas, pois as mesmas existem em cada canto do 

nosso mundo e possuem diversos tipos, como as empregadas para as transmissões de 

rádio, televisão, telefonia celular, internet, etc. 

Até o século XVI, o eletromagnetismo e a óptica eram vistos como dois ramos 

separados na Física. A partir do século XVII, vários cientistas se preocuparam em estudá-

los e somente no século XIX chegaram a diversas definições (HALLIDAY et al., 2012).  

Através das descobertas de alguns cientistas como Oersted e Faraday é que James 

Clerck Maxwell reuniu esses conhecimentos e descobriu as correlações que existiam em 

alguns fenômenos, dando origem à teoria que afirma que a eletricidade, o magnetismo e 

a óptica são manifestações diferentes do mesmo fenômeno físico. 

Maxwell conseguiu estabelecer quatro equações (Figura 2.1) para descrever os 

fenômenos eletromagnéticos analisados permitindo ter uma noção de sua teoria com base 

em duas conclusões (HALLIDAY et al., 2012). 

 Um campo elétrico variável no tempo produz um campo magnético. 

 Um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Equações de Maxwell nas formas diferencial e integral. 
Fonte: http://superteslas.blogspot.com/2014/07/eletromagnetismo-equacoes-de-maxwell.html. 
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Em 1864, Maxwell fez a primeira previsão da existência de ondas 

eletromagnéticas. Ele conseguiu provar teoricamente que uma perturbação 

eletromagnética devia se propagar no vácuo com uma velocidade igual à da luz. 

 Em uma onda eletromagnética, o campo elétrico variável (�⃗� ) a ela associado e o 

campo magnético (�⃗� ) oscilante estão intimamente ligados: ambos variam em fase, ou 

seja, quando um deles atinge a intensidade máxima ou mínima, o mesmo ocorre com o 

outro e, quando um se anula, o outro também se anula. Além disso, os campos �⃗�  e �⃗�  são 

perpendiculares entre si, e determinam um plano perpendicular à direção de propagação 

da onda que se desloca com velocidade 𝑣 . Isso faz com que a onda eletromagnética seja 

classificada como transversal. A Figura 2.2 mostra essas características da onda 

eletromagnética. 

 

 

Figura 2.2. Oscilação dos campos elétrico e magnético de uma onda eletromagnética. 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onde_electromagnetique.svg. 

 

A comprovação experimental das ondas eletromagnéticas foi realizada pelo físico 

alemão Heinrich Rudolf Hertz, em 1887, que, utilizando conceitos de oscilações 

eletromagnéticas e ressonância, conseguiu gerar e detectar experimentalmente ondas 

eletromagnéticas (na faixa de frequência das ondas de rádio). Além disso, Hertz 

conseguiu demonstrar experimentalmente que as ondas de rádio, assim como as ondas 

luminosas, podem ser refletidas refratadas e difratadas (HALLIDAY et al., 2012).  

Um dos resultados de maior repercussão obtidos por Maxwell, usando suas 

equações, foi a determinação do valor da velocidade de uma onda eletromagnética, 

através da expressão: 

 𝑐 =  √
1

𝜀0𝜇0
                                    (2.1) 

Onde 𝜀0 é a permissividade elétrica do vácuo:  𝜀0 =  8,85 𝑥 10−12 𝐶2

𝑁.𝑚2 

𝝀 
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E onde 𝜇0 é a permeabilidade magnética do vácuo:  𝜇0 = 1,26 𝑥 10−6 𝑇.𝑚

𝐴
 

Aplicando os valores de 𝜀0 e 𝜇𝟎 em (2.1), encontra-se a velocidade: 𝑐 = 3,0 𝑥 108 𝑚

𝑠
  

que é igual à velocidade da luz no vácuo. Com esse resultado Maxwell conseguiu afirmar 

que a luz também é uma onda eletromagnética. 

 

2.3.1 Comprimento de onda, período, frequência e energia 

 Chama-se comprimento de onda da onda eletromagnética a distância entre dois 

pontos consecutivos em que o vetor (�⃗� ) tem mesmo módulo e mesmo sentido. É a 

distância 𝜆 da Figura 2.2. 

Denomina-se período da onda eletromagnética o intervalo de tempo necessário 

para a onda percorrer um comprimento de onda. Representando por 𝑐 a velocidade de 

propagação das ondas eletromagnéticas, e por 𝑇 o período, temos: 

 

𝜆 =  𝑐. 𝑇 (2.2) 

 

Chama-se frequência de uma onda eletromagnética ao inverso do período. A 

frequência de uma onda representa o número de períodos existentes na unidade de tempo. 

 

𝑓 =  
1

𝑇
 (2.3) 

  

Substituindo 2.2 em 2.3 obtemos a equação fundamental da ondulatória: 

 

𝑐 =  𝜆. 𝑓 (2.4) 

 

As unidades de comprimento usadas para indicar o comprimento de onda das 

ondas eletromagnéticas que têm 𝜆 muito pequeno são: o angstrom (Å) e o micron (μ), 

onde: 1 μ = 10-6 m e 1 Å = 10-9 m. 

 As ondas eletromagnéticas transportam energia, que é proporcional a sua 

frequência, ou seja, quanto maior a frequência, maior será a energia transportada pela 

onda e por outro lado, terá um comprimento de onda menor. Devido a essa relação entre 

a frequência e a energia é que se pode diferenciar um fóton de luz visível de um fóton de 

raios X, por exemplo (CASTRO JÚNIOR, 2008). 
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 A radiação eletromagnética pode ser encontrada apenas em múltiplos inteiros de 

uma quantidade elementar associada às ondas eletromagnéticas chamada de quantum ou 

fóton, conhecida como pequenos "pacotes" de energia capaz de transportar radiação 

eletromagnética. Assim, a energia associada a uma onda eletromagnética é quantizada. 

A energia de um fóton é representada pela relação: 

 

𝐸 = ℎ𝑓 =  ℎ
𝑐

𝜆
 

(2.5) 

 

 Onde 𝐸 é a energia do fóton, ℎ e 𝑓 representam, respectivamente, a constante de 

Planck e a frequência da onda eletromagnética. 

 

 ℎ = 6,62 𝑥 10−34𝐽. 𝑠  𝑜𝑢  ℎ = 4,14 𝑥 10−15𝑒𝑉. 𝑠    (1𝑒𝑉 = 1,6𝑥10−19𝐽)    

   

 A unidade elétron-volt não pertence ao SI, mas seu uso facilita o entendimento, 

porque a energia de um fóton expressa em joule representa um valor muito pequeno. 

A equação 2.5 representa a menor quantidade de energia associada a uma onda 

eletromagnética, ou seja, a menor unidade de energia inteira de uma onda 

eletromagnética, a energia de apenas um fóton (HALLIDAY et al., 2012). 

 

2.3.2 Radiação ionizante e não ionizante 

 De um modo geral as radiações sejam corpusculares ou eletromagnéticas podem 

ser classificadas em ionizantes e não ionizantes. Essa classificação é feita de acordo com 

a quantidade de energia de cada radiação. 

 Segundo Okuno (2018), se a radiação possuir energia suficiente para arrancar   

elétrons dos orbitais de átomos neutros, transformando-os em íons, diz-se que ela é 

ionizante. Quando isso acontece um elétron é ejetado e o átomo fica ionizado, com 

excesso de prótons, ficando carregado positivamente, esse processo é conhecido como 

formação de par iônico. O átomo com carga positiva é o par iônico positivo e o elétron 

ejetado é o par iônico negativo. As radiações ionizantes são capazes de arrancar qualquer 

elétron do átomo, no entanto precisará de maior quantidade de energia para ejetar os que 

estão mais próximos do núcleo (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

Existem símbolos que são usados para alertar às pessoas dos perigos causados 

pelas as radiações ionizantes (Figura 2.3). O símbolo trifólio (em forma de trevo de três 

folhas) significa presença de radiação ionizante. Em hospitais, clínicas e outros 
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estabelecimentos que trabalham com radiação ionizante, o trifólio é usado juntamente 

com mensagem de alerta e explicativa sobre o acesso restrito a essas áreas. 

 

 

Figura 2.3. Símbolos usados para indicar radiação ionizante. 
Fonte: http://conhecerparadebater.blogspot.com/2011/07/entenda-os-simbolos-associados-radiacao.html 

 

Se a radiação ao interagir com o átomo, provocar somente uma mudança de órbita 

do elétron, que depois volta a sua órbita original (estado normal), ela é denominada de 

radiação não ionizante. A energia de uma radiação não ionizante é insuficiente para 

arrancar um elétron de uma camada, estas causam apenas uma excitação momentânea no 

átomo, por isso também são chamadas de Radiações Excitantes. Apesar de transportar 

pequenas quantidades de energias, as radiações não ionizantes podem ser prejudiciais a 

saúde como é o caso da radiação ultravioleta (CASTRO JÚNIOR, 2008). 

 

2.3.3 O Espectro Eletromagnético 

Desde a época de Maxwell até os dias atuais muito se descobriu sobre as ondas 

eletromagnéticas e hoje sabemos que existem vários tipos dessas ondas, que apesar de 

serem todas de mesma natureza, formadas pelos campos Elétrico (�⃗� ) e magnético (�⃗� ), 

oscilam no tempo e se propagam no espaço, e possuem características diferentes. 

Os diferentes tipos de ondas eletromagnéticas diferem em suas frequências, 

comprimento de onda, energia e pela maneira como são produzidas. Ao conjunto de todas 

as ondas eletromagnéticas dá-se o nome de Espectro Eletromagnético.  As ondas 

eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, modificando a frequência de acordo 

com a espécie e, consequentemente, o comprimento de onda. Na Figura 2.4 temos a 

representação dessas ondas que se propagam no vácuo e que podem ser originadas pela 

aceleração de uma carga elétrica (HALLIDAY; RESNICK, 2012). 
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Figura 2.4. Espectro eletromagnético. 
Fonte: Adaptado de http://www.unscear.org/unscear/en/publications/booklet.html. 

 

A seguir, destacaremos algumas características de cada tipo de onda que constitui 

o Espectro Eletromagnético. 

 Raios Cósmicos: Elétrons, prótons e núcleos complexos de alta energia podem 

ser produzidos em uma diversidade de ambientes astronômicos. Essas partículas viajam 

através do universo e são chamados raios cósmicos, e muitas dessas partículas acabam 

alcançando nosso planeta. Quando essas partículas atingem a atmosfera terrestre, outras 

partículas chamadas píons e múons são produzidas. Essas partículas então são freadas por 

colisões com outros átomos na atmosfera. Devido a esse processo de freamento, quanto 

mais alto na atmosfera, mais radiação cósmica encontramos. 

As fontes dessa radiação são bem diversificadas. Alguns tipos de raios cósmicos 

são produzidos pelo Sol e por outras estrelas. Outros raios são produzidos por objetos 

distantes fora da nossa galáxia, por cataclismos cósmicos, como as supernovas 

(gigantescas explosões de estrelas que entram em colapso) ou, conforme se prevê, pela 

matéria que cai nos buracos negros. Há, ainda, os que parecem ser resquícios de eras 

remotíssimas, quando o Universo era muito diferente de hoje, como a chamada radiação 

cósmica de fundo, originada cerca de 300 mil anos após o Big-Bang. Finalmente, boa 

parte dos raios cósmicos tem origem desconhecida, como os raios cósmicos ultra-

energéticos ou zévatrons. Os raios cósmicos são tão energéticos que uma única partícula 
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pode possuir energia equivalente à de um tijolo que cai de uma altura de um metro 

(BELISÁRIO, 2003). 

 Raios gama ou radiação gama: são as ondas de maior frequência do espectro e, 

portanto, as de maior energia. A frequência da radiação gama é superior a 1019 Hz e seu 

comprimento de onda é menor que 10-11 m, são produzidas geralmente por elementos 

radioativos, podem danificar células vivas originando tumores. No entanto, dosagens 

controladas e de rápida exposição podem ser usadas em radioterapia para tratamento de 

cânceres e no diagnóstico de tumores em alguns órgãos do corpo, em um exame da 

Medicina Nuclear denominado cintilografia. 

Inicialmente, a distinção entre raios gama e raios X era feita com base na frequência 

dessas radiações. Com a produção de raios mais energéticos, a fronteira entre raios X e 

raios gama no espectro eletromagnético deixou de ser nítida, de modo que há 

sobreposição das faixas. A distinção entre esses dois tipos de radiação é na forma como 

são produzidos, pois enquanto os raios X são gerados pelas transições orbitais dos elétrons 

mais próximos ao núcleo do átomo, a radiação gama é resultante de reações que ocorrem 

no núcleo do átomo. 

 Raios X: são ondas eletromagnéticas de frequências entre 1016 Hz e 1020 Hz 

aproximadamente, e comprimento de onda de 10 nm e 10-3 nm, tem importante função na 

medicina, por serem utilizados em alguns diagnósticos do interior do corpo humano 

(como fraturas, pneumonias, tumores, outras doenças) por meio de radiografias e 

tomografias. Em exposições controladas são usados também como forma de tratamento, 

porém em exposições prolongadas e descontroladas, são cancerígenos. 

 Raios ou radiação ultravioleta (UV): uma de suas fontes é o Sol. A exposição 

solar moderada no início da manhã e no final da tarde é fundamental para a saúde, pois 

essa radiação auxilia na síntese da vitamina D, a qual promove a absorção de cálcio, atua 

no sistema imunológico e na secreção de insulina. Contudo, a exposição prolongada em 

certos horários do dia pode causar câncer de pele e, a longo prazo, danos à visão. As 

radiações na faixa do ultravioleta têm frequências maiores que as do violeta, que é a 

última faixa do espectro visível. Elas estão compreendidas na faixa de frequência entre 

7,5.1014 Hz e 7,5.1016 Hz e podem ser divididas em três faixas UV-A, UV-B e UV-C 

(Figura 2.5).  
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Figura 2.5. Região do espectro abrangida pela radiação ultravioleta. 
Fonte: https://www.dermatologiaesaude.com/images/eletromagnetico.jpg. 

 

As ondas UV-A são as de menor frequência; portanto, são as que transportam 

menor energia, as emitidas pelo Sol acelera a produção na pele de um pigmento chamado 

melanina. As ondas UV-C são as de menor frequência e, portanto, carregam maior 

energia, sendo, portanto, as mais nocivas para o homem. A maior parte da radiação UV é 

absorvida pela camada da atmosfera, conhecida como camada de ozônio antes de atingir 

a superfície da Terra. Os raios UV-B apresentam maior incidência no verão e podem 

ocasionar queimaduras e câncer de pele, no entanto, não é recomendável que se elimine 

totalmente a exposição ao sol, pois os raios UV-B induzem o organismo a produzir 

vitamina D. 

 Luz ou radiação visível: é uma faixa do espectro eletromagnético muito 

importante para nós, pois essas radiações são capazes de estimular a nossa visão. Constitui 

uma faixa muito pequena do espectro entre o infravermelho e o ultravioleta. O espectro 

da luz visível corresponde a uma faixa com frequências entre 4.1014Hz e 7.1014 Hz, com 

comprimentos de onda variando entre 700 nm e 400 nm (Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Espectro visível da luz. 
Fonte: https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2007/12/espectro-visivel-da-luz.jpg. 
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 Raios ou radiação infravermelha (IV): como é emitida por qualquer corpo 

aquecido, e por esse motivo são chamadas de ondas de calor, é utilizada na captação de 

informações por óculos ou câmeras de visão noturna e satélites meteorológicos. Também 

é usada na transmissão de sinais nos controles remotos de diversos aparelhos e portões 

automáticos. São ondas que se localizam no espectro eletromagnético na faixa entre 300 

GHz e 300 THz, o que corresponde a comprimentos de onda de 10-6m a 10-3 m. 

 Micro-ondas: A radiação micro-ondas é um tipo de energia eletromagnética não 

ionizante que causa migração de íons e rotação de dipolos, mas não causa mudanças na 

estrutura molecular. São usadas nos fornos de micro-ondas para cozinhar ou aquecer 

alimentos, em satélites e radares. Nos fornos, devido à alta frequência, as micro-ondas 

agitam as moléculas de água, elevando a sua temperatura. As micro-ondas têm frequência 

maior que a das ondas de rádio (varia em cerca de 108 Hz a 1011 Hz), ou seja, os campos 

das micro-ondas oscilam mais rapidamente. Essa frequência corresponde a comprimentos 

de onda de 1 m a 1 mm. 

 Ondas de rádio: são utilizadas na transmissão de informações por emissoras de 

rádio e televisão, telefonia e internet. São emitidas também por alguns corpos celestes, e 

estudadas em uma área da astronomia denominada Radioastronomia, essas ondas são 

utilizadas também em satélites meteorológicos e em controles remotos. São ondas que 

estão na faixa de frequência de 10 Hz a 108 Hz e comprimento de onda dentro de um 

intervalo 10 m a 107 m no espectro eletromagnético. 

2.4 Os Raios X 

Antes da discussão sobre os raios X, apresentaremos os principais trabalhos 

científicos que levaram à sua descoberta por Wilhelm Conrad Roentgen em 1895. 

 

2.4.1 A descoberta dos raios catódicos 

 Em meados do século XIX vários cientistas se dedicavam a estudar o efeito da 

passagem de descargas elétricas de alta voltagem através de gases rarefeitos. Esses 

estudos dependeram da evolução de técnicas de produção de tubos de vidro com 

condições de vácuo eficientes e de dispositivos capazes de fornecerem correntes elétricas 

contínuas de tensão elevada.  

Foi em 1855 que o físico alemão, produtor de instrumentos científicos, Johann 

Heinrich Geissler da Universidade de Bonn, desenvolveu a primeira bomba de vácuo de 

mercúrio funcional designada por bomba de Geissler. Além dessas bombas, ele construiu 
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também um tipo de tubo que possuía dois eletrodos selados e condições de vácuo 

permanentes, que permitiram a observação de fenômenos de luminescência produzidos 

pelas descargas elétricas de uma bobina de indução (PEREIRA, 2012). 

Três anos mais tarde, Julius Plücker, propôs uma modificação no tubo negativo 

de Geissler que permitiu a concentração da descarga luminosa num capilar localizado no 

centro do tubo e a observação de uma luz que se estendia a uma região das paredes do 

vidro próximo do eletrodo negativo. Ele foi o primeiro a observar os raios catódicos, bem 

como sua deflexão sobre a ação de um campo magnético (PIERES; DALT, 2011). 

Em 1869, Johann Wilhelm Hittorf repetiu as experiências de Plücker, 

confirmando os seus resultados e utilizando tubos que possuíam um vácuo mais efetivo 

conseguiu verificar que a retirada de ar do tubo favorecia a formação de “luz” no catodo 

e que esta causava fluorescência nas paredes de vidro do tubo, cuja cor variava com o 

grau de rarefação (LIMA et al., 2009). 

Eugen Goldstein, realizando experimentos semelhantes aos de Hittorf introduziu 

o termo “raios catódicos” pela primeira vez, verificou que esses raios se desviavam de 

sua trajetória sob a ação de campos magnéticos e que não eram emitidos em todas as 

direções, mas sim confinados a uma direção perpendicular à superfície do catodo. 

Segundo Pieres e Dalt (2011), William Crookes, contrapondo-se aos conceitos de 

Goldstein e aprofundando os estudos de Hittorf, interpreta os raios catódicos como sendo 

um fluxo de moléculas carregadas eletricamente, de natureza corpuscular, as quais 

constituíam o quarto estado da matéria (“matéria radiante”), proposto por Faraday. 

Por volta de 1878 Crookes desenvolveu vários tubos de vácuo que foram muito 

utilizados na época para o estudo dos raios catódicos. Os tubos desenvolvidos por ele 

receberam o nome de tubos de Crookes e era um tubo de vidro com paredes espessas, em 

forma de pera (Figura 2.7) com dois eletrodos perpendiculares um ao outro e cuja pressão 

interna era muito inferior à dos tubos de Geissler e Hittorf, o que gerava um vácuo muito 

superior no interior do tubo e, segundo ele, favorecia a uma melhor observação e 

demonstração definitiva da natureza corpuscular dos raios catódicos (PEREIRA, 2012). 
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Figura 2.7. Tubo de Crookes. 
Fonte: http://estudanteradiologico.blogspot.com/2016/07/tubo-de-crookes.html. 

 

Crookes demonstrou também que os raios catódicos eram constituídos por 

partículas de carga negativa repelida pelo catodo em linhas retas, que causavam a 

formação de uma sombra de um objeto quando interceptava sua trajetória e provocava 

fluorescência. Também eram formados perpendicularmente à superfície do catodo e 

podiam ser defletidos na presença de um campo magnético. 

Em 1892, o físico alemão Heinrich Hertz afirmou ter a prova experimental de que 

tais raios não eram partículas e sim ondas. Só em 1895 Perrin confirmou que os raios 

catódicos eram partículas carregadas negativamente (elétrons) e demonstrou que os raios 

observados por Goldtsein eram partículas carregadas positivamente. 

Entre todos os pesquisadores, Lenard foi o que mais se aproximou da descoberta 

de Roentgen. Dando continuidade aos trabalhos de Hertz, seu então professor, realizando 

experiências para verificar se os raios catódicos produzidos no tubo de Crookes poderiam 

ser observados no exterior do tubo. Assim, foi construído no tubo uma janela de alumínio 

no lado oposto ao catodo e passou a observar os raios catódicos fora do tubo, através da 

sua interação com materiais fosforescentes.  

Os raios observados por Lenard sensibilizaram uma chapa fotográfica, podiam 

descarregar um disco eletricamente carregado quando colocado na sua trajetória e eram 

defletidos continuamente por um campo magnético. Esses raios ficaram conhecidos como 

raios de Lenard e hoje sabe-se que eram constituídos de raios catódicos (elétrons) e de 

raios X, mas ele acreditava que se tratavam somente de raios catódicos (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010). 
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2.4.2 A descoberta dos raios X 

Foi em 1894, que Wilhelm Conrad Roentgen, então professor de Física na 

Universidade de Würzburg na Alemanha, refazendo as experiências de Crookes, Hittorf, 

Lenard e outros, resolveu estudar os raios catódicos.  

Em 8 de novembro de 1895, repetindo os experimentos de Crookes, Hittorf, 

Plücker, Hertz e Lenard, usando o tubo de Crookes, observa o estranho fenômeno 

anteriormente descrito por Lenard: “os raios catódicos que escapavam do tubo 

iluminavam uma superfície a uma certa distância do tubo, que tinha recebido uma 

camada de material fosforescente”. 

Numa sala escura Roentgen colocou um tubo numa caixa de cartão preta (de modo 

a eliminar qualquer vestígio de luz proveniente do tubo) e, ao ser fornecida energia 

elétrica de alta tensão ao tubo, verificou a existência de fluorescência num detector que 

continha cristais de platino cianeto de bário colocados a alguma distância do 

equipamento. É importante frisar que a distância a que estava colocado o detector e o 

equipamento era muito superior àquela que os raios catódicos percorriam o ar, sendo que 

essa fluorescência era visível até uma distância de dois metros, e ocorria em qualquer 

lado do detector exposto ao tubo.  

O interesse de Roentgen por esse fenômeno fez com que ele continuasse a estudar 

intensamente suas propriedades e características. Ele testou diversos materiais, a fim de 

observar seu poder de penetração. Com auxílio de um detector fluorescente, conseguiu 

verificar o poder de penetração dos raios em um disco de chumbo, percebendo que além 

da sombra do disco, apareceu a sombra dos ossos da sua mão na tela. Concluiu que 

aqueles raios eram parcialmente parados pelos ossos, da mesma forma que por uma placa 

contendo átomos de chumbo (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

Para publicar suas observações, Roentgen passou a empregar placas fotográficas 

na revelação das imagens que conseguia com a exposição de objetos à radiação, em 

substituição ao detector fluorescente. Essas placas fotográficas possuíam nitrato de prata 

e sua revelação produzia um tipo de registro permanente, capaz de comprovar seus 

estudos. Foi utilizando esta técnica que, em dezembro de 1895, Roentgen produziu uma 

das mais famosas fotografias que caracterizam bem a sua descoberta: a imagem dos ossos 

da mão de sua mulher, Anna Bertha Roentgen (1839-1919), na qual aparece seu anel de 

casamento. Essa é considerada a primeira radiografia da história e foi feita em 22 de 

dezembro de 1895 (Figura 2.8) (LIMA et al, 2009).  
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Figura 2.8. Radiografia da mão da esposa de Roentgen. 
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/images/radiografia.jpg. 

 

Em 28 de dezembro de 1895, cerca de 2 meses depois de sua primeira observação, 

Roentgen fez o primeiro comunicado sobre os dados de suas observações sobre os raios 

X, enviando cópias dele acompanhadas de radiografias (chamadas naquela época de 

“fotografias de Roentgen”) para físicos famosos da época. Logo depois, a descoberta foi 

divulgada em jornais de diversos tipos e ele se tornou famoso (MARTINS, 1998).  O 

nome raios X fora dado aos raios porque não se tinha ideia da sua origem e como resultado 

dessa grande descoberta, Roentgen recebeu o 1º Prêmio Nobel de Física, em 1901. Segue 

uma descrição de Roentgen relatando aspectos sobre suas descobertas: 

 
Os objetos tornavam-se transparentes diante de seus novos raios em diferentes 

graus; as chapas fotográficas eram sensíveis aos raios X; ele não conseguia ver 

qualquer reflexo ou retração dos raios dignos de nota, nem podia desviá-los 

com um campo magnético; os raios X originavam-se na área da ampola de 

descarga onde os raios catódicos colidem com a parede da ampola de vidro 

(SEGRÈ, 1987, p. 22) 

 

No ano de 1896 foram publicados mais de 1000 artigos sobre os raios X, vários 

deles sobre possíveis aplicações médicas. A descoberta se tornou popular devido à 

relativa facilidade em produzi-los e por possibilitarem ver os ossos de pessoas vivas. 

Radiografias de partes do corpo e até mesmo de pequenos animais se tornou diversão ao 

redor do mundo e outras aplicações não demoraram a surgir, como a detecção de falhas 
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em peças metálicas e o reconhecimento de diamantes (MARTINS, 1997; ORTEGA, 

2006). 

 Roentgen empenhou-se em descobrir a natureza dos raios X, porém não teve 

sucesso e somente em 1912 é que Max von Laue chegou a conclusão que se tratavam de 

ondas eletromagnéticas de comprimento de onda menor que o da luz visível. Para chegar 

a esse resultado ele usou cristal como rede de difração em experimento de difração de 

raios X. Ele publicou artigo a respeito em 1912, o que lhe rendeu o prêmio Nobel de 

Física em 1914 (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

 

2.4.3 Propriedade dos raios X 

 Após sua descoberta, durante alguns dias Roentgen estudou algumas propriedades 

dos raios X que os tornam extremamente úteis, tais como (OLIVEIRA, 2007): 

 Enegrecem filme fotográfico; 

 Provocam luminescência em determinados sais metálicos; 

 São radiações eletromagnéticas, portanto não são defletidos por campos elétricos 

ou magnéticos pois não possuem carga; 

 Produzem radiação secundária (espalhada) ao atravessar um corpo; 

 Propagam-se em linha reta e em todas as direções; 

 No vácuo, propagam-se com a velocidade da luz; 

 Reduz de intensidade de acordo com a lei do inverso do quadrado da distância; 

 Podem provocar mudanças biológicas, benignas ou malignas, ao interagir com 

sistemas biológicos. 

 

2.4.4 Produção dos raios X e formação de imagem 

 Os raios X são produzidos por um mecanismo de conversão de energia, quando 

um feixe de elétrons com alta energia cinética é desacelerado e colidem com um alvo de 

metal existente no interior do tubo de raios X (Figura 2.9). Os elétrons que incidem sobre 

o alvo em sua maioria convertem a energia cinética adquirida no processo em calor, 

consequência das várias colisões dos elétrons incidentes com os elétrons do material alvo, 

o que justifica o uso de um alvo composto por materiais com elevado ponto de fusão, 

como tungstênio (ponto de fusão = 3.695 K) ou o molibdênio (ponto de fusão = 2.896K), 

apesar disso, muitas vezes se faz necessário a refrigeração do mesmo por técnicas 

eficientes e adequadas (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 
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Figura 2.9. Esquema de um tubo de raios X. 
Fonte: https://radiacaoblog.wordpress.com/2016/04/22/raios-x/. 

 

A Figura 2.9 apresenta a estrutura interna de uma ampola ou tubo de raios X. O 

feixe de elétrons é produzido pela passagem de uma corrente elétrica através de um 

filamento, fabricado com tungstênio e colocado no cátodo (eletrodo negativo), que produz 

o seu aquecimento e a consequente emissão dos mesmos. Acelerados por um campo 

elétrico, em direção ao ânodo ou placa (eletrodo positivo), os elétrons vão se chocar 

contra este último, que se torna um alvo, sendo o mesmo fabricado com cobre ou com 

molibdênio. O molibdênio possui uma maior resistência a altas temperaturas. No choque, 

cerca de 1% do feixe de elétrons transforma-se em radiação X, que escapa da ampola ou 

tubo através de uma janela. Os 99% restantes convertem-se em calor, motivo pelo qual 

se explica o sistema de resfriamento existente nos tubos de raios X, (ASSIS, 2007). 

A produção dos raios X está fundamentada em dois processos, a radiação de 

freamento ou Bremsstrahlung, em que os raios X apresentam um espectro contínuo de 

energia e a radiação característica que apresenta um espectro de linhas ou de raias com 

energias bem definidas (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

O processo de produção de raios X de freamento ocorre quando uma pequena 

fração de elétrons incidentes aproxima-se dos núcleos dos átomos que constituem o alvo. 

Essa aproximação ocorre devido às forças atrativas entre os elétrons e o núcleo desses 

átomos. Dessa forma o feixe de elétrons pode de uma só vez, perder parte de sua energia 

cinética que será convertida em calor, emitindo assim um fóton de raios X (Figura 2.10). 

A perda de energia dos elétrons ocorre principalmente devido a colisões com elétrons 

mais distantes do núcleo. O calor produzido é responsável pela limitação do número de 

fótons produzidos num dado instante e desgaste do alvo (FREITAS et al., 1998). 
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Figura 2.10. Radiação de freamento ou Bremsstrahlung. 
Fonte: rle.dainf.ct.utfpr.edu.br. 

 

Os fótons de raios X produzidos nesse processo podem ter qualquer energia, 

dependendo apenas do grau de aproximação do elétron com o núcleo e da energia cinética 

do elétron incidente. Este método de produzir raios X dá origem a um espectro contínuo, 

ou seja, os fótons podem ter qualquer energia, desde valores próximos do zero até um 

valor máximo. A energia cinética 𝑘0  do elétron ao atingir o alvo é representado: 

 

𝑘0 = 𝑒𝑉 =  𝐸𝑚á𝑥 = ℎ. 𝑓𝑚á𝑥 = 
ℎ𝑐

𝜆𝑚𝑖𝑛
 (2.6) 

 

Onde 𝑒 representa a carga do elétron e 𝑉 é a diferença de potencial aplicada entre 

o catodo e o anodo. A frequência e o comprimento de onda da radiação X são 

respectivamente  𝑓 e 𝜆, onde 𝜆𝑚𝑖𝑛 é o comprimento de onda de corte e que abaixo desse 

valor não haverá espectro contínuo. A energia 𝐸𝑚á𝑥 não depende do material que é feito 

o alvo, dependendo apenas da diferença de potencial 𝑉 (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

A equação 2.6 relaciona a voltagem de aceleração dos elétrons no tubo de raios X 

com a energia máxima, e o comprimento de onda mínimo dos fótons correspondentes ao 

espectro contínuo de emissão. Em consequência, o espectro contínuo depende da 

voltagem 𝑉  aplicada ao tubo de raios X. 

Em um tubo de raios X, além dos raios X de freamento, podem ser 

simultaneamente produzidos outros fótons, os chamados de raios X característicos. 

Diferentemente dos raios X de freamento, os característicos têm o espectro de energia 

discreto e são produzidos quando um elétron externo pode arrancar um elétron do átomo, 

criando uma vacância. Esta vacância é preenchida por um elétron de uma camada mais 

externa, emitindo um fóton de raios X (Figura 2.11).  
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  Figura 2.11. Radiação característica. 
Fonte: rle.dainf.ct.utfpr.edu.br. 

 

Para arrancar um elétron da camada mais interna de um átomo (camada K, por 

exemplo) o elétron incidente deve ter no mínimo a energia de ligação do elétron para essa 

camada. Quando um elétron transita de uma camada mais externa para uma mais interna 

o excesso de energia é liberado sob a forma de um fóton, cuja energia é igual à deferência 

entre as energias das camadas eletrônicas envolvidas.  

 

 

Como os níveis de energia são específicos de cada átomo, os raios X assim 

produzidos são característicos de cada elemento, o que explica esse nome. A emissão dos 

raios X característicos depende do material e são processos naturais que permitem a 

liberação de excesso de energia de um átomo durante a transição de elétrons para suas 

camadas mais internas (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

 Segundo Bitelli (2006), uma variedade de transições pode ocorrer e gerar energias 

de raios X de camadas adjacentes ou não. No entanto, para os raios X utilizados de forma 

convencional no diagnóstico médico, é importante que a energia do elétron acelerado seja 

maior do que a energia de ligação da camada K do elemento do alvo. Quanto mais alta a 

energia do elétron incidente em relação à camada K, proporcionalmente será maior o 

número de fótons de raios X característicos. 

Ao atravessar um corpo, um feixe de raios X sofre uma diminuição em sua 

intensidade, pois parte da energia é absorvida pelo alvo ou pelo corpo irradiado.  O uso 

dos raios X para radiografar a parte interna do corpo baseia-se na absorção diferenciada 

de seus fótons por diferentes tecidos. O feixe que atravessa tecidos mais absorvedores 

tem menor intensidade ao atingir o filme radiográfico do que os absorvedores, gerando 

contraste na imagem produzida no filme. A produção da imagem radiográfica também é 

influenciada pela capacidade que a radiação X tem de propagar-se em linha reta em 

𝐸𝑓ó𝑡𝑜𝑛  = 𝐸𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝐸𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (2.7) 
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praticamente todas as direções à partir do local da geração, tendo um sentido preferencial 

de acordo com a direção do elétron incidente (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

 Para aplicações médicas dos raios X, deve-se levar em conta que o corpo humano 

é uma estrutura complexa constituída não somente de diferentes espessuras, mas também 

de diferentes materiais que absorvem os raios X em graus variáveis. Por exemplo, o osso 

contém elementos de número atômico maior do que o tecido mole e também a sua 

densidade é maior do que o tecido mole, absorvendo dessa forma mais raios X que o 

tecido mole. A idade do paciente também pode influenciar na absorção, pois em pessoas 

idosas, os ossos podem ter menor quantidade de cálcio, e por isso ter menor absorção de 

raios X do que em jovens (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

 

2.4.5 Aplicações dos raios X 

Os raios X, desde sua descoberta em 1895, fazem parte do cotidiano das pessoas 

e são de grande importância na área da saúde, seja no diagnóstico ou no tratamento de 

diversas doenças; na indústria para estudar o comportamento de materiais; na indústria 

de alimentos; na segurança de aeroportos e presídios, além de várias outras aplicações 

como em Ciência e Tecnologia. 

Devido a capacidade de atravessarem materiais de baixa densidade e serem 

absorvidos por materiais de alta densidade, os raios X passaram a ser usados na Medicina, 

tanto para o diagnóstico quanto no tratamento de doenças em um campo denominado 

Radiologia, que compreende a radiologia diagnóstica e a radioterapia (BITELLI, 2006). 

 A radiologia diagnóstica consiste na utilização de feixes de raios X para obtenção 

de imagens do interior do corpo em uma chapa fotográfica, em uma tela fluoroscópica ou 

ainda em uma tela de TV, sendo aplicado nas áreas de radiologia convencional, 

mamografia, tomografia computadorizada e radiologia intervencionista. Existem 

basicamente três tipos de radiografias: convencional, computadorizada e digital. Os três 

métodos utilizam os mesmos aparelhos de raios X diferenciando-se entre si apenas no 

processo de aquisição da imagem (OKUNO, 2018). 

 A mamografia é um exame de diagnóstico por imagem que permite o estudo das 

mamas por radiografias, criado pelo cientista Albert Salomon, em 1913. Fundamenta-se 

na identificação precoce de tumores malignos através da produção de imagens com a 

máxima informação diagnóstica, elevado contraste, grande resolução e com a menor dose 

de radiação possível (INCA, 2016).  
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 Indicado como exame de diagnóstico precoce, sistemático a partir dos 40 anos, 

deve ser realizado como rotina em mulheres sem sinais ou sintomas de câncer; por 

rastreamento em mulheres assintomáticas associada com o autoexame mensal e em 

mulheres de auto risco, antes dos 40 anos; em pacientes candidatas à terapia de reposição 

hormonal antes do início do tratamento, pois possibilita detectar tumores mamários, antes 

mesmo que surjam os sintomas (INCA, 2016). O exame é realizado através de um 

equipamento especializado denominado de mamógrafo (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12. Equipamento de mamografia com seus componentes básicos. 
Fonte: www.fcm.unicamp.br/drpixel/conteudo/bases-fisicas-da-mamografia. 

 

Desde sua invenção em 1966 por Charles Gros, os aparelhos de mamografia 

(Figura 2.13a) evoluíram no tocante aos níveis de radiação que produzem, à qualidade da 

imagem e ao tempo de exposição da paciente durante a realização do exame. No decorrer 

dos anos os equipamentos ganharam várias possibilidades de combinações alvo/filtro, 

especificamente com a introdução da tecnologia do anodo de molibdênio ou ródio, que 

produz raios X de baixa energia e apresenta melhor penetração do tecido mamário, sendo 

especialmente útil para mulheres com mamas densas; retificações de tensões de 

frequência, utilização de folhas intensificadoras de terras raras nos écrans e a utilização 

de um filme com uma única emulsão. No Brasil, a popularização da mamografia está 

associada ao Instituto Brasileiro de Controle de Câncer (IBCC), que em 1971, trouxe o 

primeiro mamógrafo (Figura 2.13b). 
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Figura 2.13. Evolução do mamógrafo. 
(a) Primeiro mamógrafo ano de 1966; (b) Primeiro mamógrafo instalado no Brasil, 1971; (c) Exemplo de 

mamógrafo fabricado mais recentemente. 

Fonte: http://www.radioinmama.com.br/historiadamama.html. 

  

 Na mamografia convencional, os raios X que atravessam a mama são detectados 

por um filme (Figura 2.14a), enquanto que na mamografia digital por receptores digitais 

(Figura 2.14b).  

 

 
 

 Figura 2.14. Tipos de mamografia. (a) Mamografia digital e (b) Mamografia convencional. 
Fonte: http:// http://www.clinmulher.com.br/. 

 

 

 

 

(a)                                                        (b)                                              (c) 
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2.5 Concepções de estudantes sobre radiações 

As concepções alternativas de estudantes são as ideias que eles apresentam e que 

não coincidem com os saberes científicos, são oriundos de informações divulgadas nas 

mídias e/ou em redes sociais e incluem as ideias que surgem como resultado de confusão 

ou de pensamento não formal (SCHNETZLER e ARAGÃO, 1995). Essas concepções 

interferem no aprendizado da Física, pois de acordo com Kohnlein (2001), mesmo após 

a instrução formal, o aluno permanece respondendo muitas questões de Física utilizando-

se de suas concepções alternativas no lugar das científicas. Esta é considerada uma das 

principais causas das dificuldades na aquisição do conhecimento cientifico e existem em 

qualquer nível de escolaridade. 

 
 As concepções alternativas dos alunos revelam-se como crenças espontâneas, 

intuitivas, formas muito idiossincrásicas e cientificamente pouco evoluídas de 

ver e sentir o mundo, no fundo maneiras pessoais de interpretar os fenómenos. 

Este pensamento espontâneo, adquirido através do meio social e midiático, 

acerca dos fenômenos, que antecede o pensamento crítico, acaba por se 

traduzir num bloqueio a esse mesmo pensamento crítico que está na base da 

construção do conhecimento científico evoluído, de acordo com um princípio 

epistemológico (VALADARES, 1995). 

  

De acordo com Ostermann e Moreira (2000), há uma grande quantidade de 

trabalhos sobre Física Moderna no EM, no entanto, há uma quantidade restrita de 

trabalhos sobre as concepções alternativas dos estudantes sobre radiação em forma de 

divulgação ou como bibliografia de consulta para professores, apontando assim a 

necessidade de mais estudos nessa direção. Relatamos abaixo alguns trabalhos, 

considerando o estudo de concepções sobre radiações. 

Costa e Costa (2002) no artigo “O ensino de Física das radiações na formação de 

auxiliares de enfermagem e atendentes de consultórios odontológicos: sondagem de 

concepções sobre Raios-X com enfoque na prevenção e tecnologia” concluíram que por 

meio das respostas de um grupo de 39 estudantes de enfermagem que esses pouco sabiam 

sobre radiações e que era necessário enfatizar esse tópico, principalmente seu uso e a 

forma de prevenir acidentes com profissionais de saúde. 

Prestes et al., (2008) descrevem uma investigação piloto que busca os conceitos 

que 25 estudantes de EM têm sobre radiações antes da instrução, através de um 

questionário com 15 perguntas dissertativas. As respostas mostraram que os alunos têm 
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noções vagas e desarticuladas sobre radiações. A maioria já ouviu falar de raios X e de 

raios ultravioleta, mas não compreende seus efeitos nos organismos vivos, inclusive 

porque não sabem diferenciar a radiação ionizante da não ionizante. 

Rodrigues (2011) investigou as concepções alternativas de crianças de diferentes 

contextos socioculturais sobre o tema “Radiação e Proteção Solar” e estabeleceu a relação 

entre essas concepções e as reveladas pelas mães das crianças. A autora desenvolveu a 

pesquisa por meio da aplicação de questionários a 40 alunos do primeiro ciclo de ensino 

básico considerando e diferenciando alunos de zonas urbanas (U) e rural (R) e suas 

respectivas mães. Os resultados da pesquisa apontaram, entre outros, que os alunos de 

ambos os grupos (R/U) valorizaram mais as concepções que envolvem conhecimentos do 

senso comum do que o conhecimento de âmbito científico, verificou-se que as ideias 

expressas pelas crianças, em termos gerais, se aproximam das ideias evidenciadas pelas 

mães, existindo uma relação entre os grupos mães e filhos (MR/R e MU/U). No grupo 

MR, as concepções apresentadas pela grande maioria das mães, nos diferentes tópicos, 

situaram-se ao nível do senso comum, apresentando uma linguagem mais simplista. O 

grupo MU apresentou conhecimentos mais próximos dos científicos, utilizando 

terminologias mais específicas e mais adequadas e explicações mais completas. 

Medeiros e Lobato (2010) analisaram as concepções sobre radiações de 77 alunos 

do terceiro ano do ensino médio, para o desenvolvimento de um material didático para o 

ensino do tema. O questionário foi aplicado antes da elaboração do material didático e 

após a utilização desse material. Os resultados sugerem que 82% dos sujeitos de pesquisa 

associavam o termo radiações com malefícios ao homem ou ao meio ambiente. Além 

disso, os autores ressaltaram que após o uso do material didático elaborado com base nas 

concepções, essa associação inicial foi alterada.  

Ferreira e Hosoume (2005) investigaram entre alunos do ensino de Educação para 

Jovens e Adultos (EJA) as concepções sobre radiações. Participaram da pesquisa 24 

alunos com idades de 20 a 53 anos. Após a análise, as autoras concluíram que a maioria 

dos alunos desconhecia o conceito de radiações e sua natureza, e pareciam temê-la, pois 

muitos associaram o tema a fenômenos que os próprios consideram perigosos como, por 

exemplo, choques elétricos e morte por câncer ou por danos à saúde.  

 Silva Junior (2011) observa em seu trabalho, “O perfil conceitual de radiação na 

formação de professores de física na UFG e suas propostas de intervenção pedagógica 

para o ensino médio”, que licenciandos em física possuem concepções fisicamente 
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corretas do termo calor e luz, relacionando-os ao fenômeno da propagação de energia por 

meio de partículas e ondas. No entanto, quando se trata da natureza da radiação 

apresentam definições confusas, dando à mesma uma ideia de substância indefinida. 

Considera ainda que a respeito do perfil conceitual de radiação, a concepção 

predominante é o da teoria energética quântica, embora existam vestígios de concepções 

do senso comum presentes no meio familiar. 

 Em um trabalho realizado em 2010, Dutra percebe que os estudantes do Ensino 

Médio associam a ideia de radiação às ondas eletromagnéticas e raios como os do Sol. 

Contudo essa visão não foi utilizada por eles na avaliação das SP propostas, ou seja, eles 

não recorreram a esses conceitos para julgar as situações. 

  

2.6 A Física no diagnóstico do câncer de mama  

O Câncer de Mama (CM) é uma doença resultante da multiplicação de células 

anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há 

vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente e outros não. A 

maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticados 

e tratados no início (PINHEIRO et al., 2013). 

Segundo o INCA (2018), esse tipo de tumor é o mais comum entre as mulheres 

no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% 

dos casos novos a cada ano. O homem também pode ser acometido pelo CM, porém com 

muita raridade, representando apenas 1% do total de casos da doença. Para 2018 houve 

uma estimativa de 59.700 novos casos. Ainda de acordo com o INCA, em 2013 foram 

registradas 14.388 mortes, sendo 181 homens e 14.206 mulheres. 

Em Sergipe, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES, 2017), foram 

estimados para os anos de 2016 e 2017 cerca de 450 novos casos de CM, desses, 230 só 

em Aracaju. Ainda segundo dados da SES, em 2006, 77 mortes foram registradas, número 

que cresceu para 160 em 2015, e reduziu para 101 em 2016, como consta em 

levantamentos feitos de janeiro até setembro daquele ano.  

Como temos em nossas escolas a maioria de alunos do sexo feminino, cerca de 

51% dos alunos matriculados em 73,4% dos 5.395 municípios brasileiros que possuem 

estudantes do Ensino Médio, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), tratar do tema Câncer de Mama nos permite 

promover em sala de aula discussões sobre a necessidade da prevenção e cuidados que 
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devemos ter com o nosso corpo, para com isso diminuir os índices que estão cada vez 

mais altos, pois acreditamos que fazendo isso assumimos o papel que a escola deve ter na 

formação do aluno como cidadão.  

O diagnóstico e tratamento do CM são considerados como momentos que 

provocam angústia, sofrimento e ansiedade pelas mulheres e familiares, mesmo com as 

várias opções de diagnóstico e tratamento, dentre eles a mamografia (diagnóstico) e a 

radioterapia (tratamento), que serão tema base para nosso estudo, ainda é grande o número 

de mulheres que são acometidas e morrem por causa desse mal (PINHEIRO et al., 2013). 

A elevada incidência e mortalidade por câncer de mama no Brasil justifica o 

planejamento de estratégias nacionais visando a detecção precoce. Estas estratégias estão 

baseadas em redes de serviços quantitativamente e qualitativamente capazes de suprir 

essa necessidade, em todo o território nacional. Torna-se necessário, para enfrentar tal 

desafio, a adoção de uma política que contemple, entre outras estratégias, a capacitação 

de recursos humanos para o diagnóstico precoce do câncer. 

 Em Sergipe, O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) é referência 

no atendimento às mulheres. Gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) é o 

único a ofertar, gratuitamente, desde a consulta especializada até o diagnóstico com 

exames específicos, contemplando a população com serviços que garantem qualidade e 

agilidade nos resultados, priorizando a humanização. Integrado aos serviços do Caism, 

em Sergipe temos a Carreta de Saúde da Mulher, veículo utilizado para diagnóstico do 

câncer de mama (Figura 2.15). 

 

 
Figura 2.15. Carreta de Saúde da Mulher de Sergipe. 

Fonte: http://alonews.com.br/saude/2019/02/21376/governo-de-sergipe-acerta- 

aquisicao-da-carreta-do-cancer.html 
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Para entender como a mamografia é realizada é necessário que o estudante adquira 

conhecimentos sobre as radiações eletromagnéticas tais como: comprimento de onda, 

frequência, energia, espectro eletromagnético, raios X. 

Como mencionado anteriormente, radiações é um tema que possui diferentes 

abordagens, podendo ser trabalhada de forma interdisciplinar com a Química e a Biologia 

através de contextos nos quais podemos tornar os conceitos que a envolve como algo 

natural ao pensamento do estudante da escola básica (CALHEIROS, 2017).  

No entanto, ainda é um tema que causa muita polêmica quando é colocado em 

discussão, pois enquanto alguns defendem seu uso, a maioria condena, pois a associam a 

acidentes de grandes proporções, e não conseguem avaliar os benefícios associados ao 

uso principalmente na medicina, onde muitas pessoas têm sua vida salva quando tratadas 

de forma correta (CARDOSO, 2017). A origem dessa polêmica pode estar na falta de 

informações corretas, principalmente no que se refere à formação escolar do indivíduo, o 

que faz com que o mesmo não tenha condições de ter um posicionamento crítico sobre o 

assunto e que pretendemos modificar com a aplicação da sequência didática. 
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3. Metodologia 

3.1 Local de Aplicação do Produto 

O atual trabalho foi realizado no Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg 

Leite (Figura 3.1), situado na Av. Franklin de Campos Sobral nº 1675, Bairro Grageru, 

Aracaju-SE. O estabelecimento de ensino é composto por 34 turmas divididas entre o 

ensino Fundamental e Médio nos turnos matutino e vespertino. Em 2019 foram 

matriculados 823 alunos, sendo 352 nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

e 471 no Ensino Médio Regular e Integral.   

 

Figura 3.1. Fachada do Colégio Gonçalo Rollemberg Leite. 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.2 Sobre o Produto e Sujeitos da Pesquisa  

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo e descritivo, pois os dados foram 

obtidos mediante contato direto com os envolvidos, apesar de alguns dados terem sido 

analisados de forma quantitativa com o objetivo de facilitar o entendimento da análise 

das respostas dadas pelos estudantes. Nosso produto consta de uma sequência didática e 

de alguns materiais educacionais preparados para auxiliar o professor no momento da 

aplicação do produto. Nosso produto é destinado a alunos da 3ª série do Ensino Médio 

por tratar de temas do currículo desta série. Participaram da sequência didática 76 alunos, 

sendo uma turma pela manhã (40 alunos) e outra à tarde (36 alunos). 

3.3  Resumo da Sequência Didática 

A Sequência Didática (SD) está dividida em 6 encontros, de forma que cada 

encontro corresponde a duas aulas de 50 minutos, conforme descrita na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Descrição da sequência didática. 
 

ENCONTROS CONTEÚDOS OBJETIVOS Nº AULAS 

ENCONTRO 1 

Introdução ao tema e 

conteúdo: Câncer de 

Mama e Raios X 

 Apresentar a SD; 

 Aplicar Questionário Investigativo; 

 Expor vídeo sobre o Câncer de Mama para 

problematizar a SD. 

2 

ENCONTRO 2 

Ondas 

eletromagnéticas 

Unidades de medidas 

 Estabelecer relação entre ondas mecânicas 

e eletromagnéticas; 

 Apresentar as características de uma onda 

eletromagnética, tais como: comprimento de 

onda, período, frequência e energia; 

 Apresentar e relacionar as unidades de 

energia: elétron-volt e joule. 

2 

ENCONTRO 3 

Raios X 

Produção dos raios X 

 

 Apresentar um breve histórico da 

descoberta dos raios X; 

 Descrever a experiência de Roentgen; 

 Caracterizar os raios X no espectro 

eletromagnético; 

 Explicar como os raios X são produzidos. 

2 

ENCONTRO 4 
Aplicações dos raios X 

Mamografia 

 Discutir sobre as aplicações e o uso dos 

raios X de forma indiscriminada, após a 

descoberta; 

 Descrever algumas aplicações específicas 

dos raios X;  

 Apresentar a SP aos alunos 

2 

ENCONTRO 5 

Solução da SP 

Montagem do espectro 

eletromagnético 

 Discutir as soluções da SP; 

 Montar o espectro eletromagnetico. 2 

ENCONTRO 6 

Identificação dos 

conhecimentos 

adquiridos com a SD 

Resolução de questões 

 Reaplicar o questionário investigativo; 

 Aplicar questões sobre os conceitos de 

física apresentados na SD. 
2 

Fonte: Autoria própria. 

3.4 Descrição da Sequência Didática e Etapas de Preparação 

O Produto Educacional desta pesquisa é uma Sequência Didática para o ensino de 

Ondas Eletromagnéticas. Essa sequência é composta por vários elementos: Questionário 

Investigativo (Apêndice 1), Exercícios e Testes (Apêndice 2), Situação-Problema 

(Apêndice 3) com questões para serem solucionadas pelos alunos, montagem de um 
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Quebra-cabeça do Espectro Eletromagnético, Questionário de Opiniões (Apêndice 4) e 

uma Apostila como material de apoio com os assuntos abordados (Apêndice 5). 

 

3.4.1 Encontro 1 – Introdução ao Tema 

No início do primeiro encontro o professor deverá fazer uma apresentação aos 

alunos sobre as etapas do trabalho que será desenvolvido, os objetivos, a avaliação e a 

metodologia utilizada para ensinar conceitos de Física Moderna associados ao 

diagnóstico do câncer de mama (mamografia). Os Objetivos desse encontro são: 

 Apresentar a sequência didática (SD); 

 Identificar os conhecimentos prévios dos alunos; 

 Expor vídeo sobre o Câncer de Mama para problematizar a SD. 

Nesse encontro os alunos responderão um Questionário Investigativo contendo 

seis questões para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre radiações 

eletromagnéticas, especificamente a faixa denominada de raios X. Cada questão 

elaborada para o questionário tem um objetivo pré-determinado e serviu de base para a 

elaboração da Situação-Problema. Segue a descrição do questionário. 

1) Você sabe o que é uma onda eletromagnética? ( ) sim ( ) não. Se responder sim, Justifique 
sua resposta com exemplos de situações do seu dia a dia em que elas são utilizadas. 

Esta questão tem como objetivo saber se o estudante sabe, mesmo sem definir, o que é uma onda 
eletromagnética e se ele consegue associar esse conceito a situações do seu cotidiano. 

2) As ondas eletromagnéticas formam o que chamamos de “espectro eletromagnético”. Que 
características das ondas são usadas para “separar” um tipo de onda de outra? 

O objetivo desta questão é levantar as concepções dos estudantes sobre frequência, período, 
comprimento de onda e energia. Essas características das ondas permitem “separar” as ondas 
em faixas no espectro eletromagnético. 

3) Dentre as ondas eletromagnéticas conhecidas temos uma faixa denominada de raios X, o 
que você sabe sobre os raios X? 

Com esta questão pretendemos levantar quais concepções os estudantes têm sobre os raios X, 
do ponto de vista físico e de aplicações tecnológicas. 

4) As ondas eletromagnéticas (também definidas como radiação eletromagnética) estão divididas 
em dois grupos: ionizantes e não ionizantes. O que você acha que diferencia essas radiações? 

A intenção desta pergunta é obter informações do estudante sobre a ionização de átomos e 
moléculas, associada à energia que a onda transporta. 

5) Os raios X, depois de descobertos, passaram a ter várias aplicações em diversas áreas. 
Cite situações nas quais os raios X são utilizados. 

Esta é uma questão fácil, quando se trata de estudantes do ensino médio, pois muitos deles já se 
submeteram ou acompanharam alguém a exames que utilizam os raios X. Esta questão introduz 
aplicações dos raios X na medicina e em outras áreas do conhecimento. 

6) Os raios X são um tipo de radiação ionizante. Para você, a exposição aos raios X pode ser 
prejudicial? Justifique. 

Aqui, pretendemos que o estudante fale um pouco sobre os danos causados pela exposição não 
controlada aos raios X e o que possivelmente poderia causar esse dano. 
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Após a resolução do questionário o professor deve apresentar um Vídeo intitulado 

“O que você sabe sobre o câncer de mama” (Figura 3.2) e depois promover uma discussão 

sobre o tema. Esse vídeo tem o objetivo de introduzir o tema, através de uma abordagem 

que relaciona Ciência, Tecnologia e Sociedade. O vídeo não trata diretamente de 

conceitos da Física, mas trata o tema Câncer de Mama do ponto de vista conceitual, 

abordando o processo de formação do tumor, as formas de diagnóstico (em especial a 

mamografia) e tratamento.  

 

 

Figura 3.2. Vídeo sobre o câncer de mama. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=srdGvR0YaPQ 

 

Em seguida, foi elaborada e distribuída uma Apostila para os alunos que serviu de 

material de consulta durante toda a sequência, além de auxiliar o professor como material 

didático. Elaboramos um texto para os estudantes no qual as características das radiações 

eletromagnéticas foram bem definidas, na tentativa de garantir um bom entendimento 

sobre os raios X, suas características, formas de produção e aplicações. Tivemos o 

cuidado de incluir ilustrações, contextualizações e história da ciência para tornar o 

material mais interessante para o aluno e com isso despertar a curiosidade e o interesse 

pelo tema. 

Os alunos receberam o material didático apostilado com o conteúdo teórico para 

acompanhar as aulas e nele fazer observações no decorrer da explicação. Esse material 

foi produzido porque no livro adotado pela escola, usado pelos estudantes, o tema é 

tratado de forma muito superficial. A apostila se encontra no Produto Educacional. 

A partir desse momento, as atividades foram realizadas em pequenos grupos, 

favorecendo a socialização. Após a entrega dos questionários investigativos foram 

formados pequenos grupos para discutirem a solução da Situação-Problema e 

apresentação das características das faixas do espectro eletromagnético. Os grupos foram 

formados levando-se em consideração o número de divisões das faixas do espectro 

eletromagnético e o número de alunos de cada turma. Na turma A formamos 8 grupos 
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com 5 alunos cada e na turma B foram formados 6 grupos contendo 6 alunos. Cada grupo 

recebeu o nome de uma das faixas do espectro eletromagnético. 

 

3.4.2 Encontro 2 – Ondas Eletromagnéticas e Unidades de Medidas 

Neste encontro os alunos terão a oportunidade de conhecer as características 

gerais da onda e do espectro eletromagnético. Os Objetivos desse encontro são: 

 Estabelecer relação entre ondas eletromagnéticas e mecânicas; 

 Apresentar as características de uma onda eletromagnética, tais como: 

comprimento de onda, período, frequência e energia; 

 Apresentar e relacionar as unidades de energia: elétron-volt e joule; 

 Apresentar o espectro eletromagnético; 

 Distinguir as faixas do espectro eletromagnético a partir da frequência, 

comprimento de onda e energia. 

Através de aula expositiva e dialógica com apresentação de vídeo, explicamos aos 

estudantes sobre as características de uma onda e os levamos a diferenciar uma onda 

mecânica da eletromagnética. O Vídeo usado (Figura 3.3) serviu de reforço aos 

comentários do professor e traz uma revisão de conceitos básicos da estrutura atômica; 

energia de ionização; características das radiações eletromagnéticas; relação entre 

frequência, energia e comprimento de onda; introdução aos raios X através de suas 

características. 

 

Figura 3.3. Abertura do vídeo sobre física das radiações. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ccgknS1ykLU 

 

Estas aulas são consideradas de grande importância para a sequência, pois além 

de promover uma revisão de conceitos já vistos na 1º série do Ensino Médio, na disciplina 

de Química, apresentam novos conceitos para o entendimento dos raios X, tema principal. 
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3.4.3 Encontro 3 – Raios X 

Neste encontro serão abordados tópicos sobre os raios X como sua descoberta e a 

produção desses raios. Os Objetivos desse encontro são: 

 Apresentar um breve histórico da descoberta dos raios X; 

 Descrever a experiência de Roentgen; 

 Caracterizar os raios X no espectro eletromagnético; 

 Explicar como os raios X são produzidos. 

Esse encontro começa com mais um Vídeo (Figura 3.4). A utilização do vídeo 

nestas aulas como nas anteriores servem de apoio à fala do professor e também de 

motivação para o estudante. O vídeo utilizado nestas aulas, intitulado “A Saga do Nobel” 

trata da descoberta dos raios X. Começando por um breve resumo sobre o prêmio Nobel 

e a medicina, o vídeo apresenta também uma pequena biografia de Wilhelm Conrad 

Roentgen, o “descobridor dos raios X”, mostrando como era o trabalho de pesquisa em 

seu laboratório e como ele conseguiu detectar a radiação.  

 

 

Figura 3.4. Vídeo sobre Roentgen e a descoberta dos raios X. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=FWnSibyHVNo. 

 

Neste encontro fizemos também uma breve revisão sobre os modelos atômicos 

com foco no modelo de Bohr, para que os estudantes pudessem entender o processo de 

produção dos raios X.  Para isso, também usamos uma animação produzida pelo professor 

Denis Antunes Gomes, disponível no youtube (Figura 3.5), e gifs animados que mostram 

como se formam a radiação de freamento e a radiação característica no processo de 

produção dos raios X. 
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Figura 3.5. Vídeo animação sobre a produção dos raios X. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=2yvsr-UO8FA. 

 

3.4.4 Encontro 4 – Aplicações dos Raios X (Mamografia) e SP 

Neste encontro estudaremos algumas aplicações dos raios X e como o uso dessas 

radiações promoveram uma evolução em algumas atividades da sociedade, dando ênfase 

para a mamografia, objeto principal do tema motivador. Levamos para sala de aula chapas 

de radiografias de pulmão, além de mamografias de mamas saudáveis e de mamas com 

câncer para que os alunos pudessem identificar nessas chapas os níveis de cores 

associados a interação dos raios X com os diversos tecidos (Figura 3.6). Apresentamos a 

Situação-Problema para que os grupos começassem as discussões para a solução da 

mesma. Os objetivos desse encontro são: 

 Discutir sobre as aplicações imediatas e o uso indiscriminado dos raios X, 

após a descoberta de Roentgen; 

 Descrever algumas aplicações dos raios X, em especial a mamografia. 

 

Figura 3.6. Alunos observando mamografias. 
Fonte: Autoria própria. 
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Para este trabalho foi elaborada uma Situação-Problema que tem como tema 

motivador o Câncer de Mama (CM) e apresenta como contexto uma reportagem sobre o 

número de casos de CM nas Américas, publicada pela Organização Mundial da Saúde em 

2016. Demos ênfase ao diagnóstico através da mamografia que utiliza raios X. A escolha 

do tema deu-se por interesse da própria pesquisadora que tem observado um expressivo 

número de casos da doença no ambiente de trabalho (5 colegas professoras e algumas 

mulheres que são parentes de alunos) e também pelo fato das meninas corresponderem a 

maioria dos alunos matriculados no Ensino Médio, além de promover uma 

conscientização principalmente quando se trata de prevenção e diagnóstico precoces. 

Sendo assim, essa atividade tem como objetivo abordar conceitos de frequência, 

comprimento de onda e energia, que são características das ondas eletromagnéticas, 

servindo de base para que o aluno entenda como os raios X são produzidos e de que forma 

eles são utilizados no diagnóstico do CM. Além disso, pretendemos fornecer informações 

para que os alunos compreendam temas mais amplos que a sociedade precisa discutir, 

como por exemplo, a necessidade de campanhas contínuas de conscientização quanto à 

prevenção e o diagnóstico precoce da doença, da criação, pelo governo, de programas que 

facilitem o acesso tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento do CM. 

A elaboração da Situação-Problema teve como base as orientações de Meirieu 

(1998) e serão descritas a seguir.  

 

1) Qual o meu objetivo? O que quero fazer com que o aluno adquira e que para ele represente 
um patamar de progresso importante? 
Que os alunos aprendam sobre ondas eletromagnéticas, especificamente a faixa denominada de 
raios X, utilizada no diagnóstico do Câncer de Mama, como também desenvolver nos estudantes 
a capacidade de pensar criticamente sobre a utilização desse tipo de radiação e sobre o 
diagnóstico e prevenção do CM. 
 

2) Que tarefa posso propor que requeira, para ser realizado o acesso a este objetivo 
(comunicação, reconstituição, enigma, ajuste, resolução etc.)? 
Através da participação em grupos, propomos aos alunos que, levantassem hipóteses acerca de 
programas de saúde promovidos pelos governos dos países das Américas para diminuir os riscos 
do CM, sobre as formas de diagnóstico, produção e aplicações dos raios X e níveis de energia 
utilizados na mamografia. 

3) Que dispositivo devo instalar para que a atividade mental permita, na realização de tarefa, 
o acesso ao objetivo? 

 Que materiais, documentos, instrumentos devo reunir? 
Devo reunir material apostilado sobre ondas eletromagnéticas, especificamente raios X 
e o uso destes na mamografia, vídeos, gifs animados, questionários, confecção e 
montagem de quebra-cabeça.  
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 Que instruções-alvo devo proporcionar para que os alunos tratem os materiais 
para cumprir a tarefa? 
Os alunos serão instruídos a trabalhar em grupo através de debates onde eles poderão 
expor suas ideias e respeitar as opiniões dos outros para dessa forma superar os 
obstáculos da SP. 

 Que exigências devem ser introduzidas para impedir que os sujeitos evitem a 
aprendizagem? 
Serão encorajados e incentivados a seguirem uma sequência didática de forma que a 
cooperação entre os componentes do grupo seja a ponte para a busca da superação e 
resolução do problema.  

4) Que atividades posso propor que permitam negociar o dispositivo segundo diversas 
estratégias? Como variar os instrumentos, procedimentos, níveis de orientação, 
modalidades de reagrupamento? 
As atividades foram: levantamento de concepções prévias, discussão durante aulas teóricas com 
apresentação de vídeos e gifs animados, leitura de texto temático, resolução de questões, 
montagem de quebra cabeça e resposta da Situação-Problema. 
 

 Levantamento de concepções prévias: Nesta etapa os alunos responderam a um 
questionário de seis questões, sendo uma objetiva e as demais subjetivas, cada uma 
elaborada com um objetivo pré-determinado. Através do questionário os alunos tiveram 
primeiro contato com a temática da Situação-Problema. 

 Aulas teóricas: Trazem novos e já conhecidos conceitos sobre o tema e abre espaço 
para discussão e esclarecimento de dúvidas. 

 Resolução de questões: Nesta etapa os alunos resolveram questões objetivas e de 
cálculo. Estas questões servem para investigar até que ponto os alunos entenderam o 
tema apresentado, tanto em relação aos aspectos conceituais e contextuais quanto a 
aplicação de fórmulas matemáticas. 

 Montagem do quebra-cabeça: os alunos, em grupos, além de apresentarem discussão 
sobre uma faixa do espectro eletromagnético, previamente definida pelo professor, 
confeccionaram e montaram um quebra cabeça do mesmo. Com essa atividade os 
conceitos apresentados foram utilizados para a identificação da faixa do espectro 
correspondente ao seu tema. 

 Resolução da Situação-Problema: Após a realização das atividades descritas 
anteriormente, os estudantes receberam a Situação-Problema (Figura 3.7), para que em 
seus grupos eles levantassem suas hipóteses e desenvolvessem suas respostas 
baseadas no texto da notícia para as seguintes questões levantadas: 

I. De que forma os programas de saúde dos governos dos países das Américas 
podem diminuir os riscos do câncer de mama? 

II. A mamografia é uma das formas de diagnosticar o câncer de mama. Por que o 
mesmo tipo de radiação que pode desenvolver um câncer numa pessoa é 
também usado para diagnosticar e tratar o câncer de mama? 

III. Os raios X correspondem a uma faixa do espectro eletromagnético de pequeno  
comprimento de onda e alta frequência. Como os raios X são produzidos? 

IV. Descreva as principais características dos raios X. 
V. Comente sobre algumas aplicações dos raios X. 

VI. A mamografia é um exame que utiliza raios X que sensibilizam chapas 
fotográficas, produzindo nelas, imagens que aparecem em diferentes tons de 
preto ao cinza ou branco. O que causa a diferente escala de tons na chapa? 
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Figura 3.7. SP baseada numa notícia da Organização Mundial da Saúde. 
Fonte: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5273. 

 

 

3.4.5 Encontro 5 – Solução da SP 

Em grupos os alunos se reuniram para discutir a solução da Situação-Problema. 

Depois cada grupo socializou suas respostas. Neste encontro também os alunos montaram 

um Quebra-cabeça (Figura 3.8) do espectro eletromagnético, confeccionado por eles, 

onde cada grupo ao colar a peça correspondente a uma faixa do espectro explicou sobre 

as características e aplicações da mesma. Os Objetivos desse encontro são: 
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 Discutir a solução da Situação-Problema; 

 Montar quebra-cabeça do espectro eletromagnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Espectro eletromagnético confeccionado pelos alunos usando papel e corda. 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.4.6 Encontro 6 – Identificação do conhecimento adquirido  

Nos primeiros 50 minutos desse encontro reaplicamos individualmente o 

questionário investigativo. Depois distribuímos questões de exercícios que envolviam os 

conceitos físicos trabalhados durante a sequência. Deixamos a turma a vontade para 

responder as questões, ou seja, podiam fazer em grupos ou individual (Figura 3.9). Os 

objetivos desse encontro são: 

 Reaplicar o Questionário Investigativo (Figura 3.10); 

 Aplicar questões sobre os conceitos de física estudados na SD. 
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Figura 3.9. Alunos respondendo os exercícios propostos. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 3.10. Alunos respondendo o questionário investigativo (reaplicação). 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.4.7 Análise da Sequência Didática 

A análise da sequência didática está baseada nos dados obtidos através de 

Questionário Investigativo, resolução da Situação-Problema, reaplicação do Questionário 

Investigativo e Questionário de Opiniões. 

Corroborando com Lacerda (2009), entendemos que a pesquisa qualitativa é a 

melhor forma de investigação na área de educação, pois essa abordagem caracteriza-se 

pelo enfoque interpretativo, a participação efetiva do pesquisador no processo e a 

observação do fato no meio natural. 
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 Análise do Questionário Investigativo 

O Questionário Investigativo (Apêndice 1) tem como objetivo levantar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema em estudo. Para analisar as respostas 

dadas ao mesmo nos baseamos na tipologia utilizada por Lacerda (2009), onde agrupamos 

as respostas em quatro categorias como segue: Resposta Satisfatória (RS), Resposta 

Pouco Satisfatória (RPS), Resposta Insatisfatória (RI) e Sem Resposta (SR).  

A Tabela 3.2 abaixo mostra os critérios para cada uma das perguntas do 

questionário. 

Tabela 3.2. Análise do Questionário Investigativo. 
 

QUESTÃO CLASSIFICAÇÃO 

Questão1: associar o conceito 
de onda eletromagnética a 
situações do seu cotidiano. 
 
 
 

A resposta será considerada satisfatória (RS) se responder sim e citar 
exemplos de situações nas quais as ondas eletromagnéticas são 
utilizadas, se responder sim e não citar exemplos ou citou exemplos que 
não tem relação com as ondas eletromagnéticas, a resposta é 
considerada pouco satisfatória (RPS) e será considerada insatisfatória 
se a resposta for não. 
 

Questão 2: tem como objetivo 
descobrir se o aluno sabe 
sobre frequência, comprimento 
de onda e energia. 

No 3º ano do Ensino Médio, o aluno já tem conhecimento dos conceitos 
de frequência, comprimento de onda e energia. Se abordou estes 
conceitos na resposta ela é considerada satisfatória (RS), se considerou 
outras características da onda, a resposta é pouco satisfatória (RPS) e 
se estiver fora destas classificações a resposta é insatisfatória (RI). 
 

Questão 3: a questão visa 
levantar as concepções dos 
estudantes sobre os raios X, do 
ponto de vista físico e de 
aplicações tecnológicas. 

Se responder que os raios X é um tipo de radiação utilizado na obtenção 
de imagens de ossos, órgãos a resposta é satisfatória (RS), se 
responder que é um tipo de radiação mas não citar a aplicação a 
resposta é pouco satisfatória (RPS) e se a resposta estiver fora das 
classificações anteriores temos uma resposta insatisfatória (RI) 

Questão 4: obter informações 
do estudante sobre a ionização 
de átomos e moléculas, 
associada à energia que a 
onda transporta. 

A resposta é considerada satisfatória (RS) se abordar a relação entre a 
frequência e a energia e a capacidade de ionizar átomos e moléculas, 
pouco satisfatória (RPS) se abordar somente a relação entre frequência 
e energia e insatisfatória (RI) se não relacionar as características citadas 
anteriormente. 
 

Questão 5: o objetivo desta 
questão é buscar saber se o 
estudante tem conhecimento 
das aplicações tecnológicas 
dos raios X.  

Resposta satisfatória (RS) se citar ao menos a utilização dos raios X na 
medicina, odontologia, segurança, indústria. Pouco satisfatória (RPS) se 
citar uma ou duas das aplicações anteriores e insatisfatória (RI) se citar 
aplicações que não utilizam raios X, como por exemplo, a 
ultrassonografia. 
 

Questão 6: esta questão 
discute sobre os danos 
causados pela exposição não 
controlada aos raios X e o que 
possivelmente poderia causar 
esse dano. 

Se responder sim e justificar de forma coerente a resposta é considerada 
satisfatória (RS), responder que a exposição aos raios X não causa dano 
é insatisfatória (RI) e pouco satisfatória (RPS), se responder sim sem a 
devida justificativa. 

Fonte: Autoria própria. 
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 Análise da resolução da Situação-Problema 

Assim como em Simões Neto (2009), a análise das respostas à Situação-Problema 

foi realizada através da observação de dois aspectos: O aspecto motivacional, através do 

qual verificamos o interesse e a motivação dos estudantes na resolução da Situação-

Problema e como se comportaram nos grupos e o aspecto da Aprendizagem, onde 

avaliamos de que maneira os estudantes conseguiram superar o obstáculo, a coerência das 

respostas em relação às perguntas e buscamos encontrar fatores que comprovasse uma 

efetiva aprendizagem. 

 

 Análise das respostas da reaplicação do Questionário Investigativo 

O Questionário investigativo foi reaplicado no final da sequência com o objetivo 

de comparar as respostas dadas pelos alunos nos dois momentos distintos do trabalho. A 

análise das respostas segue a mesma tipologia descrita na Tabela 3.2. 

 

 Análise das respostas do Questionário de Opiniões 

O Questionário de Opiniões foi respondido por um grupo de 12 alunos, sendo 6 

de cada turma, escolhidos pelos colegas em cada grupo. 

As respostas foram analisadas de forma qualitativa, pois o objetivo do mesmo não 

é estabelecer uma escala de valores, mas analisar a opinião dos alunos referente à 

metodologia utilizada, ao tema abordado e da relação deste com o seu cotidiano. 

Finalmente, de acordo com as orientações de Meirieu (1998) na avaliação de uma 

SP, usamos como Avaliação Diagnóstica o Questionário Investigativo; na Avaliação 

Formativa a Situação-Problema; e na Avaliação Somativa os Exercícios com Questões 

Objetivas e Subjetivas. 
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4. Análise de Dados e Discussão 

4.1 Análise do Questionário Investigativo 

O Questionário Investigativo foi aplicado no início da sequência didática com o 

objetivo de levantar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca do tema radiações 

eletromagnéticas, com foco nos raios X. 

Os resultados foram obtidos em duas turmas do 3º Ano do Ensino Médio, que 

denominamos de 3A a turma da manhã e 3B a turma da tarde. 

Os alunos da turma 3A pertencem a uma faixa etária entre 16 e 18 anos e a maioria 

não trabalha, enquanto que os alunos da turma 3B são de uma faixa etária maior, entre 16 

e 21 anos, e muitos trabalham pela manhã em programas como Jovem Aprendiz. Essa 

diferença de faixa etária e a ocupação dos estudantes podem resultar em uma diferença 

no rendimento das turmas. 

 

Questão 1: Você sabe o que é uma onda eletromagnética? Se responder sim, justifique 

sua resposta com exemplos de situações do seu dia a dia em que elas são utilizadas. 

 

Para a Questão 1, como mostra a Tabela 4.1, não foram dadas muitas respostas 

satisfatórias, mesmo assim as respostas demonstram um certo conhecimento sobre as 

ondas eletromagnéticas e algumas aplicações no dia a dia. Alguns exemplos de respostas 

satisfatórias e pouco satisfatórias seguem abaixo: 

RS: “Sim. São ondas de rádio, TV, micro-ondas, raios X, a luz do sol é também 

um exemplo de onda eletromagnética, não podemos ver, mas elas estão presentes 

no nosso dia a dia.” 

RPS: “Sim. Na bobina de motores como no ventilador, por exemplo.” 

 

Tabela 4.1. Percentual de respostas para a Questão 1. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Resposta Satisfatória (RS) 23,3% 21,9% 

Resposta Pouco Satisfatória (RPS) 16,7% 15,6% 

Resposta Insatisfatória (RI) 50,0% 50,0% 

Não Respondeu (NR) 10,0% 12,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Questão 2: As ondas eletromagnéticas formam o que chamamos de “espectro 

eletromagnético”. Que características das ondas são usadas para “separar” um tipo de 

onda de outro. 

 

A Questão 2 tem um grau de dificuldade maior e requer uma resposta mais 

elaborada do que a Questão 1. Devido a isso essa questão nos trouxe um alto índice de 

respostas em branco e poucas ou nenhuma resposta satisfatória (Tabela 4.2). Para uma 

resposta satisfatória o aluno deveria buscar conhecimentos adquiridos na série anterior ao 

estudar ondulatória.  Seguem exemplos de respostas satisfatórias e insatisfatórias. 

RS: “Comprimento, período e a frequência da onda.” 

RI: “Vai depender da gravidade de cada uma.” 

 

Tabela 4.2. Percentual de respostas para a Questão 2. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Resposta Satisfatória (RS) 0,0% 6,2% 

Resposta Pouco Satisfatória (RPS) 0,0% 0,0% 

Resposta Insatisfatória (RI) 23,0% 3,1% 

Não Respondeu (NR) 77,0% 90,7% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 3: Dentre as ondas eletromagnéticas conhecidas temos uma faixa denominada 

de raios X, o que você sabe sobre os raios X? 

 

Na Questão 3 surgem algumas respostas satisfatórias nas duas turmas, isso deve-

se ao fato de que a pergunta se remete ao cotidiano do aluno (Tabela 4.3). A maioria deles 

já ouviu falar sobre os raios X, seja em casa, nas mídias ou mesmo em filmes ou desenhos 

animados. Outros ainda já se submeteram a exames de radiografias ou acompanharam 

algum parente ou conhecido durante a realização de exames que utilizam os raios X. 

A seguir temos exemplos de diferentes tipos de respostas. 

RS: “Os raios X eles estão ligados diretamente a radiação e que ajuda a identificar 

alguma fratura ou doença interna. Já tive uma situação em que fiz o raio X do 

pulmão e da coluna para tentar encontrar o que estava ocasionando as dores.” 

RPS: “Raio X é um tipo de exame que pode detectar algumas doenças.” 

RI: “O raio X serve para mostrar a parte inferior.” 
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Tabela 4.3. Percentual de respostas para a Questão 3. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Resposta Satisfatória (RS) 40,0% 37,5% 

Resposta Pouco Satisfatória (RPS) 26,6% 28,1% 

Resposta Insatisfatória (RI) 3,4% 3,2% 

Não Respondeu (NR) 30,0% 31,2% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 4: As ondas eletromagnéticas (também definidas como radiação 

eletromagnética) estão divididas em dois grupos: ionizantes e não ionizantes. O que 

você acha que diferencia essas radiações? 

  

Devido ao desconhecimento do termo ionizante e não ionizante, a maioria dos 

alunos não responderam ou deram respostas insatisfatórias (Tabela 4.4). As respostas 

mostraram que os alunos ainda não entendem as formas de interação das radiações com 

a matéria. Seguem exemplos de algumas respostas pouco satisfatórias e insatisfatórias.  

RPS: “Ionizantes: produzem íons para quebra de átomos e não ionizante é o 

contrário” 

RI: “A presença de íons” 

 

Tabela 4.4. Percentual de respostas para a Questão 4. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Resposta Satisfatória (RS) 0,0% 0,0% 

Resposta Pouco Satisfatória (RPS) 0,0% 15,6% 

Resposta Insatisfatória (RI) 3,4% 0,0% 

Não Respondeu (NR) 96,6% 84,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 5: Os raios X, depois de descobertos, passaram a ter várias aplicações em 

diversas áreas. Cite situações nas quais os raios X são utilizados. 

  

Essa é uma pergunta que remete também ao cotidiano dos alunos, devido a isso 

os alunos demonstraram um maior conhecimento e as respostas satisfatórias alcançaram 

um bom percentual (Tabela 4.5). Seguem exemplos de respostas satisfatória, 

insatisfatória e pouco satisfatória. 
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RS: “São bastante utilizados na área médica para identificar falhas nos ossos, 

dentes, nos órgãos, etc. São utilizados em aeroportos, em correios para mostrar 

se há drogas nas bagagens ou se há algum corpo estranho. Na indústria para 

detectar falhas em peças”. 

RPS: “Na observação de ossos fraturados, exames para observar o organismo”. 

RI: “São utilizados em clínicas”. 

 

Tabela 4.5. Percentual de respostas para a Questão 5. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Resposta Satisfatória (RS) 26,7% 21,9% 

Resposta Pouco Satisfatória (RPS) 26,7% 46,8% 

Resposta Insatisfatória (RI) 16,6% 9,4% 

Não Respondeu (NR) 30,0% 21,9% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 6: Os raios X é um tipo de radiação ionizante. Para você, a exposição aos raios 

X pode ser prejudicial? Justifique. 

  

De modo geral, as respostas da Questão 6 foram satisfatórias (Tabela 4.6), os 

alunos associaram radiação ionizante aos riscos que ela causa devido à exposição 

descontrolada. Seguem exemplos de respostas satisfatória e pouco satisfatória. 

RS: “Sim, se ela (a exposição) for constante e se a pessoa exposta por longo período 

não estiver devidamente protegida. Pode causar mutações genéticas, câncer, etc.” 

RPS: “Sim, se não utilizar uma cobertura feita de chumbo pode causar danos 

graves ao organismo.”. 

 

Tabela 4.6. Percentual de respostas para a Questão 6. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Resposta Satisfatória (RS) 43,3% 34,4% 

Resposta Pouco Satisfatória (RPS) 26,7% 40,6% 

Resposta Insatisfatória (RI) 0,0% 6,2% 

Não Respondeu (NR) 30,0% 18,8% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2 Análise da Resolução da Situação-Problema 

 A Situação-Problema foi entregue aos grupos somente no 5º encontro da 

sequência, quando já tinha sido apresentado todas as etapas da mesma, promovido as 

discussões necessárias e fornecido meios para os grupos superarem os obstáculos da 

aprendizagem sobre o tema. Cada turma foi dividida em grupos de acordo com o número 

de faixas do espectro eletromagnético e o número de alunos de cada uma e esses grupos 

receberam o nome de cada uma das faixas, como mostra na Tabela 4.7 a seguir. 

  

Tabela 4.7. Nomenclatura usada para os grupos das duas turmas. 
 

GRUPOS TURMA 3A TURMA 3B 

1 RADIOA A RADIOA B 

2 MICRO A MICRO B 

3 INFRA A INFRA B 

4 VISÍVEL A VISÍVEL B 

5 ULTRA A ULTRA B 

6 RAIOS X A GAMA B 

7 GAMA A  

8 CÓSMICA A  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Situação-Problema foi analisada levando-se em consideração o interesse, a 

motivação e a superação do obstáculo de aprendizagem de cada grupo dentro de suas 

respectivas turmas, como mostrado a seguir. 

 

4.2.1 Divisão da Turma 3A para resolução da Situação-Problema 

A turma a foi dividida em oito grupos. A seguir apresentamos como cada grupo 

dessa turma resolveu a Situação-Problema proposta. Algumas respostas dadas pelos 

grupos foram transcritas e estão numeradas de acordo com a ordem que aparecem na SP. 

 

GRUPO 1 (RÁDIO A) 

 Para solucionar a Situação-Problema o grupo “RÁDIO A” mostrou-se bastante 

interessado pela atividade, com exceção de dois componentes que se mantiveram apáticos 

durante toda a sequência didática, discutindo entre si tentou explicar de forma coerente 

os questionamentos colocados, principalmente as questões que tratam da produção, 
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características e aplicações dos raios X. A seguir temos algumas respostas dadas pelo 

grupo. 

1)  “Os Governos devem criar programas de saúde que sensibilizem sobre a saúde 

da mama, os riscos da doença e sobre os sinais e sintomas que requerem uma 

atenção a mais. Incluem mamografias que levam ao diagnóstico precoce, 

tratamentos eficazes, e tem reduzida taxa de mortalidade, há conscientização em 

determinado mês para que haja uma maior sensibilização.” 

3) “Os raios X são produzidos por um mecanismo de conversão de energia, 

quando um feixe de elétrons de alta velocidade é desacelerado em um alvo de 

material existente no interior de um tubo de raios X.” 

5)  “Os raios X são utilizados na medicina, odontologia, medicina veterinária, 

radiologia, aeroportos, indústria de petróleo e agroindústria.” 

  

 As respostas dadas pelo grupo se mostraram coerentes, demonstrando que o 

conhecimento foi devidamente construído, o grupo apresentou um bom desempenho, 

ficou nítido que o grupo compreendeu a importância da criação de campanhas de 

prevenção e diagnóstico do câncer de mama pelos governos e divulgação destas através 

da mídia. 

 

GRUPO 2 (MICRO A) 

 O grupo “MICRO A” apresentou uma solução pouco satisfatória aos 

questionamentos dados a Situação-Problema, não demonstrou grande interesse, pois 

deram respostas muito simplificadas. Não percebemos durante a resolução da Situação-

Problema, discussões entre os componentes do grupo. Notamos que este grupo 

inicialmente sentiu dificuldade em sintetizar os conhecimentos e devido a isso deram as 

respostas de acordo com o que estava escrito no material, mostrando que não houve uma 

boa construção do conhecimento. Algumas respostas dadas pelo grupo são fornecidas a 

seguir. 

1) “Os governos devem investir tanto na prevenção quanto na eficiência e 

agilidade dos tratamentos. Sendo uma ação conjunta, a conscientização da 

população é muito importante e pode ser estimulada por campanhas na mídia”.  

4) “As características dos raios X são que possuem alta frequência, baixo 

comprimento de onda, são inodoros quando penetram a pele, podem alterar o 

DNA, são ondas eletromagnéticas e possuem a velocidade igual a da luz” 

5) “Os raios X foram usados primeiramente na medicina, também é usado na 
supervisão de aeroportos, na agricultura, na indústria...”. 
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GRUPO 3 (INFRA A) 

 O grupo “INFRA A” apresentou pouca interação entre seus componentes e por 

muitas vezes, tentou recorrer ao professor. Mostrou-se pouco motivado e as respostas 

dadas não contemplaram o objetivo da Situação-Problema que é a aprendizagem a partir 

da superação do obstáculo, não conseguiram associar os conceitos trabalhados aos 

questionamentos da Situação-Problema e tiveram dificuldades em organizar as ideias, 

principalmente quanto aos programas de saúde para diminuir os riscos do câncer de 

mama, à produção e características dos raios X e sobre a interação destes com a matéria. 

A seguir temos algumas respostas dadas pelo grupo. 

3) “Radiação de freamento e radiação característica que ocorrem 

simultaneamente”. 

4) “Elas são ondas eletromagnéticas com energia alta, comprimento pequeno e 

frequência alta”. 

6)  “Devido a densidade do material, massa volume. Quanto mais clara a chapa 

maior a densidade”. 

 

GRUPO 4 (VISÍVEL A) 

 Este grupo alcançou os objetivos esperados, conseguindo expressar muito bem 

suas ideias, pois conseguiram interagir bem durante as discussões. As respostas dadas 

foram bastante completas, com sugestões de como os Governos poderiam criar e 

implantar programas de conscientização para a prevenção e diagnóstico do câncer de 

mama. O grupo conseguiu associar de forma coerente os conceitos apresentados durante 

a sequência com os questionamentos da Situação-Problema, mostrando que houve 

aprendizagem efetiva. A seguir temos algumas respostas dadas pelo grupo. 

1) “Criando programas de sensibilização, por meio de práticas preventivas, como 

detecção precoce, diagnóstico, rastreamento e cuidados”. 

2) “Porque a radiação é utilizada de forma controlada para que não se torne 

nociva à pessoa, fazendo com que o corpo absorva essa radiação e depois a 

elimine de forma rápida.” 

3) “Os raios X são produzidos por um mecanismo de conversão de energia, 

quando um feixe de elétrons em alta velocidade é desacelerado em um alvo de 

material existente no interior do tubo de raios X. Três são os componentes 

fundamentais para essa produção, o gerador de elétrons, o acelerador de elétrons 

e o anteparo.” 

5)“Os raios X são utilizados em radiografias, na medicina, na indústria, na 

agricultura...”. 
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GRUPO 5 (ULTRA A) 

 De bom comportamento, observamos uma boa interação entre os componentes 

desse grupo, com exceção de um dos componentes que se mostrou sem interesse durante 

toda a sequência e foi um dos alunos que não respondeu a todas as questões do 

questionário investigativo nas duas ocasiões em que fora apresentado. Não responderam 

a todos os questionamentos da SP, após a análise das respostas sobre a produção, 

características e aplicações dos raios X é possível perceber como as informações dadas 

em sala de aula contribuíram para que eles criassem explicações coerentes acerca dos 

temas tratados. A seguir temos algumas respostas dadas pelo grupo. 

1) “Os governos devem investir em campanhas de prevenção, bem como fazer 

estudos com o objetivo de reforçar as campanhas em localidades com maior risco 

e número de casos.” 

3) “Os raios X são produzidos por um mecanismo de conversão de energia, 

quando um feixe de elétrons de alta velocidade é desacelerado em um alvo de 

material existente no interior do tubo de raios X. O tubo consiste de uma ampola 

de vidro que contém dois eletrodos (anodo e catodo) dispostos de modo que os 

elétrons gerados sejam acelerados por uma alta diferença de potencial fornecida 

por um gerador de alta tensão. Conforme ocorre o choque dos elétrons com os 

átomos do material do alvo, os elétrons liberam a maior parte de sua energia na 

forma de calor. Apenas 1% da energia cinética e convertida em raios X.”  

 

GRUPO 6 (RAIOS X A) 

 Embora sempre atento às discussões promovidas em sala de aula, foi o grupo que 

mais teve faltas de seus componentes durante a SD. As respostas dadas mostram que os 

componentes do grupo ainda possuem um entendimento razoável quanto à produção e as 

características dos raios X. Quanto às aplicações percebemos uma maior compreensão 

por ser um tema que está mais associado ao dia a dia. Algumas respostas dadas pelo grupo 

são fornecidas a seguir. 

1) “Os governos devem investir em campanhas de conscientização das pessoas 

para que façam exames periódicos, para diagnóstico precoce; mudanças de 

hábitos na alimentação, uma dieta rica em legumes e verduras ricos em fibras; e 

com campanhas que incentivem as pessoas, principalmente as mulheres a fazer o 

auto exame das mamas”. 

3) “Elétrons acelerados adquirem energia cinética e ao encontrar o alvo de 

tungstênio são desacelerados e transformados em energia cinética 99% e 1% em 
energia fóton.” 

5) “Os raios X são utilizados no diagnóstico de doenças como o câncer e a 

pneumonia; tratamento de doenças; indústrias navais e petrolíferas, etc.”. 
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GRUPO 7 (GAMA A) 

 O grupo conseguiu responder de forma satisfatória a Situação-Problema. Com 

destaque para a resposta dada ao questionamento sobre as aplicações dos raios X. Isso se 

deve ao relacionamento entre os componentes do grupo. Mostraram-se sempre 

interessados pelas discussões com destaque para um dos componentes que sempre 

procurou expor suas opiniões e dúvidas. Algumas respostas dadas pelo grupo são 

fornecidas a seguir. 

1) “Os Governos devem criar cada vez mais campanhas para a prevenção da 

doença e investir com mais recursos.” 

2) “Porque estará usando uma quantidade de radiação controlada de forma 

benéfica para o paciente”. 

5) “As primeiras aplicações estavam relacionadas a fraturas de ossos. Hoje em 

dia os raios X são usados na medicina, em radiologia diagnóstica e terapia; na 

indústria, em ensaios não destrutivos; e em pesquisas científicas. Outra 

aplicação dos raios X está na inspeção da segurança não invasiva, isto é, a 

utilização dos raios X para verificar o interior de bagagens, volumes, cargas e 

contêineres, também para garantir a segurança em presídios...” 

6) “As partes com maior densidade aparecem brancas e as outras opacas.” 

 

GRUPO 8 (CÓSMICA A) 

O grupo apresentou respostas um pouco confusas, apenas trechos do material foi 

copiado, o que mostra um entendimento parcial do assunto. Percebemos pouca discussão 

durante a atividade. O material didático e a professora foram solicitados com grande 

frequência. Algumas respostas dadas pelo grupo são fornecidas a seguir. 

1) “Os governos devem investir na prevenção, campanhas de conscientização o 

ano todo e não só em outubro.” 

4) “Os raios X são ondas eletromagnéticas, alta frequência, alta energia, curto 

comprimento, não passa através do chumbo.” 

5) “Os raios X são utilizados nos aeroportos, na indústria de petróleo, naval, 

médica, agroindústria.” 

6) “A massa, a densidade do próprio material.” 

 

4.2.2 Divisão da Turma 3B para resolução da Situação-Problema 

A turma B foi dividida em seis grupos (Tabela 4.7). Durante o processo notamos 

uma boa participação dos alunos através das discussões e dos debates sobre os temas.  

 

GRUPO 1 (RÁDIO B) 

 Observamos uma boa interação entre os componentes do grupo, as discussões 

também foram observadas e percebemos que as respostas foram dadas baseadas nessas 
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discussões. Consideraram importante a criação e manutenção de programas de prevenção 

e diagnóstico precoce do câncer de mama. Responderam de forma satisfatória as questões 

que tratam das características, produção e aplicações dos raios X e conseguiram, de forma 

coerente, explicar como os raios X interagem com os tecidos para formar os diversos tons 

de cinza nas imagens de uma radiografia. Algumas respostas dadas pelo grupo são 

fornecidas a seguir. 

1)  “Os Governos devem garantir que os serviços de saúde diagnostiquem e 

tratem a doença precocemente.” 

3)  “Os raios x são produzidos quando elétrons em alta velocidade, provenientes 

do filamento aquecido, chocam-se com o alvo (anodo) produzindo radiação.” 

5) “São aplicados na segurança, medicina, inspeção de soldas, materiais 

fundidos e forjados e na agricultura.” 

6)  “A imagem tem, em sua maioria a cor escura, isso se deve ao fato do papel 

fotográfico ser atingido pela radiação. Tons claros indicam que a radiação não 

atingiu o papel porque foi bloqueado.” 

 

GRUPO 2 (MICRO B) 

 O grupo mostrou desde o início da SD bastante interesse e observamos que as 

respostas foram dadas baseadas nas discussões entre eles, evidenciando aprendizagem 

através da superação do obstáculo. Algumas respostas são reproduzidas a seguir e 

ilustram que o grupo foi capaz de compreender os aspectos principais envolvidos na 

produção dos raios X. Isso demonstra que o processo de intervenção teve sucesso, 

propiciando uma expressiva aprendizagem acerca desse tema. 

3) “Os raios X são produzidos através de um mecanismo de conversão de energia, 

quando elétrons acelerados devido a uma diferença de potencial são 

desacelerados e ao chocar-se com o alvo de tungstênio convertem parte da 

energia cinética em calor (cerca de 99%) e a outra parte em energia que 

compreende aos raios X.” 

 

GRUPO 3 (INFRA B) 

 Inicialmente o grupo não demonstrou muito interesse pela SD e notamos uma 

apatia entre os componentes. Depois de intervenções diretas da professora, percebemos 

que alguns componentes passaram a manifestar certo interesse e conseguiram, com a 

ajuda do material apostilado, responder aos questionamentos da SP. Apresentaram 

respostas que demonstra que o conhecimento não foi devidamente bem construído, pois 

as respostas traziam trechos copiados da apostila. Algumas respostas dadas pelo grupo 

são fornecidas a seguir. 
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3) “São produzidos quando o elétrons em alta velocidade provenientes do 

filamento aquecido chocam-se com o anodo produzindo radiação.” 

4) “Atravessam materiais de baixa densidade, como os músculos do corpo 

humano, e são absorvidos por materiais com densidades mais elevadas como os 

ossos.” 

5) “Bastante utilizados para detectar mudanças que comprometam à saúde 

humana. Ex: tumores e fraturas.” 

 

GRUPO 4 (VISÍVEL B) 

 O grupo, mesmo sendo o mais barulhento, conseguiu através das discussões e 

mediação da professora, apresentar algumas respostas coerentes. Foi o único grupo que 

conseguiu estabelecer uma relação entre o nível de radiação e sua utilização para o 

diagnóstico ou tratamento do câncer de mama, porém, não conseguiu descrever de forma 

satisfatória as características dos raios X. Algumas respostas do grupo estão dadas a seguir. 

2)  “A radiação ionizante pode danificar o DNA causando múltiplas divisões, ou 

seja, a célula entra em uma divisão desordenada. No entanto esse efeito depende 

do tempo de exposição e da sensibilidade dos tecidos, por isso ela consegue 

reduzir as divisões se a radiação for controlada e localizada, tratando, portanto 

a doença.” 

4)  “Apresenta maior frequência, ser invisível, são bastante penetrantes.” 

5) “As aplicações estão relacionadas às fraturas de ossos. Os médicos 

aprenderam a diagnosticar fazendo uso da radiografia. Hoje em dia os raios X 

são usados na medicina, em radiologia diagnóstica e terapia, na indústria, em 

pesquisas cientificas e na agricultura.” 

 

GRUPO 5 (ULTRA B) 

 Este grupo deu respostas pouco satisfatórias, notamos que a interação era boa, mas 

não conseguiram entender, mesmo com a intervenção da professora e o uso do material 

apostilado, a finalidade das questões. Embora tenham comentado sobre os programas de 

controle e prevenção do câncer de mama, as características e aplicações dos raios X, não 

conseguiram organizar as ideias e responder com coerência sobre a produção dos raios X 

e sua interação com a matéria. As respostas do grupo não evidenciaram que houve 

aprendizagem efetiva dos conceitos apresentados na sequência, pois a maioria das 

respostas foi dada através de fragmentos da apostila utilizada nas aulas. Algumas 

respostas dadas pelo grupo são fornecidas a seguir. 

1)  “Programas abrangentes de controle e prevenção do câncer de mama são 

essenciais para reduzir a carga de doenças. Devem incluir educação, rastreio e 

detecção precoce e tratamento. 

3)  “São produzidos pela aceleração e desaceleração dos elétrons.” 

6)  “A densidade dos materiais do corpo humano.” 
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GRUPO 6 (GAMA B) 

 Foi um grupo que apresentou pouca interação entre seus componentes, houve 

diversas tentativas de copiar as respostas dos grupos vizinhos e por diversas vezes 

solicitaram a presença da professora para sanar dúvidas. A desmotivação levou o grupo a 

dar respostas pouco satisfatórias, com cópias de trechos da apostila, que não 

correspondiam aos questionamentos. 

1)  “Nas Américas, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, sendo 

a segunda causa de morte entre esse público.” 

2)  “Sim. O diagnóstico precoce, juntamente com os avanços no tratamento tem 

mostrado melhores resultados e uma maior sobrevida para mulheres com câncer 

de mama.” 

3)  “Os raios X característicos dependem do tipo do material e como os níveis de 

energia são específicos de cada átomo, esses raios X são característicos de cada 

elemento, o que explica esse nome.” 

6)  “A radiografia é uma placa sensível onde ficam registradas pelos raios X, as 

imagens de órgãos, ossos e de outras formações internas do corpo. 

Sistematicamente, os raios emitidos pela máquina atravessam o corpo e marcam 

a placa gerando uma imagem do local a ser examinado.” 

 

4.2.3 Análise geral das duas turmas na resolução da Situação-Problema 

De forma geral as duas turmas se empenharam em responder as questões 

apresentadas, buscando superar os obstáculos e assim obter uma aprendizagem efetiva. 

Isso também se deve a novidade de fazerem parte de um processo de ensino e 

aprendizagem diferenciado, no qual eles participaram mais efetivamente.  

 A Turma A mostrou-se bastante interessada pelo tema e as respostas dadas 

evidenciam que conseguiram realizar as operações mentais necessárias para garantir o 

sucesso da aprendizagem. A maioria dos grupos forneceu respostas válidas e coerentes 

graças ao bom relacionamento e a superação dos obstáculos. Notamos o entusiasmo dos 

alunos em aprender na escola temas que eles assistem no noticiário, na internet e em 

conversas com pessoas do seu meio, isso reforça o quanto é importante a inserção dos 

temas de Física Moderna no Ensino Médio. 

 A Turma B mostrou-se também muito interessada e as discussões foram mais 

“acaloradas” do que as da Turma A. Por ser mais barulhenta e pelas dificuldades de 

entendimento das questões apresentadas por alguns grupos, a turma conseguiu alcançar, 

em parte, os objetivos da Situação-Problema. 
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4.3 Análise da Reaplicação do Questionário Investigativo 

 O Questionário Investigativo foi reaplicado no final da sequência didática e as 

respostas foram comparadas com as obtidas no início da sequência, a fim de avaliar a 

evolução do conhecimento. A análise das questões é feita por meio de tabelas e gráficos. 

 

Questão 1: Você sabe o que é uma onda eletromagnética? Se responder sim, justifique 

sua resposta com exemplos de situações do seu dia a dia em que elas são utilizadas. 

 

Para a Questão 1, os percentuais das respostas das duas turmas antes e depois da 

sequência são apresentados na Tabela 4.8 e Figura 4.1 a seguir. É possível observar que 

a Turma 3B teve um percentual maior de respostas satisfatórias (55,8%) após a aplicação 

da sequência que a Turma 3A. Entretanto, a Turma 3A teve um percentual reduzido para 

as Respostas Insatisfatórias após a sequência, demonstrando uma melhoria nas respostas. 

  

Tabela 4.8. Percentuais comparativos das respostas à Questão 1 do Questionário Investigativo. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 4.1. Gráfico comparativo das respostas à Questão 1 do Questionário Investigativo. 
Fonte: Autoria própria. 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Antes Depois Antes Depois 

Resposta Satisfatória (RS) 23,3% 50,0% 6,2% 55,8% 

Resposta Pouco satisfatória (RPS) 16,7% 29,5% 0,0% 29,5% 

Resposta Insatisfatória (RI) 50,0% 11,7% 3,1% 14,7% 

Não Respondeu (NR) 10,0% 8,8% 90,7% 0,0% 
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Questão 2: As ondas eletromagnéticas formam o que chamamos de “espectro 

eletromagnético”. Que características das ondas são usadas para “separar” um tipo de 

onda de outro? 

 

Os percentuais das respostas das duas turmas antes e depois da sequência para a 

Questão 2 são apresentados na Tabela 4.9 e Figura 4.2 a seguir. É possível observar que 

ambas as turmas tiveram um percentual maior de respostas satisfatórias após a aplicação 

da sequência. A Turma 3A não tinha apresentado resposta satisfatória antes da aplicação 

da sequência para essa questão. Isso mostra uma melhor compreensão dos conceitos 

abordados após a sequência.  

 

Tabela 4.9. Percentuais comparativos das respostas à Questão 2 do Questionário Investigativo. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA  TURMA 3A TURMA 3B 

Antes Depois Antes Depois 

Resposta Satisfatória (RS) 0,0% 38,3% 6,2% 35,3% 

Resposta Pouco satisfatória (RPS) 0,0% 2,9% 0,0% 8,8% 

Resposta Insatisfatória (RI) 23,0% 14,7% 3,1% 26,4% 

Não Respondeu (NR) 77,0% 44,1% 90,7% 29,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 4.2. Gráfico comparativo das respostas à Questão 2 do Questionário Investigativo. 
Fonte: Autoria própria. 
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Questão 3: Dentre as ondas eletromagnéticas conhecidas temos uma faixa denominada 

de raios X, o que você sabe sobre os raios X? 

 

Para a Questão 3, os percentuais das respostas das duas turmas antes e depois da 

sequência são apresentados na Tabela 4.10 e Figura 4.3 a seguir. É possível observar que 

a Turma 3B teve um percentual maior de respostas satisfatórias (44,1%) após a aplicação 

da sequência, enquanto que a Turma 3A não apresentou mudança no percentual em 

relação ao antes e depois da sequência.  

 

Tabela 4.10. Percentuais comparativos das respostas à Questão 3 do Questionário Investigativo. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Antes Depois Antes Depois 

Resposta Satisfatória (RS) 40,0%   38,2% 37,5% 44,1% 

Resposta Pouco satisfatória (RPS) 26,6% 29,5% 28,1% 44,1% 

Resposta Insatisfatória (RI) 3,4% 17,6% 3,2% 8,9% 

Não Respondeu (NR) 30,0% 14,7% 31,2% 2,9% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 4.3. Gráfico comparativo das respostas à Questão 3 do Questionário Investigativo. 
Fonte: Autoria própria. 
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Questão 4: As ondas eletromagnéticas (também definidas como radiação 

eletromagnética) estão divididas em dois grupos: ionizantes e não ionizantes. O que 

você acha que diferencia essas radiações? 

 

Para a Questão 4, os percentuais das respostas das duas turmas antes e depois da 

sequência são apresentados na Tabela 4.11 e Figura 4.4 a seguir. É possível observar que 

a Turma 3B teve um percentual maior de respostas satisfatórias (44,1%) após a aplicação 

da sequência que a Turma 3A. 

 

Tabela 4.11. Percentuais comparativos das respostas à Questão 4 do Questionário Investigativo. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Antes Depois Antes Depois 

Resposta Satisfatória (RS) 0,0% 8,8% 3,1% 44,1% 

Resposta Pouco satisfatória (RPS) 0,0% 20,6% 12,5% 5,9% 

Resposta Insatisfatória (RI) 3,4% 11,8% 0,0% 17,6% 

Não Respondeu (NR) 96,6% 58,8% 84,4% 32,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 4.4. Gráfico comparativo das respostas à Questão 4 do Questionário Investigativo. 
Fonte: Autoria própria. 
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Questão 5: Os raios X, depois de descobertos, passaram a ter várias aplicações em 

diversas áreas. Cite situações nas quais os raios X são utilizados. 

 

Os percentuais das respostas das duas turmas antes e depois da sequência para a 

Questão 5 são apresentados na Tabela 4.12 e Figura 4.5 a seguir. É possível observar que 

ambas as turmas tiveram um percentual maior de respostas satisfatórias após a aplicação 

da sequência, com 64,7 % cada turma. Isso mostra uma melhor compreensão dos 

conceitos abordados após a sequência.  

  

Tabela 4.12. Percentuais comparativos das respostas à Questão 5 do Questionário Investigativo. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Antes Depois Antes Depois 

Resposta Satisfatória (RS) 26,7% 64,7% 21,9% 64,7% 

Resposta Pouco satisfatória (RPS) 26,7% 20,6% 46,8% 29,5% 

Resposta Insatisfatória (RI) 16,6% 2,9% 9,4% 5,8% 

Não Respondeu (NR) 30,0% 11,8% 21,9% 0,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 4.5. Gráfico comparativo das respostas à Questão 5 do Questionário Investigativo. 
Fonte: Autoria própria. 
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Questão 6: Os raios X é um tipo de radiação ionizante. Para você, a exposição aos raios 

X pode ser prejudicial? Justifique. 

 

Os percentuais das respostas das duas turmas antes e depois da sequência para a 

Questão 5 são apresentados na Tabela 4.13 e Figura 4.6 a seguir. É possível observar que 

ambas as turmas tiveram um alto percentual de respostas satisfatórias após a aplicação da 

sequência, com 73,5% da Turma 3A e 91,2% da Turma 3B. Isso mostra uma melhor 

compreensão dos conceitos abordados após a sequência.  

 

Tabela 4.13. Percentuais comparativos das respostas à Questão 6 do Questionário Investigativo. 
 

TIPOLOGIA DA RESPOSTA TURMA 3A TURMA 3B 

Antes Depois Antes Depois 

Resposta Satisfatória (RS) 43,3% 73,5% 34,4% 91,2% 

Resposta Pouco satisfatória (RPS) 26,7% 5,9% 40,6% 8,8% 

Resposta Insatisfatória (RI) 0,0% 11,8% 6,2% 0,0% 

Não Respondeu (NR) 30,0% 8,8% 18,8% 0,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 4.6. Gráfico comparativo das respostas à Questão 6 do Questionário Investigativo. 
Fonte: Autoria própria. 
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Após o desenvolvimento da sequência didática com a utilização da Situação-

Problema verificou-se uma queda em relação ao número de alunos que não responderam 

as questões, principalmente na Turma B. E somente alguns deles declararam não saber 

quaisquer das questões. Ocorreu também um aumento considerável no número de 

respostas satisfatórias nas duas turmas analisadas. E somente na questão de número 3, a 

Turma A teve um percentual ligeiramente menor de respostas satisfatórias depois da 

aplicação da sequência. 

O desempenho dos alunos ao responderem as questões depende também de outros 

fatores tais como: atenção às aulas, interesse e até mesmo estado físico e emocional dos 

mesmos na data de aplicação dessas avaliações. É importante chamar a atenção para o 

fato de que esta é a situação real de uma sala de aula.  

A diferença nos resultados entre as duas turmas pode ser explicada pelo fato dos 

alunos da turma A serem mais dedicados e preocupados com o estudo do que a turma B, 

o que pode ter motivado a tentar responder com mais atenção às questões antes e após a 

aplicação da sequência, mesmo não tendo ainda conhecimento formal sobre o assunto.  

De forma bastante positiva, a sequência didática conseguiu informar sobre as 

ações do governo quanto a programas de prevenção e diagnóstico do câncer de mama, 

sobre a produção e as aplicações dos raios X seja na medicina, na agricultura, na 

segurança ou em outros ramos da sociedade e como estes interagem com os tecidos, 

formando as imagens seja em uma radiografia comum ou em uma mamografia. É 

importante que os alunos possam compreender e saber analisar o quanto a tecnologia tem 

avançado e influenciado o comportamento humano e quantos diagnósticos que salvaram 

vidas foram possíveis após o advento da descoberta dos raios X. 

   

4.4 Análise do Questionário de Opiniões 

O questionário final foi aplicado a 12 alunos, sendo 6 da turma A e outros 6 da 

turma B. Os respondentes foram selecionados pelos colegas de cada grupo. Mesmo não 

sendo de resposta obrigatória, todos os alunos se disponibilizaram a responder o 

questionário, pois o mesmo foi aplicado fora do horário de aulas da professora. No dia da 

aplicação do questionário, nenhum aluno de dois grupos da turma A estava na escola, por 

isso que só 12 alunos o responderam, sendo que tínhamos formado 14 grupos. 
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A partir das respostas dadas, procuramos verificar quais foram os pontos positivos 

e a as dificuldades da metodologia usada e ainda se eles reconhecem a ajuda das SP no 

entendimento de ondas eletromagnéticas, especificamente sobre os raios X. 

 Para cada pergunta apresentamos algumas respostas fornecidas pelos alunos 

considerando uma análise qualitativa das respostas e buscamos criar categorias para 

enquadrar as respostas dos alunos. Além da categorização, verificamos a frequência e o 

percentual de ocorrência de cada categoria, a fim de facilitar a análise dos dados. 

 

Questão 1. O que você achou do tema “Câncer de Mama” escolhido para problematizar 

o trabalho? 

Através das respostas percebemos que os alunos foram capazes de perceber a 

importância do tema e se sentiram motivados a resolver a Situação-Problema perante o 

envolvimento com as atividades propostas. Os percentuais das diferentes respostas estão 

apresentados na Tabela 4.14 a seguir. 

 

Tabela 4.14. Percentuais de respostas da Questão 1 do Questionário de Opiniões. 
 

CATEGORIAS PORCENTAGEM 

“Muito bom” (Ex. de Resposta de aluno) 
Relação tema com conteúdo  

25% 

 “Importante” (Ex. de Resposta de aluno) 
Conscientizador  

50% 

“Interessante” (Ex. de Resposta de aluno) 
Esclarecedor 

16,6% 

“Gostou” (Ex. de Resposta de aluno) 
Tema atual 

8,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 2. O que você achou do trabalho envolvendo a Situação-Problema? 

 Dos alunos que responderam a essa questão, 58,2% indicaram que trabalhar com 

SP facilitou a aquisição do conhecimento, 8,4% dos alunos acharam interessante a 

metodologia e outros alunos responderam que a metodologia promoveu a liberdade de 

expressar o que sabiam sobre o tema e que favoreceu a reflexão sobre a importância da 

relação dos conteúdos de física com o seu cotidiano. Dentre os alunos, 16,6% 

confundiram o tema “câncer de mama” com a metodologia e destes alguns falaram da 

preocupação que têm quanto a pouca importância que o estado dá ao assunto. Na Tabela 

4.15 abaixo mostramos as categorias de respostas com os respectivos percentuais. 
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Tabela 4.15. Percentuais de respostas da Questão 2 do Questionário de Opiniões. 
 

CATEGORIAS PORCENTAGEM 

Metodologia facilitadora 58,2% 

Liberdade de expressão 8,4% 

Interessante  8,4% 

Relação da física com o cotidiano 8,4% 

Confundiu a metodologia com o tema 16,6% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 3. Como você classifica a Situação-Problema fácil ou difícil? Por quê? 

 Essa questão teve como objetivo identificar as dificuldades encontradas pelos 

alunos quanto a solução da Situação-Problema. Dos alunos que responderam, 66,6% 

classificaram a Situação-Problema como difícil, pois mais uma vez confundiram a 

metodologia com o tema. Além disso, 25% relataram que a importância do tema e a forma 

como foi abordado durante as aulas tornou a Situação-Problema fácil de ser resolvida. 

Somente 1 aluno (8,4%) classificou a Situação-Problema como de dificuldade média 

alegando que o grupo não conseguiu ultrapassar os obstáculos para a solução da mesma. 

A Tabela 4.16 abaixo mostra as categorias das respostas e os respectivos percentuais. 

 

Tabela 4.16. Percentuais de respostas da Questão 3 do Questionário de Opiniões. 
 

CATEGORIAS PORCENTAGEM 

Fácil 25,0% 

Difícil 66,6% 

Médio 8,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 4. A Situação-Problema foi resolvida em grupo. Você responderia diferente se 

fosse individual? 

 Esta pergunta nos mostra que a maioria dos alunos prefere o trabalho em grupo 

por proporcionar a ajuda mútua, a troca e a convergência de ideias. 75% deles afirmaram 

que teriam respondido de forma diferente se a atividade tivesse sido realizada 

individualmente, 25% disseram que não responderiam diferente, mas não justificaram sua 

resposta. A Tabela 4.17 mostram as categorias de respostas e os respectivos percentuais. 
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Tabela 4.17. Percentuais de respostas da Questão 4 do Questionário de Opiniões. 
 

CATEGORIAS PORCENTAGEM 

Sim: Facilita a troca de ideias 58,3% 

Sim: Facilita a interação 16,7% 

Não  25% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Questão 5. A resolução da Situação-Problema contribuiu ou não para a aprendizagem 

dos conceitos sobre ondas eletromagnéticas e para um maior conhecimento dos temas 

raios X e Câncer de Mama? 

As respostas dadas a essa questão apontam para a forma como a metodologia 

contribuiu para a aprendizagem dos conceitos da física. 8,4% dos alunos ainda confundiu 

a metodologia com o tema, 58,3% responderam que a metodologia contribuiu para a 

aprendizagem, mas não justificaram; 25,1% apontaram que a metodologia promoveu 

interesse pelo tema, o que facilitou a aprendizagem dos conceitos. A Tabela 4.18 a seguir 

mostra as categorias das respostas e os respectivos percentuais. 

 

Tabela 4.18. Percentuais de respostas da Questão 5 do Questionário de Opiniões. 
 

CATEGORIAS PORCENTAGEM 

Sim 58,3% 

Sim: confunde o tema com a metodologia 8,4% 

Sim: promoveu aprendizagem  16,7% 

Sim: facilitou aprendizagem  8,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 6. Você gostaria de trabalhar com Situações-Problema também em outros 

conteúdos da física? Por quê? 

 Todos os alunos, 100%, responderam que gostariam de trabalhar novamente com 

essa metodologia e afirmaram que o conteúdo fica mais fácil quando se utiliza uma 

Situação-Problema, principalmente porque a metodologia relaciona os conteúdos com o 

cotidiano e promove o trabalho em grupo. A Tabela 4.19 a seguir mostra as categorias 

das respostas e os respectivos percentuais. 
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Tabela 4.19. Percentuais de respostas da Questão 6 do Questionário de Opiniões. 
 

CATEGORIAS PORCENTAGEM 

Sim: relação física cotidiano 33,3% 

Sim: trabalho em equipe 16,6% 

Sim: promoveu aprendizagem  50,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.5 Instrumentos para Avaliação 

 Inicialmente investigamos o nível de conhecimento prévio dos estudantes sobre o 

tema. Este ponto é muito importante, pois com base nas respostas dadas elaboramos a 

Situação-Problema. Esta etapa da sequência consiste da Avaliação Diagnóstica. As 

questões que compõem o Questionário Investigativo foram elaboradas pela professora e 

estão no Apêndice 1. Posteriormente, após a participação dos alunos nas atividades da 

sequência, o questionário foi reaplicado e permitiu a identificação de possíveis ganhos 

conceituais. 

 Durante a sequência, especificamente nos encontros 3 e 4, propomos aos alunos 

algumas questões de exercícios (13 questões), do tipo múltipla escolha e subjetivas, com 

o objetivo de avaliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante as aulas, já que 

obrigatoriamente temos que atribuir uma nota ao final de cada unidade. As questões que 

compõem este instrumento de avaliação foram em sua maioria retiradas da internet, 

algumas sofrendo adaptações e estão disponíveis no Apêndice 2. 

Os exercícios mencionados anteriormente consistem no instrumento utilizado 

para a realização da Avaliação Somativa, que pode ser feita através de relatórios, redação, 

provas orais ou escritas, testes, entre outros. 

 Na aplicação das avaliações foi solicitada a identificação do aluno, para posterior 

validação, de acordo com os critérios mínimos elencados a seguir: ter feito todas as 

avaliações, inclusive o Questionário Investigativo (antes e após a aplicação da sequência); 

ter frequentado no mínimo 50% das aulas e participado da confecção do espectro. 
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5. Considerações Finais 

O ensino de temas de Física Moderna no Ensino Médio exige um grande 

desempenho do professor e sempre vale o esforço. São diversas as pesquisas que 

investigam as dificuldades encontradas pelos docentes para ensinar esses conteúdos. 

Dificuldades tais como formação inadequada, tanto nos cursos de licenciatura quanto em 

cursos de formação continuada, escassez de material, entre outros.  Entretanto, o MNPEF 

tem dado uma grande oportunidade para o desenvolvimento de técnicas e produtos para 

a aprendizagem de Física nos mais diversos temas, contribuindo assim para a melhoria 

na qualificação dos professores de Física. 

 Neste trabalho apresentamos a elaboração e aplicação de uma Sequência Didática 

sobre Radiações Eletromagnéticas para alunos da 3ª série do Colégio Estadual Professor 

Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju/SE, utilizando uma Situação-Problema, 

elaborada de acordo com as orientações de Meirieu (1998), que resultou em um Produto 

Educacional que pode contribuir para o Ensino de Física.  

Certamente, novas implementações serão necessárias para avaliar a 

potencialidade dessa metodologia em outros contextos. No entanto, acreditamos que o 

relato deste documento estimule a utilização de novas metodologias como ferramenta 

motivadora e que contribua para a melhoria no ensino de tópicos de Física Moderna. A 

sequência questionou o uso das radiações eletromagnéticas, em especial o uso dos raios 

X no diagnóstico do câncer de mama, e trouxe uma abordagem importante do tema para 

as aulas de física devido a relação do mesmo com o cotidiano dos estudantes. 

 A utilização de Situações-Problema mostrou-se bastante eficiente, pois através 

delas o aluno consegue construir seu próprio conhecimento e dá sentido ao que aprende. 

Meirieu (1998) afirma que a utilização de Situações-Problema não é a única forma de o 

aluno aprender, mas que se a mesma for utilizada de forma correta como estratégia de 

ensino, a aprendizagem pode acontecer de forma significativa. 

 As respostas dadas pelos alunos para a SP proposta nos deram indícios de que eles 

buscaram utilizar as informações das atividades desenvolvidas nas aulas. Cada grupo 

expôs de forma particular suas conclusões, apesar de todos terem acesso aos mesmos 

materiais. Dessa forma, reconhecemos na estratégia diferentes possibilidades e recursos 

para a mediação da aprendizagem de maneira construtiva e dialógica. Percebemos a partir 

das respostas ao questionário de opiniões que a metodologia foi bem aceita pelos alunos 

e que atingimos os objetivos propostos.  
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APÊNDICE 1 – Questionário Investigativo. 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

Este questionário é parte do trabalho realizado pela professora Geane Santana Batista de Oliveira, 

no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, MNPEF, realizado na Universidade Federal de 

Sergipe, UFS e tem por objetivo identificar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação aos 

conteúdos: Ondas Eletromagnéticas e radiação X. 

 

Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite                        Data: ____/____/____ 

 
Aluno (a): ________________________________________________Turma: ____________ 

 

1) Você sabe o que é uma onda eletromagnética? (   ) sim (   ) não. Se responder sim, Justifique sua 

resposta com exemplos de situações do seu dia a dia em que elas são utilizadas. 

2) As ondas eletromagnéticas formam o que chamamos de “espectro eletromagnético”. Que características 

das ondas são usadas para “separar” um tipo de onda de outra? 

3) Dentre as ondas eletromagnéticas conhecidas temos uma faixa denominada de raios X, o que você sabe 

sobre os raios X? 

4) As ondas eletromagnéticas (também definidas como radiação eletromagnética) estão divididas em dois 

grupos: ionizantes e não ionizantes. O que você acha que diferencia essas radiações? 

5) Os raios X, depois de descobertos, passaram a ter várias aplicações em diversas áreas. Cite situações 

nas quais os raios X são utilizados. 

6) Os raios X são um tipo de radiação ionizante. Para você, a exposição aos raios X pode ser prejudicial? 

Justifique. 
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APÊNDICE 2 – Exercícios e Testes. 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite               Data: ____/____/____ 

Aluno (a): __________________________________________________          Turma:____________ 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA 

 
1) (PUC – RS) Em 1895, o físico alemão Wilheim Conrad Roentgen descobriu os raios X, que são usados 
principalmente na área médica e industrial. Esses raios são: 
a) Radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração. 
b) Radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades. 
c) Ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as das ondas ultravioletas. 
d) Ondas eletromagnéticas de frequências menores do que as das ondas luminosas. 
e) Ondas eletromagnéticas de frequências iguais as das ondas infravermelhas. 
 
2) (UFSCAR- SP) A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e eletromagnéticas, como a luz, consiste no fato 
de que: 
a) a velocidade de propagação, calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência, só é assim obtida 
para ondas eletromagnéticas. 
b) as ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal. 
c) apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem o fenômeno denominado difração. 
d) somente as ondas eletromagnéticas podem propagar-se em meios materiais ou não materiais. 
e) a interferência é um fenômeno que ocorre apenas com as ondas eletromagnéticas. 
 
3) (UFSM – RS) A presença e a abrangência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea vêm 
introduzindo elementos novos na relação entre as pessoas e entre elas e o seu contexto. Rádio, televisão e telefone 
celular são meios de comunicação que utilizam ondas eletromagnéticas, as quais têm a(s) seguinte(s) propriedade(s): 
I – propagação no vácuo. 
II – existência de campos elétricos variáveis perpendiculares a campos magnéticos variáveis. 
III – transporte de energia e não de matéria. 
Está (ao) correta(s) 
a) apenas I.                      
b) apenas II.                      
c) apenas III.                 
d) apenas I e II.             
e) I, II e III 
 
4) Em qual das alternativas as radiações eletromagnéticas estão citadas na ordem crescente da energia do fóton 
associado as ondas? 
a) raios gama, luz visível, micro-ondas. 
b) raios gama, micro-ondas, luz visível. 
c) luz visível, micro-ondas, raios gama. 
d) micro-ondas, luz visível, raios gama. 
e) micro-ondas, raios gama, luz visível. 
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5) (UFRS) A tabela mostra as frequências (f) de três ondas, eletromagnéticas que se propagam no vácuo. 
Comparando-se essas três ondas, verifica-se que: 
a) a energia de um fóton associado à onda X é maior do que a energia de um fóton associado a onda Y. 
b) o comprimento de onda da onda Y é igual ao dobro do da onda Z. 
c) à onda Z estão, associados os fóton de maior energia e de menor quantidade de movimento linear. 
d) a energia do fóton associado à onda X é igual à associada à onda Y. 
e) as três ondas possuem o mesmo comprimento de onda. 
 
6) Selecione a alternativa que, pela ordem preenche corretamente as lacunas: 
Uma onda transporta  _______________  de um ponto a outro do espaço. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas 
possuem mesma __________________   
a) energia - frequência  
b) matéria - velocidade  
c) energia - amplitude  
d) matéria - intensidade  
e) energia – velocidade 
 
7) (UFOP) Uma lâmpada de vapor de sódio, emite luz amarela de frequência f = 5,3 x 1014 Hz. 
Use: c = 3.108 m/s; h = 6,6.10-34 J.s 
a) Calcule o comprimento de onda dessa onda de luz. 
b) Calcule a energia dos fótons dessa luz. 
 
8) Identifique na imagem, os elementos do tubo de raios X. (Alvo, vidro, vácuo, feixe de elétrons, filamento de 
tungstênio, ânodo, cátodo, janela, feixe de raios X). 

 

 
 

9) Os raios X podem ser produzidos quando elétrons em alta velocidade chocam-se com um alvo metálico, através 
de dois mecanismos: a Radiação Bremsstrahlung (Radiação de Freamento) e Radiação Característica, identifique 
esses mecanismos nas figuras abaixo. 

 

                      
 
 
 
10) (UFMG – 2001) Em um tipo de tubo de raios X, elétrons acelerados por uma diferença de potencial de 2,0 x 104 
V atingem um alvo de metal, onde são violentamente desacelerados. Ao atingir o metal, toda a energia cinética dos 
elétrons é transformada em raios X.  
a) CALCULE a energia cinética que um elétron adquire ao ser acelerado pela diferença de potencial.  
b) CALCULE o menor comprimento de onda possível para raios X produzidos por esse tubo.  

Dados: e = 1,6.10– 19 C;  c = 3.108 m/s;  h = 6,6.10– 34 J.s. 

 
11) (UFT) Atualmente, poucas pessoas atingem a fase adulta sem nunca ter sido submetido a um exame de 
radiografia. Desde a sua descoberta, em 1895, pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, a radiografia tem sido 
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amplamente utilizada na medicina, na indústria e em pesquisas científicas. Geralmente, dentro dos equipamentos de 
radiografia, os raios X são produzidos por: 
a) cargas elétricas que estão em movimento oscilatório. 
b) um campo elétrico variável, que produz um campo magnético constante e vice-versa. 
c) elétrons que são desacelerados ao atingirem um alvo metálico de alto ponto de fusão. 
d) um material metálico que é aquecido a temperaturas próximas do seu ponto de fusão. 
e) núcleos dos elementos radioativos, que se desintegram artificialmente. 
 
12) (UNEMAT – MT - 012) Na natureza existem diversas formas de radiação, ionizantes e não ionizantes. As 
ionizantes possuem energia capaz de ionizar células; dentre elas destacam-se os raios gama, raios-x, partículas alfa 
e partículas beta. As radiações não ionizantes não possuem energia suficiente para ionizar células. Dentre elas, 
podemos citar infravermelho, radiação ultravioleta, micro-ondas. Das aplicações tecnológicas abaixo, assinale aquela 
que não corresponde ao uso de ondas eletromagnéticas em sua finalidade. 
a) Radioterapia, usada para tratamento de câncer. 
b) Ultra-sonografia, bastante usada para observar o feto no útero materno. 
c) Tomografia computadorizada, usada para ver os detalhes do corpo em múltiplas imagens, “fatias”. 
d) mamografia, requisitada pelos mastologistas para diagnosticar câncer de mama. 
e) Bronzeamento artificial, usado nas clinicas de estética. 
 
13) Vimos que em uma mamografia a imagem se forma devido a incidência do feixe de raios X nos tecidos que formam 
a mama e que a densidade desses tecidos favorece ou não a absorção do feixe, deixando a chapa “queimada ou 
não”. Numere as partes indicadas na imagem em ordem crescente de absorção do feixe pelos tecidos da mama. (1 
para menor absorção e 4 para maior). Identifique com um círculo a região do tumor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 

 

APÊNDICE 3 – Situação-Problema. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

...Câncer de mama é a 2ª principal causa de morte entre mulheres nas Américas; 
diagnóstico precoce e tratamento podem salvar vidas. (OPAS/OMS Brasil). 

 
 

 

 

 

 

Caso essas tendências continuem, a expectativa é de que haja um aumento de 46% no número de novos 

casos nas Américas até 2030. O câncer de mama pode ser detectado de forma precoce e tratado com eficácia. 

Programas de sensibilização sobre a saúde da mama podem aumentar a consciência das mulheres sobre os riscos 

da doença e sobre os sinais e sintomas que precisam de atenção médica imediata. Em países de alta renda, 

programas organizados que incluem mamografias levam ao diagnóstico precoce, bem como ao tratamento eficaz, e 

têm reduzido a taxa de mortalidade por essa doença. Há muitos desafios, no entanto, para a implementação de tais 

programas em países e territórios com recursos limitados. Por isso, outubro é marcado em todo o mundo como o 

mês de sensibilização e compreensão dos riscos do câncer de mama, sinais e sintomas precoces e conscientização 

geral da população - parte de uma importante abordagem de saúde pública.  

 

Principais informações: 

 Diversos países na América Latina e no Caribe apresentam algumas das mais altas taxas de risco de morte 
por câncer de mama, destacando as desigualdades na saúde existentes na região. Na América Latina e Caribe, 
uma maior proporção de mortes por câncer de mama ocorre entre mulheres com menos de 65 anos de idade 
(57%). 

 O diagnóstico precoce, juntamente com os avanços no tratamento, tem mostrado melhores resultados e uma 
maior sobrevida para mulheres com câncer de mama. Mesmo assim, muitos países da América Latina e do 
Caribe continuam a ter acesso limitado a essas intervenções, capazes de salvar vidas. 

 Programas abrangentes de prevenção e controle do câncer de mama são essenciais para reduzir a carga da 
doença. Esses devem incluir educação, rastreio e detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados 
paliativos. 

 Embora as causas do câncer de mama continuem sendo em grande parte desconhecidas, o histórico familiar 
da doença, a utilização de hormônios, a obesidade e o uso de álcool foram identificados como fatores que 
podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença. 

 
Baseado no texto apresentado, responda as questões abaixo. 

1) De que forma os programas de saúde dos governos dos países das Américas podem diminuir os riscos do 
câncer de mama? 

2) A mamografia é uma das formas de diagnosticar o câncer de mama. Por que o mesmo tipo de radiação 
que pode desenvolver um câncer numa pessoa é também usado para diagnosticar e tratar o câncer de 
mama? 

3) Os raios X correspondem a uma faixa do espectro eletromagnético de baixo comprimento de onda e alta 
frequência. Como os raios X são produzidos? 

4) Descreva as principais características dos raios X. 
5) Comente sobre algumas aplicações dos raios X. 
6) A mamografia é um exame que utiliza raios X que sensibilizam chapas fotográficas cujas imagens 

aparecem em diferentes tons de preto ao cinza ou branco. O que causa a diferente escala de cores na 
chapa. 

 

24 de outubro de 2016 — Nas Américas, o câncer de mama é o 

mais comum entre as mulheres, sendo a segunda principal causa 

de morte entre esse público. Estima-se que, em 2012, 408 mil 

mulheres foram diagnosticadas com a doença e mais de 92 mil 

morreram devido ao câncer no continente.  
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APÊNDICE 4 – Questionário de Opiniões. 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÕES 

 

 
Prezados alunos, 

Gostaria da colaboração de vocês, mais uma vez, para a conclusão de meu trabalho de pesquisa 

junto ao Mestrado Nacional profissional em Ensino de Física (MNPEF - UFS), cujo título é: Diagnóstico do 

Câncer de Mama e o Ensino de Tópicos de Física. Desta feita, peço que respondam as questões abaixo 

para que eu possa avaliar as opiniões de vocês sobre o trabalho. 

Desde já, agradeço. 

 
Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite              Data: ____/____/____ 

 

 

1) O que você achou da escolha do tema “Câncer de Mama” para problematizar o trabalho? 

2) O que você achou do trabalho envolvendo a Situação-Problema? 

3) Como você classifica a Situação-Problema fácil ou difícil? Por quê? 

4) A Situação-Problema foi resolvida em grupo. Você responderia diferente se fosse individual? 

5) Mediante o que você aprendeu na resolução da Situação-Problema tente explicar o que são e como são 

produzidos os Raios X. 

6) A resolução da Situação-Problema contribuiu ou não para a aprendizagem das ondas eletromagnéticas 

e para um maior conhecimento dos temas Raios X e Câncer de Mama? 

7) Você acha que a atividade de montagem do espectro eletromagnético contribuiu para sua compreensão 

dos conceitos de período, frequência, comprimento de onda e energia. Por quê? 

8) Você gostaria de trabalhar com Situações-Problema também em outros conteúdos da Física? Por quê? 
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1. Apresentação 
Prezados alunos, 

Este material está sendo elaborado como parte 

de um produto educacional juntamente com uma 

dissertação e servirão de requisito para obtenção do 

título de mestre em Ensino de Física, além de 

contribuir para a disseminação de materiais a serem 

usados em sala de aula para o ensino de tópicos de 

Física Moderna.  

O objetivo principal deste é o de promover a 

aprendizagem de conceitos de Física Moderna a partir 

da discussão geral sobre o Câncer de Mama e uma 

de suas formas de diagnóstico, a mamografia. Com 

este tema pretendemos levá-los a conhecer a teoria 

de Produção e Emissão de Raios X de forma que 

possam utilizar esse conhecimento em situações de 

seu cotidiano. 

A escolha deste tema está associada a dois 

pontos principais: é um tema que apresenta uma 

relação muito próxima com o dia a dia de vocês, 

muitos conhecem as aplicações desse tipo de 

radiação, e também pelo fato de a maioria dos alunos 

do Ensino Médio das escolas do país ser menina. 

 

2. Ondas Eletromagnéticas 

2.1 O que é uma Onda Eletromagnética? 

Uma onda eletromagnética é o resultado da 

oscilação de uma carga elétrica, que faz com que o 

campo elétrico a ele associado também varie gerando 

um campo magnético, também oscilante, e vice-versa. 

Essa mútua indução eletromagnética, entre variações 

sucessivas de campos elétricos e magnéticos que se 

propagam no espaço, é chamada onda 

eletromagnética. A Figura 2.1 mostra uma 

representação do que seria a oscilação desses 

campos no tempo e no espaço. 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Onda eletromagnética. 

 

Assim como uma onda mecânica, as ondas 

eletromagnéticas são definidas pelas seguintes 

grandezas: 

 Período de oscilação da onda (T): representa o  
tempo necessário para uma onda realizar uma 
oscilação completa. No SI, a unidade de período é o 
segundo (s). 

 Frequência (f): corresponde ao número de oscilações 
da onda por unidade de tempo. A onda eletromagnética 
produzida se propaga com a mesma fraquência de 
oscilação das cargas elétricas que a gerou. No SI, a 
unidade de frequência é denominada hertz (Hz). 
O período e a frequência são inversos um do outro. 

 

 
T =  

1

f
  ou  f =  

1

T
 (1) 

 Comprimento de Onda (λ): é a distância entre valores 
repetidos sucessivos num padrão de onda. Pode ser 
representada também pela distância entre picos 
(máximos), vales (mínimos). Os valores do 
comprimento de onda variam desde a milionésima parte 
do milímetro até alguns milhares de quilômetros. Para 
pequenos comprimentos de onda, é usual empregar os 
prefixos micro (µ) e nano (n) ou mesmo a unidade de 
medida angstrom (Å). 
1µm (micrômetro) = 10-6 m 

1nm (nanômetro) = 10-9 m 

1Å (angstrom) = 10-10 m. 

 Amplitude (A): é a distância de uma crista ou um vale 
ao nível de equilíbrio, ou seja, é a “altura da onda”. 

 Velocidade de propagação da onda (𝐯): corresponde 
à velocidade com que o pulso da onda  se propaga no 
meio. Como a onda se propaga com velocidade 
constante, podemos definir a velocidade da onda 
usando a equação do movimento uniforme da 
cinemática. 
 

APÊNDICE 5 – Material de Apoio - Apostila. 
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v =  

λ

T
 

(2) 

Como T =  
1

f
, substituindo em (2), temos: 

          v =  λ . f (3) 

 

No final do século XIX, James C. Maxwell, 

descobriu a relação entre a intensidade do campo elétrico 

(E), do campo magnético (B) e a velocidade da onda 

eletromagnética, e com essa descoberta ele concluiu que a 

velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas 

deveria ser constante, com valor aproximado de 300.000 

km/s, no vácuo, comprovando a natureza eletromagnética 

da luz. Alguns anos depois essa descoberta teórica de 

Maxwell foi comprovada experimentalmente por Heinrich R. 

Hertz.  

 

Para uma onda eletromagnética, temos: 

 

 c =  λ . f (4) 

   

Na Figura 2.2 estão representados os 

elementos de uma onda descritos anteriormente. 

 

 
Figura 2.2 - Elementos de uma onda. 

 

2.2 Espectro Eletromagnético 

Desde os tempos de Maxwell até nossos dias, 

houve um grande progresso nos conhecimentos 

relacionados às ondas eletromagnéticas. Assim, 

sabemos atualmente que existem vários tipos dessas 

ondas, as quais, apesar de serem formadas a partir 

de um campo elétrico e magnético, que oscilam no 

tempo e se propagam no espaço, apresentam 

características diferentes. 

Os diversos tipos de ondas eletromagnéticas 

diferem pelo valor de sua frequência e pela maneira 

como elas são produzidas. Ao conjuntos de todas as 

ondas eletromagnéticas dar-se o nome de Espectro 

Eletromagnético (Figura 2.3). 

Todas as ondas que constituem esse espectro 

propagam-se no vácuo, com a velocidade da luz, c = 

3,0.108 m/s. Então, sempre que uma carga elétrica é 

acelerada, ela irradia certo tipo de onda 

eletromagnética, o que vai depender do valor  da 

aceleração da carga. 

 Raios Cósmicos: Elétrons, prótons e núcleos 
complexos de alta energia podem ser produzidos em uma 
diversidade de ambientes astronômicos. Essas partículas 
viajam através do universo e são chamadas raios cósmicos 
e muitas dessas partículas acabam alcançando nosso 
planeta. Quando essas partículas atingem a atmosfera 
terrestre, outras partículas chamadas píons e múons são 
produzidas. Essas partículas então são freadas por colisões 
com outros átomos na atmosfera. Devido a esse processo 
de freamento, quanto mais alto na atmosfera, mais radiação 
cósmica encontramos. 

 Raios gama ou radiação gama: produzidas 
geralmente por elementos radioativos, podem danificar 
células vivas originando tumores. No entanto, dosagens 
controladas e de rápida exposição podem ser usadas em 
radioterapia para tratamento de cânceres e no diagnóstico 
de tumores em alguns órgãos do corpo, em um exame da 
Medicina Nuclear denominado cintilografia. 

 Raios X: têm importante função na medicina, por 
serem utilizados em alguns diagnósticos do interior do corpo 
humano (como fraturas, pneumonias, tumores, outras 
doenças) por meio de radiografias e tomografias. Em 
exposições controladas são usados também como forma de 
tratamento, porém em exposições prolongadas e 
descontroladas, são cancerígenos. 

 Raios ou radiação ultravioleta (UV): uma de 
suas fontes é o Sol. A exposição solar moderada no início 
da manhã e no final da tarde é fundamental para a saúde, 
pois essa radiação auxilia na síntese da vitamina D, a qual 
promove a absorção de cálcio, atua no sistema imunológico 
e na secreção de insulina. Contudo, a exposição prolongada 
em certos horários do dia pode causar câncer de pele e, a 
longo prazo, danos à visão (Figura 2.4). 

 Luz ou radiação visível: é uma  faixa do 
espectro eletromagnético muito importante para nós, pois 
essas radiações são capazes de estimular a nossa visão. 
Constitui uma faixa muito pequena do espectro (Figura 2.5). 

 Raios ou radiação infravermelha (IV): como é 
emitida por qualquer corpo aquecido, é utilizada na 
captação de informações por óculos ou câmeras de visão 
noturna e satélites meteorológicos. Também é usada na 
transmissão de sinais nos controles de diversos aparelhos 
e portões automáticos. 

 Micro-ondas: usadas nos fornos de micro-ondas 
para cozinhar ou aquecer alimentos, em satélites e radares. 
Nos fornos, devido à alta frequência, as micro-ondas agitam 
as moléculas de água, elevando a sua temperatura. 

 Ondas de rádio: são utilizadas na transmissão 
de informações por emissoras de rádio e televisão, telefonia 
e internet. São emitidas também por alguns corpos celestes, 
e estudadas em uma área da astronomia denominada 
Radioastronomia. 
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Dentre as ondas que compõem o espectro 

eletromagnético, daremos atenção especial a uma 

faixa que se estende desde comprimentos de onda de 

10-9 m até aproximadamente 10-12 m e frequência 

entre 1017 Hz e 1019 Hz, denominada de raios X, 

objeto de nosso estudo. 

 

Figura 2.3 - Espectro eletromagnético. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Região do espectro abrangida pela radiação 

ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Espectro visível da luz. 

 

2.3 Radiação 

A radiação é a emissão de energia ou o ato de 

irradiar, emitida por uma fonte e transmitida através 

do vácuo, do ar ou de meios materiais. Temos 

radiações do tipo corpusculares como as partículas α, 

elétrons, etc., e as ondas eletromagnéticas também 

denominadas de radiações ondulatórias, como os 

raios X e raios gama.  

A energia de uma onda eletromagnética é 

quantizada, isto é, é emitida e propaga-se em forma 

de pequenos pulsos de energia – ou quantum de 

energia - denominados fótons, que são partículas sem 

carga e massa de repouso nula e que se propagam 

com a velocidade da luz. Na interação da radiação 

eletromagnética com a matéria, a absorção e a 

emissão de energia é determinada pela energia de um 

fóton, obtida como segue: 

 

 E = h . f ou E = h 
c

λ
. (5) 

 

Onde h é a constante de Planck e vale 6,63x10-

34 J.s ≅ 4,14x10-15 eV, e c é a velocidade da luz, igual 

a 3x108 m/s. Fazendo a equivalência, temos: 1 eV = 

1,602 x 10-19 J. 

 

2.3.1 Radiação ionizante e não ionizante 

Uma radiação é considerada ionizante se for 

capaz de arrancar um elétron de um átomo ou de uma 

molécula, ao qual ele está ligado por força elétrica; 

caso contrário, é considerada não ionizante. Para 

arrancar um elétron de um átomo ou molécula, é 

preciso fornecer-lhe uma energia mínima, 

denominada energia de ionização. Essa energia deve 

ser fornecida de modo que, no limiar de libertação da 

atração coulombiana do próton, sua energia fique 

igual a zero. No Espectro Eletromagnético da Figura 

2.3 temos exemplos das radiações ionizantes e não 

ionizantes. 

 

3. Raios X 

3.1 O que são os raios X? 

Os raios X são um tipo de radiação constituída 

por ondas eletromagnéticas de frequências 

superiores à radiação ultravioleta (ver Figura 2.3). São 

obtidas por oscilações que ocorrem em nível atômico 

e são muito penetrantes. Devido a essa propriedade 

nos permitem observar estruturas não aparentes, 

como olhar dentro do corpo humano. Os raios X 

possuem outras propriedades que são comuns à luz 

visível como: caminham em linha reta, são 

divergentes, não sofrem desvio por campos elétricos 

e magnéticos, mas também apresentam propriedades 

diferentes daquelas que a luz visível possui, sendo 
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assim, os raios X são inodoros e invisíveis, não 

sofrem, em condições normais reflexão e refração, 

provocam ionização nos sistemas biológicos, 

alterando o metabolismo celular, também produzem 

fluorescência e fosforescência com a consequente 

manifestação dos efeitos biológicos. 

 
3.2 Histórico da descoberta dos raios X 

Em 8 de dezembro de 1895, o físico alemão 

Wilhelm Conrad Roentgen (Figura 3.1), pesquisando 

a natureza dos raios catódicos emitidos por um tubo 

de vidro chamado de tubo de Crookes (Figura 3.2) 

percebe uma luminescência em uma placa de vidro 

coberta com platino cianeto de bário colocada a certa 

distância do tubo. Essa luminescência se repetia, 

mesmo quando o tubo era coberto com papel preto ou 

colocava-se entre ele e a placa de vidro materiais 

como madeira, papel ou mesmo uma folha de 

alumínio. 

 

                  

Com isso Roentgen chegou à conclusão que o 

fenômeno não era causado pelos raios catódicos, pois 

estes não possuíam grande poder de penetração e 

não sofriam desvio com campo magnético, mas por 

raios mais potentes e que podiam atravessar 

diferentes materiais. 

Durante a colocação de uma das peças entre o 

tubo e a tela, Roentgen observou atônito que o 

contorno dos ossos de seus dedos estava sendo 

mostrados na tela fluorescente. Concluiu também que 

aqueles raios eram parcialmente parados pelos 

ossos, da mesma forma que por uma placa de vidro 

contendo átomos de chumbo. No dia 22 de dezembro 

Roentgen chamou sua esposa, Anna Bertha, que 

estava intrigada, pois ele pouco comia e dormia, para 

confidenciar sua descoberta, e a convenceu de 

radiografar a mão dela, que deveria ficar estática 

durante 15 minutos de exposição (Figura 3.3), sendo 

considerada a primeira radiografia da História. Em 

outra experiência tirou a radiografia de seu rifle de 

caça (Figura 3.4) e observou uma pequena falha 

interna (considerada a primeira radiografia industrial). 

Também radiografou uma caixa com peças metálicas 

no seu interior. 

 

 

 

 

 

 

Roentgen fez a primeira comunicação das suas 

descobertas em dezembro de 1895. Em janeiro do 

ano seguinte com a notícia da descoberta de 

Roentgen sobre uma fantástica forma de ver o interior 

de um corpo sem cortá-lo, e que a nova técnica seria 

a ferramenta futura para o diagnóstico médico foi 

destaque em um jornal de domingo, o Neue Freie 

Presse, de Viena. Um ano após a descoberta dos 

raios X, mais de 1000 artigos tinham sido escritos por 

cientistas do mundo todo, e Roentgen foi agraciado 

com o primeiro Prêmio Nobel de Física, em 1901. 

A enorme perspectiva de desenvolvimento 

científico provocado pela nova descoberta e seu uso 

prático quase que imediato fizeram com que seu uso 

fosse indiscriminado e não havia preocupação com 

possíveis danos para a saúde devido à exposição a 

esse novo tipo de radiação. Uma das utilizações 

banais dos raios X foi em sapatarias de luxo. Uma 

radiografia do cliente calçando o sapato revelava a 

necessidade de eventuais ajustes na confecção do 

calçado. 

Dois fatores foram primordiais para que os 

danos provocados pelos raios X logo se 

manifestassem: o tempo de exposição para fazer uma 

radiografia que era muito grande (em torno de 30 

minutos) e os pesquisadores que ficavam horas ao 

Figura 3.1 - Roentgen 

 

Figura 3.2 - Tubo de Crookes. 

 

Figura 3.3 - Radiografia  

da mão de Anna Bertha. 

 

Figura 3.4 - Radiografia do rifle 

de Roentgen. 
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lado dos tubos de descarga. Poucos meses depois, os 

efeitos danosos começaram a aparecer: queimaduras 

e queda de cabelo em pessoas expostas a altas doses 

da radiação. Apesar disso, mesmo após um ano de 

utilização, não eram tomados cuidados para uma 

proteção radiológica adequada, pois não avançaram 

as pesquisas nesse sentido. Cerca de 300 pessoas 

morreram por excesso de exposição à radiação nos 

primeiros anos. Infelizmente, tanto Roentgen quanto 

sua esposa pagaram com suas vidas por 

desconhecerem os efeitos da radiação. 

Com a descoberta dos raios X, a medicina teve 

um avanço significativo no tocante ao diagnóstico e ao 

tratamento de doenças, contra as quais lutava desde 

tempos remotos. Hoje, nos hospitais e clínicas 

especializadas, multiplicam-se os profissionais que 

utilizam essa radiação com sucesso. 

 

3.3 Produção dos raios X? 

Os raios X são produzidos por um mecanismo 

de conversão de energia, quando um feixe de elétrons 

de alta velocidade é desacelerado em um alvo de 

material existente no interior do tubo de raios X. O 

tubo consiste de uma ampola de vidro pirex que 

contém dois eletrodos (anodo e catodo) dispostos de 

modo que os elétrons gerados no catodo possam ser 

acelerados por uma alta diferença de potencial 

fornecida por um gerador de alta tensão (Figura 3.5).  

Conforme ocorre o choque dos elétrons com os 

átomos do alvo do elemento metálico inserido no 

anodo, os elétrons liberam a maior parte de sua 

energia na forma de calor. Esse é o motivo pelo qual 

o alvo deve ser feito de material de alto ponto de 

fusão, como o Tungstênio (PF = 3695K) e o 

Molibdênio (PF = 2896 K). Em geral, é ainda 

necessário resfriar o tubo por meio de diversas 

técnicas de refrigeração, que incluem materiais com 

grandes massas térmicas, cujo calor é extraído com 

circuito fechado de óleo e água corrente.  

Para a produção de raios X, três componentes 

são fundamentais: o gerador de elétrons (fonte de 

elétrons), o acelerador de elétrons e o alvo ou 

anteparo. Esses componentes deverão estar 

colocados em um ambiente total ou parcialmente 

rarefeito. 
 

 

Figura 3.5 - Esquema do tubo de raios X. 

 

O material usado como alvo deve possuir alto 

número atômico (Z) porque este influencia no 

rendimento (R) do tubo de raios X. Para condições 

rotineiras de exposição em radiografia médica, 

apenas 1% da energia cinética dos elétrons é 

convertida em raios X., pois o mesmo é dado pela 

expressão abaixo simplificada. 

 

 R = 10−9 . Z. V (6) 

 

Onde Z é o número atômico do alvo e V é a 

voltagem. O material do alvo deve ser bom condutor 

de calor para poder dissipar a alta temperatura 

originada pelas colisões dos elétrons. 

Os processos fundamentais envolvidos na 

produção de raios X são dois. Em um deles, os raios 

X produzidos, chamados raios X de freamento, 

apresentam um espectro contínuo de energias; e no 

outro, chamados raios X característicos ou de 

fluorescência, um espectro de linhas ou de raias, com 

energias bem definidas. 

 
3.3.1 Raios X de freamento (Bremsstrahlung) 

A radiação de freamento é produzida quando 

elétrons acelerados são freados bruscamente contra 
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um alvo ou anteparo. Os elétrons acelerados ao 

passarem perto do alvo de tungstênio, conseguem 

interagir com a carga positiva do núcleo e sofrem um 

desvio de sua trajetória original. Este desvio do 

elétron, ou deflexão, é acompanhado de perda de 

energia cinética, a qual é transformada em radiação. 

O fóton emitido por este processo depende da 

carga do núcleo, tendo maiores possibilidades com 

altos números atômicos, da distância do elétron 

acelerado com este núcleo e da energia cinética do 

próprio elétron incidente. Quanto mais próxima a 

interação do elétron com o núcleo maior será a 

possibilidade de se emitir fótons de alta energia. 

Os fótons de raios X de freamento podem ter 

qualquer energia, desde valores próximos a zero até 

um valor máximo Emáx, que é toda a energia cinética 

do elétron ao atingir o alvo, dada por: 

 

K(elétron) = eV = Emaxdo fóton = hfmáx =
h

λmin
       (7) 

 

 

Onde e corresponde a carga do elétron e V é a tensão 

aplicada entre o catodo e o anodo. A energia máxima 

do fóton independe do material de que é feito o alvo, 

e depende somente da voltagem V (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 - Esquema da produção dos raios X de 

freamento. 

 

3.3.2 Raios X característicos 

Ocorre quando um elétron acelerado no tubo 

remove um elétron das camadas do átomo que 

constitui o alvo, ionizando-o. Diferentemente dos 

fótons de freamento, que independem do material de 

que é feito o alvo e podem ter qualquer energia com 

limite no valor máximo, os raios X característicos 

dependem do tipo de material e como os níveis de 

energia são específicos de cada átomo, esses raios X 

são característicos de cada elemento, o que explica 

esse nome. 

Quando um elétron incide no alvo, este remove 

um elétron da camada K, por exemplo, criando um 

“buraco” em seu lugar, que é imediatamente 

preenchido pela transição de um elétron da camada 

mais externa, da camada L, por exemplo, o qual, por 

sua vez, será preenchido por um elétron da camada 

M, e assim por diante. Para arrancar um elétron da 

camada K de um átomo, o elétron incidente deve ter 

no mínimo, a energia de ligação do elétron nessa 

camada (Figura 3.7). Na transição de uma camada 

para outra, o excesso de energia é liberado sob a 

forma de um fóton, cuja energia corresponde à 

diferença entre E2 (camada mais externa) e E1 

(camada mais interna), que representam as energias 

totais dos elétrons nas camadas. 

 

Efóton = E2 − E1                (8) 

 

 

Figura 3.7 - Esquema da produção dos raios X 

característicos. 

 

3.4 Aplicação dos raios X? 

Os raios X possuem grandes aplicações 

práticas, 15 anos após sua descoberta, os médicos 

começaram a trabalhar ativamente com os físicos no 

exame do corpo humano. As primeiras aplicações 

estavam relacionadas às fraturas de ossos. Os 

médicos aprenderam a diagnosticar fazendo uso da 

radiografia. Hoje em dia, os raios X são usados na 

medicina, em radiologia diagnóstica e em terapia, na 

indústria, em ensaios não destrutivos e em pesquisas 

científicas. É de muita importância conhecer as 

técnicas que utilizam os raios X e verificar de que 

forma elas podem contribuir para que possamos 
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melhorar a qualidade de vida da sociedade em que 

vivemos. 

Na área médica os raios X são usados para fins 

diagnósticos ou terapêuticos. Como técnicas de 

diagnóstico podemos citar: a radiografia 

convencional, a mamografia, a tomografia 

computadorizada e a fluoroscopia que permite ver as 

imagens em tempo real. Na radioterapia, feixes de 

raios X de baixa energia (100-300 kV) são usados na 

terapia superficial como em tumores na pele ou pouco 

profundos. Enquanto os acelerados lineares com 

feixes de alta energia (6-18 MV) são usados na 

radioterapia profunda, em câncer que estão 

localizados em qualquer profundidade no paciente.  

Na indústria os raios X também são muito 

usados. A radiografia industrial é muito utilizada na 

inspeção de soldas, materiais fundidos e forjados. 

Está presente no controle de qualidade de indústrias 

automotivas, navais, siderúrgicas, indústrias de 

aviação e materiais bélicos. Também possui ampla 

aplicação nas indústrias de petróleo e petroquímicas, 

como a Petrobrás. Na indústria de aviação, os ensaios 

não-destrutivos são fundamentais. A fabricação de 

aeronaves é um processo complicado e caro. A 

radiografia detecta pequenos defeitos, evitando 

possíveis acidentes. 

Uma outra aplicação dos raios X está na 

inspeção de segurança não-invasiva, isso é a 

utilização dos raios X para verificar o interior de 

bagagens, volumes, cargas e contêineres. Os raios X 

também são usados para garantir a segurança em 

presídios, portos, aeroportos, alfândegas, eventos, 

estádios, rodovias, fronteiras, para combater a 

sonegação fiscal e o tráfico de drogas e armas. Na 

Copa do Mundo de 2014, no Brasil, foram utilizados 

aparelhos de raios X para evitar que pessoas 

entrassem nos estádios com armas ou explosivos. 

 

 

 

4. Mamografia 

4.1 O que é uma mamografia? 

A mamografia é um exame com o uso de 

radiação ionizante (fótons de raios X) efetuado em 

mulheres assintomáticas, como exame preventivo de 

câncer de mama (CM). Do ponto de vista de contraste 

na imagem, é um dos exames mais difíceis de serem 

feitos, pois os tecidos da região têm números 

atômicos e densidades semelhantes. Do ponto de 

vista de dose absorvida, é um dos exames de 

radiodiagnóstico que mais deposita dose no paciente, 

porque são realizados com fótons de baixa energia e 

o tecido mamário é bastante radiossenssível para 

indução de câncer. Outra dificuldade em realizar o 

exame é anatômica: o formato da mama corresponde 

a espessuras muito distintas entre a região do mamilo 

e do músculo peitoral. Devido a isso o exame deve ser 

realizado com um feixe em que há predominância de 

fótons de alta energia e com compressão da mama 

(Figura 4.1a). Essa compressão é realizada para 

uniformizar a espessura do tecido radiografado, 

diminuir o espalhamento pela diminuição do volume 

irradiado, melhorar a visibilidade dos tecidos da mama 

próximos ao tórax e reduzir a dose, uma vez que mais 

fótons atingem o filme para um número inicial de 

fótons. 

 

4.2 Histórico 

A utilização de radiografias para estudar lesões 

nas mamas teve início aproximadamente 18 anos 

após a descoberta dos raios X. Abaixo segue um 

breve histórico sobre o início e a utilização da 

mamografia (Figura 4.1b e Figura 4.1c). 

 Em 1913 – A primeira radiografia da mama foi 
realizada por Albert Salomon cirurgião alemão que 
radiografou uma mama que havia sido removida por 
mastectomia. 

 Em 1930 – Foi feita uma mamografia na 
incidência médio-lateral in vivo, por Stafford Warren, em 
Nova York. 

 Em 1931 – As radiografias das mamas foram 
realizadas por Romagnoli que chamou a atenção para o 
diagnóstico precoce do câncer de mama. 

 Em 1950 – O médico radiologista uruguaio Raul 
Leborgne, descobre a importância de um melhor 
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posicionamento e a necessidade da compressão. Ele 
concluiu que se comprimindo a mama obtém-se uma melhor 
qualidade de imagem. Foi o primeiro médico a associar 
câncer de mama a microcalcificações ao encontrá-las em 
30% de uma quantidade de casos radiografados. A 
compressão é um fator importantíssimo para uma boa 
imagem radiográfica. Diminuindo-se a espessura da mama, 
a paciente receberá menor dose de radiação, além de 
reduzir a indefinição causada pelo movimento. 

 Em 1951 – Raul Leborgne publicou um artigo 
sobre o diagnóstico de tumores de mama e mostrou os 
longos cones que adaptava ao aparelho de raios X para 
fazer mamografias. 

 Em 1966 – A General Eletrics (GE) apresenta o 
primeiro aparelho para realizar mamografia. 

 Em 1967 – Uma equipe de pesquisa projetou 
uma unidade básica, incorporando um espectro de raios X 
mais específico e um tubo para obter melhor foco no tecido 
mamário e na cavidade torácica. Através de um projeto 
dedicado e da implementação de molibdênio, um 
componente metálico resistente, essa máquina (composta 
por um tubo e uma lente apoiados em um tripé) produziu 
imagens de melhor qualidade do que as mamografias 
improvisadas, obtidas por equipamentos de radiografia 
convencional da época. 

 Em 1998 – É desenvolvido um cassete único, 
que permite a troca de imagem de cassete para ponto digital 
em uma máquina, permitindo através da computação 
manipular imagens mamográficas, iniciando a mamografia 
digital. 

A história da mamografia no Brasil está 

intimamente associada ao Instituto Brasileiro de 

Controle do Câncer (IBCC), Hospital antológico 

localizado na zona leste de são Paulo (SP), e a seus 

fundadores, Prof. Dr. João Sampaio Góes Jr. e o Prof. 

Dr. João Carlos Sampaio Góes. Foram eles que em 

1971 trouxeram o primeiro mamógrafo para o Brasil, 

equipamento que protagonizou uma das maiores 

conquistas da mastologia do país. 

 
 

 

 

 

 

 

4.3 O mamógrafo 

O mamógrafo ou aparelho de mamografia é 

utilizado exclusivamente para estudar a anatomia da 

mama através dos raios X. O princípio de formação de 

imagem é o mesmo do aparelho de radiografia, a 

ampola dentro do mamógrafo emite feixe de raios X 

com maior penetração para interagir no tecido 

mamário. O mamógrafo possui o anodo composto 

pelo elemento molibdênio, com isto a radiação emitida 

interage com a mama com melhor qualidade de 

imagem. Para melhorar a qualidade da imagem a 

mama é comprimida para se tornar uniforme e os 

tecidos ficarem totalmente visíveis na imagem 

mamográfica (Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 – Aparelho de mamografia. 

Fonte: www.fcm.unicamp.br/drpixel/conteudo/bases-fisicas-da-
mamografia 

 

5. Referências 

1. Emiko Okuno e Elisabeth Yoshimura. Física das 
Radiações. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 

2. Radiação: efeitos e fontes, Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2016. 
Disponível em: http://www.unscear.org/unscear 
/en/publications/booklet.html. Acesso jul/2018. 

3. História da mamografia. Disponível em: www. 
radioinmama.com.br/historiadamama.html.  
Acesso jul/2018. 

4. Raios X – O que os pacientes precisam saber. 
Disponível em: https://www.iaea.org/resources 
/rpop/ 

5. patients-and-public/x-rays. Acesso jul/2018. 
6. Aplicações médicas dos raios X. Disponível em: 

https://portal.ifi.unicamp.br/images/files/extensa
o/oficinas-fisica/xxvii/Oficina_Raios-
agosto2011_Mario.pdf. Acesso jul/2018. 

7. Radiografia Industrial. Disponível em: http:// 
radiologia.blog.br/radiologia-industrial. Acesso 
jul/2018. 

8. Radiologia Convencional. Disponível em: 
http://rle. 
dainf.ct.utfpr.edu.br/hipermidia/index.php/radiolo
gia-convencional. Acesso jul/2018. 

 

(b) Primeiras 
 mamografias. 

Figura 4.1 (a) Compressão 

                        da mama.  

(c) Mamografia atual 


