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RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar as etapas que compõem uma SEA sobre

radioatividade e propô-la como metodologia para o ensino de Química, partindo da abordagem da

História e Filosofia da Ciência. O SEA é fundamentada e dividida de acordo com os três momentos

pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007): problematização inicial, organização do

conhecimento e aplicação do conhecimento. Para a construção da SEA foram utilizados diversos

instrumentos de ensino como textos, vídeos e debates. Tais instrumentos têm o potencial de

desenvolver algumas habilidades, como leitura e capacidade do pensamento crítico.
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Abstract: This work aims to present the steps that comprise a SEA about radioactivity and

propose it as a methodology for the teaching of chemistry, building on the approach of the history

and philosophy of science. The SEA is founded and divided according to the three teaching

moments of Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2007): initial questioning, organization of

knowledge and application of knowledge. For the construction of the SEA were used various

teaching tools as texts, videos and discussions. Such instruments have the potential to develop

some skills, such as reading and ability of critical thinking.
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of science.

INTRODUÇÃO

O ensino de Química vem tornando-se, gradativamente, objeto de estudo em pesquisas realizadas

nas comunidades científicas, seja em busca de metodologias que auxiliem os processos de ensino

e aprendizagem, tendo-se em vista a abstração necessária para compreensão da complexidade

envolvida em seus conceitos, seja considerando-se mais intimamente as diversas relações

envolvidas nas interações entre os sujeitos das salas de aula.

Pensando em uma melhor organização e interrelação dos conceitos científicos, bem como na

incorporação desse conhecimento nas reflexões acerca de situações cotidianas, surgiram a partir

das décadas de 1960 e 1970 movimentos com enfoques na contextualização e

interdisciplinaridade, que propunham a modificação do ensino tornando-o mais dinâmico, com a

participação ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento (ROCHA; TEIXEIRA;

ANDRADE, 2015).

A contextualização surge como uma proposta metodológica capaz de contribuir para formação de

um indivíduo crítico, capaz de tomar decisões, orientado pelo conhecimento científico. Tal

contextualização pode ocorrer seguindo três vertentes: a partir de situações cotidianas; por meio

do enfoque nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e a partir da História e

Filosofia da Ciência (WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013).

A abordagem contextualizada, partindo da História e Filosofia da Ciência, pode proporcionar

mudanças relevantes nas concepções dos alunos, favorecendo a compreensão acerca da natureza

da Ciência, de modo a superar uma visão estereotipada sobre tal dimensão, e promovendo a

aprendizagem de conceitos. Através do estudo da História e Filosofia da Ciência, os alunos podem

desenvolver uma visão mais ampla sobre o fazer científico, que normalmente é caracterizado como

realização e observação de experimentos, de acordo com um único método, não levando em

consideração, portanto, as interações sociais que ocorrem no processo de produção e legitimação

de tais saberes.

Matthews (1995) acrescenta que a utilização da História da Ciência além de motivar os alunos,

humaniza a matéria, provendo melhor compreensão de conceitos científicos por abordar o seu

desenvolvimento e aprimoramento, se opondo à ideologia cientificista e demonstrando que a

Ciência não é uma verdade absoluta, estando sempre sujeita a transformações. Nesse sentido, o

autor observa ainda que, sendo a ciência uma das maiores conquistas da cultura humana, seu

ensino “deveria comunicar mais sobre o espírito e menos sobre o vale dos ossos secos dessa
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conquista. Se isso for feito, então pode-se iniciar a superação da atual crise intelectual e social do

ensino de ciências” (p. 197).

Rutherford (2001) observa que, nos Estados Unidos, os argumentos para a inclusão do ensino de

História e Filosofia da Ciência no nível médio (hight school) podem ser considerados de dois tipos,

denominados por ele de “utilitarista” e “cultural”, respectivamente. O argumento denominado

utilitarista considera que as "generalizações" sobre como a ciência funciona seriam vazias sem a

discussão de casos concretos. O argumento cultural, por sua vez, defende o intrínseco valor de

História da Ciência nela mesma.

Neste caso, considera-se que certos episódios da História da Ciência fazem parte do patrimônio

cultural da Ciência e devem, portanto, ser socializados com os alunos. Tais episódios incluem, por

exemplo, os experimentos de Galileu no estabelecimento de novos princípios para explicar a queda

livre dos corpos, as demonstrações de Newton de que as mesmas leis que regem os movimentos

dos corpos na terra servem para explicar os movimentos dos corpos no céu, as observações e

conclusões de Darwin, dentre outros de igual relevância (SILVA; SILVA, 2014). Entendemos que,

apesar de distintos tais argumentos podem ser interligados, sobretudo na percepção de

metodologias adequadas à abordagem de HFC em sala de aula.

Bizzo (1992), El-Hani (2006), Oki e Moradillo (2008), Ribas e Aires (2012) são exemplos de

autores que têm discutido e apresentado propostas nessa direção. Os que defendem a HFC tanto

no ensino de ciências como na formação de professores, estão advogando em favor de uma

abordagem contextualizada, isto é, uma educação em ciências em que estas sejam ensinadas em

seus diversos contextos: ético, social, histórico e filosófico. Apesar das discussões em torno do

tema, a inserção da HFC no ensino de ciências é algo ainda muito incipiente no Brasil. Dentre

vários fatores que contribuem para tal situação, atestam-se as fragilidades nos currículos dos

cursos de graduação no sentido de promover uma percepção adequada da Natureza da Ciência

pelos futuros professores, dotando-os com os conhecimentos e as habilidades necessárias para

este ensino. Por outro lado, a maior parte dos livros didáticos quando não se esquiva desse

aspecto, apresenta o processo histórico de construção de teorias em uma perspectiva linear,

representando as “descobertas” científicas como algo que acontece em um lugar e um tempo

específicos, pelo trabalho e esforço de um único cientista que adquire o papel de herói. Este tipo

de história, como discutido por Allchin (2003), em geral “romantiza os cientistas, infla o drama de

suas descobertas e apresenta os cientistas e os processos da ciência em proporções monumentais”

(p. 329. Tradução nossa). Tal história fomenta estereótipos sobre a natureza da ciência.

Nesse sentido, entendemos a importância de investir em pesquisas voltadas para elaboração e

análise de sequências didáticas estruturadas na perspectiva de uma abordagem contextualizada do
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ensino de ciências, por meio da inserção da HFC neste ensino (Abordagem Contextual). Seguindo

esta tendência, este trabalho apresenta as etapas que compõem uma Sequência de

Ensino-Aprendizagem (SEA) sobre radioatividade como proposta metodológica para o ensino de

Química, na perspectiva da Abordagem Contextual.

O conceito de radioatividade foi escolhido para ser desenvolvido nesta SEA, a partir das

observações da primeira autora deste trabalho em ações do PIBID/QUIMICA/UFS campus São

Cristóvão, durante a aplicação da oficina temática “Radiação e suas aplicações”, no Colégio

Estadual Secretário Francisco Rosa Santos. Nas intervenções do PIBID explicitou-se a dificuldade

que os alunos apresentavam em construir esse conceito e outros a ele relacionados, devido ao

grau de abstração necessário e por esse fenômeno ocorrer a nível submicroscópico. Esta

dificuldade também foi observada por Pelicho (2009), que considerou o quanto isto contribui para

a desmotivação em aprender.

Conforme a Matriz Curricular da Secretaria de Estado de Educação de Sergipe (SEED), o conceito

de radioatividade deve ser desenvolvido no 2º ano do Ensino Médio, por necessitar de

conhecimentos construídos em anos escolares anteriores. Nesse contexto, a SEA que elaboramos

será desenvolvida para alunos do 2º ano do Ensino Médio, atendendo ao currículo proposto pela

SEED.

Inicialmente, serão identificadas quais as dificuldades epistemológicas apresentadas pelos alunos

e, a partir delas, desenvolver-se-a a SEA com o proposito de preencher as lacunas existentes na

construção de conceitos relacionados à Radioatividade, levando-se em conta aspectos históricos,

éticos e sociais envolvidos ao longo deste processo.

A proposta de SEA envolve uma metodologia de ensino que se desenvolve a partir de temas e visa

contribuir nos processos de ensino e aprendizagem de maneira contextualizada, estreitando a

relação entre os conceitos, contexto histórico e a realidade vivenciada pelos alunos (SANTIAGO, et.

al 2015).

As atividades da SEA que apresentamos seguirão as orientações de Delizoicov, Angotti e

Pernambuco (2007), que relacionam três momentos pedagógicos em sua estrutura:

problematização inicial, que norteará as discussões iniciais; organização do conhecimento, etapa

em que o professor atua como mediador do conhecimento, auxiliando os alunos na articulação de

suas ideias e, por fim, aplicação do conhecimento, etapa em que os alunos aplicam os

conhecimentos construídos nas etapas anteriores para solucionar novos problemas.

RADIOATIVIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O conceito de radioatividade, segundo Faria et al. (2012) é comumente abordado no contexto
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escolar de maneira isolada, quase sem nenhuma aplicabilidade, contextualização,

interdisciplinaridade ou associação a fatos históricos. Por necessitar de maior grau de abstração, os

alunos apresentam dificuldades para compreensão desse conceito, causando desmotivação para a

aprendizagem e a construção de concepções errôneas (PELICHO, 2009). Algumas dessas

concepções foram identificadas por Medeiros e Lobato (2010) e estão relacionadas à confusão

entre irradiação e contaminação radioativa, à confusão entre os objetos irradiados e as fontes de

radiação e à ideia de que a radiação causa mutação e em todos os casos é prejudicial à saúde.

Silva, Campos e Almeida (2013) afirmam que os estudos de Ciências nucleares como a

radioatividade contribuíram significativamente para a compreensão da natureza da matéria e

possibilitaram o desenvolvimento de estudos voltados à medicina, eletrônica, geologia, arqueologia

e à indústria. Os autores acrescentam que através dos exames dos livros didáticos do Ensino Médio

observou-se uma abordagem superficial da Química nuclear.

Segundo Pelicho (2009) o ensino de radioatividade enquadra-se em um dos conteúdos da química

que não são ensinados aos alunos. O autor justifica ainda que isso ocorre devido à extensão

demasiada de alguns conteúdos que são trabalhados ao longo do ano, e o tempo que o professor

possui para trabalhar esses conceitos torna-se escasso, levando em consideração a pequena

quantidade de aulas destinadas ao ensino de Química. Acrescenta, ainda, a importância e

aplicabilidade desse conteúdo e afirma que, ao ser trabalhado em sala de aula, é restrito a alguns

tópicos, com pouca ênfase na história, e quase nunca aplicada ao cotidiano.

Diante deste cenário, a busca de novas metodologias de ensino que abordem o conceito de

radioatividade preenchendo as lacunas existentes torna-se relevante. Nessa perspectiva, a SEA

apresenta-se como alternativa por abordar diversas ferramentas que procuram tornar os processos

de ensino e aprendizagem eficazes e atrativos. SEQUÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM

UMA PERSPECTIVA DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA

A utilização da História e Filosofia da Ciência têm contribuído para o ensino de conceitos científicos,

inclusive químicos, como o de radioatividade. Através dela podem-se observar transformações que

ocorreram na Ciência indicando quais as relações sociais, econômicas e políticas associadas às

construções teóricas, quais foram às resistências às novas concepções científicas e quais os

desafios enfrentados ao longo deste processo. Desta maneira, os alunos podem compreender a

situação atual da Ciência, sua ideologia, em quais setores é aplicada e quais os beneficiados pela

atividade científica (BASTOS, 2006).

Uma metodologia capaz de promover a aprendizagem através da abordagem da História e Filosofia

da Ciência é a SEA, que por meio de uma sequência de atividades busca colaborar com uma
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melhor estruturação das ideias, compreensão dos conceitos científicos e relações entre contexto e

conteúdo (SANTIAGO et al. 2015).

Menezes, Nunes e Silva (2014) destacam a eficácia da SEA em relação ao ensino tradicional e

baseado na memorização de fórmulas e números, em que o aluno não participa ativamente para a

construção de seu próprio conhecimento, sendo também desconsideradas as concepções

apresentadas por eles, as quais são provenientes de suas experiências.

Sequência de Ensino-Aprendizagem é uma metodologia capaz de melhorar a construção de

conhecimento científico por mostrar possibilidades de abranger dimensões epistemológicas e

pedagógicas, propiciando, assim, as interações necessárias nesse processo. As atividades

desenvolvidas na SEA possibilitam a aproximação do conhecimento científico e a realidade do

aluno a partir de temas sociais, podendo esta abordar a gênese histórica e relacionar esses

conhecimentos com a ciência e tecnologia, superando assim possíveis lacunas conceituais e, ainda,

articulando os níveis macroscópicos e microscópicos, para garantir a construção do conhecimento

conceitual e não apenas perceptual (RODRIGUES; FERREIRA, 2011).

Santiago et al. (2015) observaram em seu trabalho que a SEA auxilia no desenvolvimento

cognitivo dos indivíduos, pois propõe situações e contextos favoráveis à aprendizagem. Visando

superar as concepções alternativas, a SEA mostra-se eficaz por proporcionar uma reorganização e

estruturação nas concepções dos alunos, aproximando-as do que se considera cientificamente

correto. Isso torna-se possível por considerar os conhecimentos espontâneos dos alunos e

trabalhar a partir destes (MENEZES, et.al, 2013).

A elaboração das SEA auxilia não apenas no desenvolvimento cognitivo dos alunos, como também

na formação inicial de professores, por ser um instrumento problematizador que engloba questões

que podem ser discutidas ao longo da evolução curricular dos mesmos. Essa proposta colabora

para a superação do uso de materiais descontextualizados, a-históricos e que pouco contribuem

com o ensino de Química (SILVA; BEJARANO, 2013).

Colombo Jr. (2014), em seu trabalho com alunos e professores da Educação Básica, percebeu que

a construção e a utilização de SEA possibilita inovações curriculares, aproximação entre os

ambientes de educação, seja formal ou informal, e melhor formação docente. Esta também

possibilita aos alunos a compreensão de fenômenos no seu cotidiano, além de favorecer a

participação ativa na construção do próprio conhecimento.

Nessa perspectiva, a nossa proposta de SEA mostra-se relevante por abordar um conteúdo

químico essencial que faz parte do cotidiano dos indivíduos em diversos campos de atuação, como:

medicina, agricultura, geologia, fonte de energia etc. Todavia, tal conteúdo é pouco explorado no
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Ensino Médio, seja pela dificuldade apresentada pelos alunos para compreensão dos conceitos

envolvidos, seja pela extensão do currículo que acarreta por vezes um tempo insuficiente para

abordagem do mesmo.

A SEA favorece o trabalho partindo do contexto histórico, desmistificado a ideia de ciência como

algo pronto e acabado, mostrando a importância das pesquisas científicas e em que sequência elas

ocorram, bem como possibilita entender o contexto em que foi desenvolvido o conceito de

radioatividade. Tal metodologia pode ser desenvolvida a partir da utilização de: textos, vídeos,

debates e questionários. ESTRUTURA DA SEQUÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

A SEA será dividida em três momentos, de acordo com os três momentos pedagógicos propostos

por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), totalizando nove hora/aula, em que cada aula tem

duração de aproximadamente cinquenta minutos.

O primeiro momento tem a duração de uma hora/aula. Nele ocorrerá a problematização inicial a

partir da identificação das concepções dos alunos sobre radiação, Raios X e radioatividade. Nessa

perspectiva, a importância da identificação das concepções prévias ocorre segundo Tauceda e Pino

(2013), baseados na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1982), tendo-se em vista

que tais concepções são o ponto de partida na promoção da ressignificação de novos

conhecimentos. Considera-se que a aprendizagem significativa ocorre apenas quando o indivíduo

consegue relacionar os novos conceitos com os pré-existentes.

O segundo momento tem a duração de seis horas /aula. Nele ocorrerá à organização do

conhecimento. O professor atuará como mediador auxiliando os alunos na articulação das ideias.

Neste momento, será construído o conceito de radiação com os alunos, apresentando os tipos de

radiação (eletromagnética e corpuscular), abordando também o conceito de comprimento de onda

(λ) e frequência (f). Posteriormente será realizada a leitura e discussão de três textos em forma de

jornal. Os textos abordam desde a história da construção dos conceitos relacionados à

radioatividade, a aplicação de tais fenômenos e os acidentes radioativos. Eles foram divididos da

seguinte maneira: o texto 01 relata a história da descoberta dos Raios X, o texto 02 mostra como

a descoberta dos Raios X influenciou na descoberta da radioatividade e, no texto 03, é abordada

uma discussão sobre a utilização da radioatividade na medicina, como também o acidente

radioativo que ocorreu no Brasil em Goiânia com o Césio-137.

A utilização de textos como um instrumento na produção da SEA, ocorreu devido a sua

potencialidade. Hoff (2011) afirma que o ato de ler é um meio pelo qual recebemos informações

importantes, sendo este um processo mental de vários níveis, que contribui para o

desenvolvimento intelectual, acrescentando que o aperfeiçoamento da capacidade de ler reflete na
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capacidade de aprender, que suplanta uma mera decodificação de palavras. A leitura é capaz de

promover o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais, além de permitir o acesso

às situações cotidianas. Nessa perspectiva, ela torna-se primordial para que o indivíduo construa

seu próprio conhecimento, exercendo seu papel de cidadão. A autora ressalta que a leitura é capaz

de promover a ampliação de leitura de mundo do indivíduo, por propiciar o acesso à informação

com autonomia, permitindo o desenvolvimento de uma reflexão crítica, além de servir de

constructos em debates e trocas de ideias.

Hoff (2011) afirma ainda que o hábito da leitura tem diminuído com a grande expansão dos meios

de comunicação, principalmente os audiovisuais, o que tem prejudicado o desenvolvimento de

habilidades relacionadas à leitura e escrita. Isso acarreta algumas dificuldades que os alunos

apresentam, principalmente na interpretação dos textos.

Souza e Leite (2013) discutem sobre a importância da utilização de textos nas aulas para a

compreensão dos conceitos científicos. Os autores ressaltam que os textos, mesmo científicos,

devem ser adaptados de acordo com as necessidades dos grupos que se deseja atingir. Os textos

precisam manter uma interligação com a realidade dos alunos para que estes possam assimilar o

que está sendo lido e fazer suas próprias relações, compreendendo a utilidade sobre as

informações que lhes estão sendo apresentadas

Para a melhor compreensão dos conceitos que são apresentados no texto, será utilizado, em

seguida, um vídeo intitulado “História da Radiologia: Wilhelm Conrad Rontgen”, o qual é

disponibilizado online no site do youtube. O vídeo foi adaptado e tem a duração de 12 minutos e

21 segundos. O uso de recursos audiovisuais possibilitam a compreensão de conceitos que

ocorrem a nível submicroscópico, além de, segundo Silva et.al (2012), ser caracterizado pela

multiplicidade de linguagens e por ser uma influência no processo de comunicação, mas que deve

ser utilizado de maneira crítica. A utilização de vídeos favorece uma abordagem da história de

maneira contextualizada e lúdica, desenvolvendo também habilidades, pois a linguagem

audiovisual necessita constantemente da imaginação.

Ainda no segundo momento serão abordados os conceitos de: emissão alfa (α), que é a emissão

de uma partícula similar ao núcleo do Hélio, composta por dois prótons e dois nêutrons; emissão

beta (β) que é formada por elétrons com alta velocidade, os quais são o resultado da

decomposição de um nêutron; e emissão gama (γ) que não é constituída por partículas. A radiação

gama é de caráter eletromagnético, caracterizada como energia liberada em forma de onda. Serão

trabalhados também fenômenos nucleares como a fissão nuclear, que é um processo que envolve

a quebra de núcleos grandes, originando núcleos menores e consequentemente liberando uma

grande quantidade de energia; fusão nuclear, o qual é o oposto da fissão, consistindo na união de
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dois núcleos atômicos de pequenas massas, que resulta em uma grande liberação de energia e

tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que um isótopo radioativo diminua a

quantidade de seus núcleos na metade, em qualquer amostra (LISBOA, 2010).

O terceiro momento terá a duração de duas horas/aula e nele ocorrerá a aplicação do

conhecimento. Os alunos serão orientados a pesquisar sobre as diversas fontes de produção de

energia elétrica, dentre as quais será destacada a energia nuclear. Partindo dos entendimentos

sobre energia nuclear, os alunos deverão pesquisar sobre o funcionamento de uma usina nuclear.

De posse desses conceitos básicos, os alunos devem fazer um debate em que opinarão sobre a

seguinte questão: “Para a produção de energia elétrica do seu município, uma construtora deseja

implantar uma usina nuclear, para isso precisa da opinião da comunidade sobre o assunto, você é

a favor ou contra a implantação dessa usina e quais as justificativas para a sua decisão”. Nessa

perspectiva, os alunos irão aplicar os conhecimentos sobre radioatividade construídos durante a

sequência para fundamentar suas opiniões, considerando as vantagens e desvantagens da

utilização de usinas nucleares para produção de energia elétrica.

O debate foi escolhido por ser um ótimo meio de interação e comunicação entre os alunos, além de

possibilitar a aplicação do conhecimento construído durante o desenvolvimento da sequência de

ensino e aprendizagem. Segundo Vieira e Tenreiro-Vieira (2015) o debate é uma das estratégias

mais eficazes no desenvolvimento das capacidades de pensamento crítico por oferecer a liberdade

na realização da mesma. Através do debate os alunos são capazes de delinear investigações sobre

o tema proposto, incluindo o controle de variáveis, e elaborar conclusões objetivas e

fundamentadas através das evidências, de modo a apresentar uma posição e defendê-la.

CONCLUSÃO

A SEA apresentada no texto mostra-se como uma proposta metodológica voltada para a promoção

da construção do conhecimento sobre o conceito de radioatividade, abordando diversas estratégias

de ensino tais como textos, vídeos e debates que, de maneira contextualizada buscam a

desenvolvimento das capacidades do pensamento crítico além de utilizar a história e filosofia da

ciência para se entender sobre o que é ciência e as consequências que alguns acontecimentos

trouxeram para a sociedade.
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