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Introdução

A  presente  pesquisa  vem  sendo  realizada  por 
licenciandos  em  Química  do  Instituto  Federal  do 
Rio  de  Janeiro  (IFRJ)  /Campus Nilópolis,  com  a 
proposta  de  viabilizar  a  criação  de  recursos 
midiáticos que abordam diversos assuntos químicos 
relacionados com o cotidiano. Com essa premissa, 
em  trabalhos  anteriores,  verificou-se  que  o 
entendimento dos alunos para temas sociais, como 
por  exemplo,  a  radioatividade,  é  muito  ínfimo, 
apesar das próprias Orientações Curriculares para o 
Ensino  Médio (OCN)  colocarem a importância  do 
uso  pacífico  da  energia  nuclear,  dos  perigos 
potencialmente  envolvidos  e  da  história  dolorosa 
dos  escombros  de  acidentes  nucleares,  como  os 
que  ocorreram  em  Chernobyl  e  Hiroxima.1,2 O 
presente trabalho, a partir de um recurso midiático 
que  aborda  o  tema  radioatividade,  vem 
acrescentando novas perspectivas para a prática do 
professor,  seja como pesquisa e/ou como recurso 
em sala de aula. 

Resultados e Discussão

O  recurso  midiático  foi  produzido  no  formato  de 
revista digital, intitulada “Radioatividade: Amiga ou 
Vilã?”,  com vastos conteúdos em suas seções. A 
diagramação e a escolha dos conteúdos seguiram a 
linha  CTS  de  ensino,  já  que  o  uso  de  materiais 
didáticos com esse perfil favorece que no exercício 
da  prática  curricular  os  licenciandos  possam 
alcançar um espaço para reflexões sobre Ciência, 
Tecnologia  e  sua  implicação  na  Sociedade, 
promovendo  uma  formação  transformadora  e 
atuante  no  ambiente  escolar.3 A  revista  possui 
páginas  interativas  com  galeria  de  fotos,  vídeos, 
reportagens e links de artigos relacionados com o 
tema central.  Na seção de  Curiosidades,  existe  a 
possibilidade para o leitor  assistir  três vídeos que 
mostram  as usinas nucleares  de  Angra  dos Reis 
(RJ) e as conseqüências que podem ser advindas 
do  lixo  nuclear  produzido  por  usinas  em  longo 
prazo.  Em  um segundo momento  da pesquisa,  a 
revista foi levada, durante o estágio supervisionado 
dos  licenciandos,  para  ser  avaliada  por  cinco 
professores  em  exercício, objetivando  a 
compreensão  da  aplicação  real  do  material  em 
tempo posterior.  Tal  prática  seguiu a proposta de 
uma pesquisa exploratória, seguindo os moldes da 
literatura.4 Os cinco  professores entrevistados,  ao 
serem questionados sobre o uso de outros materiais 

didáticos,  afirmaram  utilizar  experiências  com 
materiais midiáticos como: vídeos, filmes e sites da 
internet.  Todos  os  professores  abordam  o  tema 
radioatividade  em  suas  aulas,  porém,  com  um 
enfoque específico  para os alunos que pretendem 
prestar vestibulares para algumas universidades ou 
cursos  de  graduação  em  escolas  militares.  Os 
professores afirmaram a importância do aluno saber 
diferenciar  os malefícios e benefícios da radiação 
nuclear. O assunto radioatividade, na práxis desses 
professores,  orienta-se  unicamente  para  uma 
avaliação classificatória  em sala de aula,  distante 
de  uma  forma  de  ensino  CTS.  Os  professores 
consideraram, nesse primeiro contato, que a revista 
digital  é  um  ótimo  recurso  para  abordar  o  tema 
supracitado. Foi possível contemplar a execução da 
prática,  como componente  curricular,  exigida  aos 
cursos de licenciatura.5

 

Conclusões

A elaboração  da revista  teve  grande mérito,  pois 
reforça a concepção de que temas sociais nas aulas 
de química podem influenciar os ganhos em termos 
de aprendizagem, especialmente no que se refere 
aos conceitos científicos, à compreensão da ciência 
e à aquisição de atitudes científicas dos alunos.  O 
estudo despertou o interesse e atenção dos futuros 
professores ao ensino CTS disseminado  no  curso 
de  licenciatura  em  Química do  IFRJ,  além  de 
contribuir  para  que  esses  graduandos  possam 
realmente inserir  e praticar  situações do cotidiano 
em suas atividades como educador. 
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