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ACELERADORES E DETECTORES DE PARTÍCULAS NO ENSINO MÉDIO: uma 

Sequência de Ensino-Aprendizagem 

RESUMO 

Frente à necessidade da inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) em 

sala de aula, buscamos com esta pesquisa investigar a potencialidade de uma sequência de 

ensino-aprendizagem em torno do tema: Aceleradores e Detectores de Partículas (ADP), o 

qual propõe auxiliar o processo de atualização do currículo no contexto escolar. Para atingir 

tal objetivo, utilizamos o referencial teórico-metodológico da Teaching Learning Sequences 

(TLS), que visa a construção da sequência a partir de um processo cíclico que desenvolve, 

aplica e reconstrói sequências baseadas em tópicos específicos. Contudo, ao pensar nos 

tópicos de FMC, diferentemente dos conteúdos de Física Clássica que já estão transpostos nos 

livros didáticos e presentes nas salas de aula, surge a necessidade de entender o processo de 

transformação dos conhecimentos dos ADP, para um material de ensino. Diante dessa 

imprescindibilidade, analisamos o estudo referente aos ADP por meio da teoria da 

Transposição Didática, proposta por Yves Chevallard (1991), o que indicou, a partir das 

regras e características da teoria, a possibilidade do referido tópico estar presente na prática de 

ensino-aprendizagem. Salientamos que a implementação da pesquisa,  aconteceu no Instituto 

Federal Baiano - campus Uruçuca-BA , através das aulas ministradas pelo professor de física 

da 3
a
 série do Ensino Médio. Após o término da implementação foram utilizadas, para análise 

da sequência, as transcrições das vídeo gravações das aulas e as atividades diagnósticas e 

processuais desenvolvidas em sala de aula com os alunos. Essas informações foram 

categorizadas por meio da Análise Textual Discursiva, levando a duas categorias: lacunas e 

evoluções conceituais no processo de ensino-aprendizagem, permitindo avaliar a sequência e 

reestruturá-la. Processo no qual a sequência é modificada a fim de potencializar a construção 

do conhecimento científico pelos estudantes, principalmente sobre os Aceleradores e 

Detectores de Partículas. Devido a alguns imprevistos no desenvolvimento da pesquisa, 

especialmente no que se refere ao tempo, não foi reimplementada a sequência em um segundo 

contexto, o que nos impede de defini-la como uma TLS, visto que, para tanto, é preciso 

completar o processo cíclico – construir, implementar, analisar, reconstruir  e implementar em 

um novo contexto a sequência . Desse modo, consideraremos aqui o material de ensino 

produzido como sequência de ensino-aprendizagem.  

Palavras - Chave: Física Moderna e Contemporânea, Ensino-Aprendizagem, Transposição 

Didática. Aceleradores e Detectores de partículas. 

 



 

 

ACCELERATORS AND PARTICLE DETECTORS IN MIDDLE SCHOOL: A 

Sequence of Teaching-Learning 

ABSTRACT 

In view of the need to insert topics of Modern and Contemporary Physics (FMC) in the 

classroom, we seek with this research to investigate the potential of a teaching-learning 

sequence around the theme Accelerators and Particle Detectors (ADP), aiming to reach 

curricular updating in the school context. To achieve this goal, we use the Teaching Learning 

Sequences (TLS) theoretical-methodological framework, which aims, from a cyclical process, 

to develop, apply and reconstruct sequences based on specific topics to construct the 

sequence. However, in thinking about the topics of FMC, unlike the contents of Classical 

Physics that are already transposed in textbooks and present in classrooms, the need arises to 

understand the process of transformation of this knowledge, ADP, into a teaching material. In 

view of this need, we analyze the knowledge about ADP through the theory of Didactic 

Transposition, proposed by Yves Chevallard (1991), analyzing the possibility of survival of 

the topic, from the rules and characteristics of the theory, which indicated the possibility of 

referred topic to be present in the classroom. The implementation took place at the Uruçuca 

campus of the Instituto Federal Baiano, all classes were implemented by an 11
th

 grade high 

school physics teacher. After completion of the implementation for the analysis of the 

sequence, the transcripts of the video recordings of the classes and the diagnostic and 

procedural activities developed in the classroom with the students were used. This 

information was categorized through Discursive Textual Analysis, leading to two categories; 

gaps and conceptual evolutions in the teaching-learning process, allowing to evaluate the 

sequence and restructure it. A process in which the sequence is modified in order to potentiate 

students' construction of scientific knowledge, especially on accelerators and particle 

detectors. Due to some of the unexpected aspects of the research, especially in terms of time, 

we did not consider reimplementing the sequence in a second context, which prevents us from 

defining it as a TLS due to the need to complete the cyclic process, implement, analyze, 

reconstruct and reimplement in a new context to the sequence. Since we did not complete this 

process, we will consider this teaching material produced as a teaching-learning sequence. 

Keywords: Modern and Contemporary Physics, Teaching-Learning, Didactic Transposition. 

Accelerators and Particle detectors. 
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APRESENTAÇÃO 

Irei expor, inicialmente, parte de minha experiência enquanto estudante no âmbito 

das ciências exatas. Tive a oportunidade de ter bons professores, incluindo a minha mãe que 

foi minha professora de matemática no Ensino Fundamental I. Neste período, mais 

especificamente na 8º série (hoje 9
o
 ano), a matemática passou a fazer mais sentido para mim, 

pois tive a oportunidade de começar a perceber os fenômenos físicos a partir da linguagem 

matemática, o que despertou o meu interesse pela área. 

No percurso do Ensino Médio, convivi com diferentes professores de Física, desde 

os mais tradicionais, que passaram inúmeras listas de exercícios a serem solucionados, aos 

mais dinâmicos, os quais proporcionaram aulas empolgantes fora do ambiente da sala de aula, 

como atividades experimentais no laboratório, uso da sala de informática com demonstrações 

de fenômenos físicos e visita à usina hidrelétrica.  

Com o passar do tempo e as diversas contribuições dos professores, a minha vontade 

de estudar Física tornou-se cada vez maior. Assim, decidi prestar vestibular para licenciatura 

em Física, pois o meu anseio era e continua a ser a informação sobre esse mundo que tanto me 

encanta, mas tão pouco conheço, perto da abrangência de tal ciência. Mas, por que eu escolhi 

a licenciatura? Dentre os vários motivos destaco o principal: a oportunidade de compartilhar o 

conhecimento com outras pessoas, bem como a chance de auxiliá-las em seus processos de 

construção do conhecimento. 

Entrei na graduação e atuei em alguns projetos, mas evidencio aqui os meus dois 

últimos anos da licenciatura, em que atuei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID)
1
, modalidade em física, no qual fui bolsista. Apesar de pertencer a um 

programa de iniciação à docência, antes do mesmo eu já atuava em uma escola da rede 

privada em Itabuna-BA, na qual permaneci por cinco anos a ministrar aulas de Física para 

estudantes da oitava série, em que os adolescentes estavam mais envolvidos no mundo novo 

que os rodeava do que nas minhas aulas.  

Nesse processo, alguns dias foram difíceis pela consciência de que muito do que eu 

ensinava não despertava o interesse pela disciplina, mesmo assim, eu deveria continuar com 

as aulas tradicionais de mecânica, em sua maioria, estipuladas para aquela série pela 

coordenação escolar. Estabeleceu-se um conflito em minha cabeça, pois o que aprendíamos 

                                                 
1
  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 



 

 

na Universidade sobre o ensino de física, um ensino atrativo, motivador, próximo da realidade 

dos alunos, que despertasse o interesse, não condizia com o trabalho que eu podia desenvolver 

na unidade escolar. 

Ao entrar no PIBID me aproximei ainda mais das pesquisas em ensino de física. Já 

atuava como professora e entendia a importância de planejar aulas, mas foi a partir do 

programa, com o aprofundamento em algumas leituras, rodas de conversa com o grupo de 

pesquisa e coordenador (professor orientador), bem como a vivência e o auxílio em sala de 

aula da professora do ensino médio, regente no projeto, que comecei a questionar a minha 

prática. Nesse ínterim, refleti que as pesquisas desenvolvidas nas Universidades necessitavam 

estar mais próximas da educação básica, como um processo colaborativo, possibilitando ao 

professor uma formação contínua, estudando e se apropriando de novos conhecimentos, como 

acontecia no PIBID, mesmo com todas as dificuldades encontradas pela professora regente no 

que se refere às suas quarenta horas de trabalho e ao tempo que sobrava para dedicar-se ao 

projeto. 

 Foi ainda no programa supracitado que tive maior proximidade com a Física Moderna 

e Contemporânea (FMC), quando atuei junto com as turmas do terceiro ano do ensino médio. 

Nesse momento, me dei conta de que na educação básica eu não vivenciei o contato com a 

FMC, e que isso não havia acontecido apenas comigo. Comecei ,então, a refletir que o cenário 

de FMC apesar de tão presente em pesquisas que culminam em tecnologias que permeiam a 

sociedade atual, ao mesmo tempo, aparece distante da realidade escolar. 

Diante do que foi exposto, iniciei as pesquisas sobre a FMC no meu trabalho de 

conclusão de curso (TCC), contudo, como o mesmo não sanou todas as minhas inquietudes 

sobre o ensino de FMC, ingressei no mestrado com um projeto que visou aprofundar essa 

compreensão. A proposta de pesquisa no mestrado foi elaborar e implementar uma sequência 

de ensino-aprendizagem pautada em um referencial teórico, que possibilitasse a inserção da 

FMC nas salas de aula da Educação Básica.  

Para tanto, iniciamos a investigação a partir dos problemas e demandas apontados pela 

literatura para a ausência da FMC nas salas de aula, além de algumas possibilidades para 

favorecer a superação dessa problemática. Dentre as necessidades, destaca-se a importância 

da construção de materiais de ensino apoiados em referenciais que guiem o processo de 

transformação do conhecimento científico, a fim de que favoreçam o processo de ensino-

aprendizagem. Então, a partir de tais considerações, indicamos a seguir um panorama sobre o 

delineamento dessa pesquisa. 



 

 

Visando colaborar com a inserção dos Aceleradores e Detectores de Partículas 

(ADP) em ambientes reais de ensino, à sala de aula, construímos uma sequência de ensino-

aprendizagem que contribua com a necessidade apontada pela literatura no processo de 

atualização do currículo. 

No primeiro capítulo, apresentamos uma investigação sobre os tópicos dos 

Aceleradores e Detectores de Partículas a partir da teoria Transposição Didática de Yves 

Chevallard(1991), utilizada para compreender as necessidades de transformação do 

conhecimento científico original, como produzido nos centros de ciências, até este chegar em 

sala de aula. Para tanto, foi essencial a compreensão sobre a chances de sobrevivência do 

saber dos ADP, no ambiente escolar, para guiar a construção da sequência. 

A sequência foi idealizada tendo como aporte teórico-metodológico a Teaching 

Learning Sequences (TLS), de Lijnse e Klaassen, (2004), que encontra alicerce em uma 

abordagem metodológica conhecida como Pesquisa Baseada em Design – do inglês Design-

Based Research (DBR), apresentadas no segundo capítulo. 

No terceiro capítulo, são abordados os aspectos metodológicos da pesquisa, 

envolvendo o contexto e sujeitos que participaram do processo de construção e 

implementação da sequência. Como instrumento de obtenção de informações para a pesquisa, 

utilizou-se as vídeo gravações , transcrições das aulas e as atividades processuais - 

desenvolvidas em sala de aula com os alunos. Como ferramenta de análise dessas 

informações, usou-se a Análise Textual Discursiva (ATD), com base em Moraes e Galiazzi, 

(2007), em busca do que os corpus desses textos (transcrições das aulas e atividades dos 

alunos) nos apresentariam, encontrando algumas lacunas de aprendizagem, assim como um 

processo de evolução na compreensão dos alunos a partir da SEA implementada. 

No capítulo quatro, trazemos os resultados dessa pesquisa. Por meio da ATD, os 

dados foram analisados considerando como Corpus de textos as atividades diagnósticas e 

processuais desenvolvidas com os alunos, além das transcrições das aulas através das vídeo 

gravações. Essas informações foram, então, categorizadas mediante a Análise Textual 

Discursiva, levando a duas categorias: lacunas e evoluções conceituais no processo de ensino-

aprendizagem, permitindo avaliar a sequência e reestruturá-la observando os caminhos 

objetivados na sua implementação sobre os aceleradores e detectores de partículas. Foram 

encontradas algumas lacunas (necessidade de reformulação da sequência a partir de como o 

conhecimento objetivado foi construído em sala de aula pelos alunos) e relativos indícios de 



 

 

aprendizagem, por meio do processo evolução do conhecimento dos alunos sobre os ADP, 

que denominamos como evoluções conceituais.  

Por fim, apresentamos o capítulo cinco, em que expomos as discussões que 

envolveram a necessidade e processo de modificação da sequência, reestruturando-a como 

apresentada no Apêndice 2 desse texto, com suas alterações. As modificações que 

consideramos indispensáveis foram desenvolvidas a partir das lacunas encontradas no 

processo ensino-aprendizagem, principalmente no que se refere a construção do conhecimento 

científico referente aos ADP pelos alunos e as considerações do professor que implementou a 

SEA. Logo, implicando diretamente na chance da sequência se apresentar de forma relevante 

para o contexto educacional, aumentando a possibilidade de uma implementação futura, a 

mesma potencializar a construção dos conhecimentos sobre os ADP. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os conhecimentos científicos, especialmente aqueles relacionados à Física 

Moderna e Contemporânea (FMC), foram e são relevantes para se alcançar o atual nível 

tecnológico em que o mundo se encontra. É possível perceber, entretanto, que muitos 

desses saberes ainda não estão presentes nas escolas, ou seja, teorias que 

revolucionaram a forma de pensar a construção do conhecimento científico dificilmente 

têm espaço para serem discutidas em sala de aula (SIQUEIRA; PIETROCOLA, 2006). 

Nesse sentido, Pietrocola (2010) expõe aspectos que envolvem o percurso 

histórico da introdução da FMC em sala de aula, abordando que foi a partir da década 

de 1980 que a necessidade de atualização curricular, levando em consideração a 

inserção desses conhecimentos, passou a ser amplamente discutida em diversos estudos, 

como: o reconhecimento da Física como uma construção humana entendendo a ciência 

como cultura, na Tese de João Zanetic (1989); A discussão sobre a necessidade de atrair 

jovens para a carreira científica de Stannard (1990) e Wilson (1992); A contribuição 

para uma mudança em nossa “visão de mundo” , na pesquisa de Freire Jr. et al. (1995); 

A necessidade de tornar a Física do segundo grau mais próxima da realidade do 

conhecimento científico, pois ,por muitas vezes, a ciência não é tratada em sala de aula 

de modo a considerar o seu processo de construção, conforme enunciado no trabalho de 

Borges et al. (1997).  

Então, a partir desse crescimento gradativo das pesquisas sobre a relevância de 

inserção da FMC, foi possível chegar a um consenso no contexto das pesquisas 

educacionais, saindo da esfera do “porquê” ensinar FMC, indo em busca de sobre 

“como” lecionar essa física (OSTERMANN E MOREIRA 2000; PIETROCOLA, 

2010). 

Partindo dessa reflexão, a Física enquanto disciplina do Ensino Médio deve ser 

apresentada como um conjunto de competências específicas que possibilite ao estudante 

lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos presentes no cotidiano. Cabe a ela, 

portanto, promover uma formação geral que permita ao jovem compreender e participar 

do mundo em que vive (BRASIL, 2002). Mais especificamente, sobre a importância da 

FMC no Ensino Médio, esse documento destaca que, “alguns aspectos da chamada 

Física Moderna serão indispensáveis para permitir aos jovens adquirir uma 



 2 

compreensão mais abrangente sobre como se constitui a matéria (...)” (BRASIL, 2002, 

p.71). 

Sobre qual Física ensinar na escola, as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio
2
 trazem a necessidade de se partir da premissa de que esse ensino destina-se 

principalmente àqueles que não serão físicos e que, por muitas vezes, terão na escola 

uma das poucas oportunidades de acesso formal a esse conhecimento. Esta forma de 

pensar o ensino possibilitaria ao aluno compreender a Física, assim como a Ciência de 

uma maneira geral, como cultura e como possibilidade de compreensão do mundo. 

(BRASIL, 2006). Nesse sentido, Souza e Zanetic (2006) enfatizam que: 

 

Assim, necessitamos de um ensino de ciência que ofereça oportunidade para 

todos, ou seja, para aqueles que seguirão na graduação a área de ciência, para 

aqueles que seguirão outras áreas do conhecimento e para aqueles que 

terminarão sua educação escolar nesse nível de ensino. (SOUZA; ZANETIC, 

2006, p.2)  

 

 

É uma discussão presente na recomendação preliminar da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que as pessoas usam diariamente de vários dispositivos e 

equipamentos, como portas que se abrem automaticamente, telefones que registram e 

enviam fotos, equipamentos médicos, dentre outros, sem muitas vezes terem noção dos 

princípios físicos que possibilitam o desenvolvimento e funcionamento desses 

aparelhos, quando, na verdade, a compreensão sobre os mesmos deveria fazer parte da 

cultura provida pela educação escolar (BRASIL, 2016).  

Esta forma de pensar a Física como um conhecimento importante para 

compreensão do mundo atual, o qual contribui para a construção do cidadão como um 

sujeito crítico e reflexivo, é um aspecto considerado de grande relevância por 

pesquisadores que defendem a inserção da FMC na Educação Básica , sejam eles: 

(VALADARES; MOREIRA, 1998; PINTO; ZANETIC, 1999; OSTERMANN; 

MOREIRA, 2000; SIQUEIRA; PIETROCOLA, 2006; PEREIRA; AGUIAR, 2006; 

KNEUBIL, 2013; ARAÚJO, 2013; BATISTA, 2015). 

 Ao tratar da importância da inserção da FMC no Ensino Médio, Pinheiro e 

colaboradores destacam a: 

                                                 
2
 Documento oficial de apoio à reflexão da prática docente. 

 

 



 3 

i) necessidade urgente de revitalização e atualização do currículo de Física, 

visando uma alfabetização científica atualizada ao momento presente; 

ii) possibilidade de usar a recente história da ciência para interpretar o papel e 

a natureza da ciência ao longo da história humana;  

iii) motivação que poderá atrair o estudante para o fascinante mundo da 

Física; 

iv) promoção da interação do estudante com o mundo tecnológico atual. 

(PINHEIRO et al., 2009, p.3). 

 

Mesmo assim, constata-se que, na maioria das vezes, esses conhecimentos não 

estão presentes nas salas de aula, e  alguns dos motivos apontados para ausência da 

FMC na Educação Básica são: a falta de domínio do conteúdo pelos professores, a 

escassez de materiais didáticos e o formalismo matemático (OSTERMANN; 

MOREIRA, 2001). A esses aspectos, Siqueira (2012) acrescenta a “didática intuitiva” - 

forma intuitiva de ensinar física - que se manifesta na prática e na fala de professores e 

estudantes. Essa prática sugere que o ensino de Física contenha, por exemplo, 

problemas e exercícios fechados, padrões a serem tratados nas aulas. No entanto, 

quando se pensa na FMC e seu formalismo matemático, isso se torna inviável. Tal 

realidade, é um obstáculo e é preciso tratá-lo conjuntamente com a questão do 

formalismo matemático nas abordagens de sequências de FMC. 

Além disso, existe o problema relacionado aos currículos de Ciências (Física) 

que, na maioria das vezes, não contemplam a FMC. Nesse sentido, Baltazar e Oliveira 

(2008) destacam que existem algumas dificuldades para atualização desses currículos, 

que estão atreladas a uma série de mudanças e abrangem vários fatores envolvidos no 

processo, mas que o esforço na produção de materiais que almejam a inserção de FMC 

no Ensino Médio tem papel fundamental para o futuro do ensino de Física no país.  

É importante destacar, o fato de que pesquisas voltadas para a discussão da 

inserção da FMC tiveram um aumento gradativo na última década (PIETROCOLA, 

2010). Contudo, a literatura aponta a necessidade da produção de materiais que deem 

suporte aos professores para ensino dessa temática, ou seja, materiais didáticos que 

tenham respaldo para a sua implementação na sala de aula (PEREIRA; OSTERMANN, 

2009; PIETROCOLA, 2010; LOCH; GARCIA, 2009; KNEUBIL, 2014; BATISTA, 

2015). Esse aspecto indica a importância do processo de elaboração e validação desses 

materiais serem fundamentados em referenciais que visem à aprendizagem (PEREIRA; 

OSTERMANN, 2009). 
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Com a intenção de entender o cenário das pesquisas na linha da FMC, Loch e 

Garcia (2009) analisaram a produção acadêmica de artigos e dissertações a partir de 

2002 e chegaram à conclusão de que mesmo com o aumento das investigações na área é 

possível notar a carência de propostas de ensino, principalmente no que se refere à 

Física de Partículas e Supercondutividade, para os quais foi encontrado apenas um 

trabalho para cada área. Ainda nessa pesquisa eles destacam que é necessário “que 

mostrem para os professores do EM um caminho seguro para a inserção desses 

conteúdos e possibilitem uma atualização curricular consistente. ” (LOCH; GARCIA, 

2009, p.7).  

Em pesquisa mais recente, Araújo e Hosoume (2013) fizeram uma revisão de 

literatura sobre o Ensino de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio, 

publicada entre 2002 e 2011 em eventos na área
3
, revistas científicas brasileiras

4
, e 

banco de teses e dissertações da CAPES. Esses autores inferem que há uma 

predominância de trabalhos apresentados em eventos na linha de FMC, e 

aproximadamente 60% desses trabalhos são direcionados aos professores. Então, o que 

estaria faltando? De acordo com as autoras é necessário que haja uma maior divulgação 

desses eventos e revistas científicas no meio escolar, permitindo que os materiais e 

propostas sejam efetivamente aplicados em salas de aula, visando uma atualização 

curricular que no momento tem se mostrado urgente e indispensável. 

Alinhado a essa discussão, e a partir das considerações mencionadas 

anteriormente, propõe-se como objetivo geral da presente pesquisa investigar a 

potencialidade de uma Sequência de ensino-aprendizagem em torno do tema 

Aceleradores e Detectores de Partículas (ADP), visando auxiliar o processo de 

atualização do currículo, no contexto escolar. O que nos guia a refletir em torno do 

seguinte questionamento: Como abordar os Aceleradores e Detectores de Partículas, 

de maneira a levar esse conhecimento para a sala de aula, fundamentados em 

referenciais que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem?  

Em busca de resposta para tal problemática, traçamos os seguintes objetivos 

específicos:  

- Levantar as produções da área sobre Aceleradores e Detectores de 

Partículas(ADP); 

                                                 
3
 Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) 

4
 Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) e Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) 
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- Compreender a teoria da Transposição Didática, com vistas a investigar a 

sobrevivência  do conhecimento  ADP;  

- Compreender o referencial teórico metodológico da DBR/TLS para a 

construção, implementação e análise da sequência sobre os ADP;  

Construir uma sequência de ensino e aprendizagem pautada nos pressupostos 

teóricos e metodológicos da Teaching Learning Sequence
5
 (TLS) de Lijnse e Klaassen, 

(2004) inclui não apenas construir, mas analisar como a sequência se apresentou após 

implementação no contexto escolar, ou seja, se a mesma favoreceu aspectos 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem sobre o tema. Assim, investigando a 

partir da primeira implementação as limitações da mesma, reestruturando-a e 

implementando-a em um novo contexto, visando favorecer cada vez mais a 

compreensão dos alunos sobre o tópico em questão, no caso dessa pesquisa os ADP. 

Ao pensar, por exemplo, em se construir uma sequência de ensino sobre tópicos 

de Física clássica sabe-se que tal conhecimento já está transposto nos livros didáticos e 

manuais de ensino, bem como já se faz presente na realidade das salas de aula. Mas, 

quando se pensa em abordar os conhecimentos relacionados à FMC é necessário, 

inicialmente, entender o processo de transposição ou transformação desses 

conhecimentos para um material de ensino. 

Então, buscamos aqui nessa pesquisa investigar a potencialidade de uma 

Sequência de Ensino-aprendizagem (SEA) sobre Aceleradores e Detectores de 

Partículas e a possibilidade de sobrevivência desse tópico no ambiente escolar, a partir 

da teoria da Transposição Didática. 

No que se refere a escolha dos ADP como tema, temos alguns fatores a serem 

destacados. O primeiro está relacionado ao quantitativo de pesquisas que abordam esse 

assunto, que ainda são discretas. É possível observar no trabalho de Pereira e Ostermann 

(2009) que em 102 artigos analisados na área de ensino nenhum tem os ADP como tema 

principal.  

Em uma outra perspectiva, pensando nas relações entre a ciência, a tecnologia e 

a sociedade, os aceleradores de partículas são um dos mais grandiosos instrumentos já 

construídos pelo ser humano, em que estão envolvidas as principais pesquisas 

científicas de fronteira. Vale destacar, também, as indicações da literatura sobre a 

                                                 
5
 Traduzindo como Sequência de Ensino-Aprendizagem (SEA). 
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pertinência de se tratar o tópico na formação científica do cidadão (OSTERMANN; 

MOREIRA, 2000; 2001). 

Em análise sobre os tópicos de FMC que seriam pertinentes para serem 

trabalhados no ensino médio, Pietrocola (2010) destaca três a serem privilegiados: a 

interação matéria-radiação, as Partículas Elementares e a Teoria da Relatividade. Nesse 

sentido, entendemos que a escolha dos ADP como tema principal da sequência, sendo 

possível o enfoque desde as micropartículas investigadas pelos ADP, até as diversas 

implicações tecnológicas que os mesmos possibilitam, como o avanço nos exames 

diagnósticos para a medicina, contemplando, tanto as partículas elementares, como a 

interação entre a matéria e a radiação.  

Cabe ainda destacar que ao falar dos ADP estamos tratando de um objeto de 

investigação pertencente a uma ciência atual e vigente, que abarca os conhecimentos 

desenvolvidos no CERN (Centro Europeu de Pesquisas Nucleares), onde se encontra 

um dos principais aceleradores de partículas e mais divulgados pela mídia, o Grande 

Colisor de Hádrons (em inglês: Large Hadron Collider) – LHC. Este é um dos maiores 

e mais custosos empreendimentos no âmbito científico, avaliado em aproximadamente 

de 8 bilhões de dólares. Apesar dos 27 km de circunferência esse acelerador pode ser 

considerado um potente microscópio, que busca detectar os menores “objetos” da 

natureza, invisíveis aos nossos olhos. Para isso, partículas ou íons são acelerados e 

colidem entre si a uma velocidade próxima à da luz. 

Tendo como seu principal objeto de estudo as partículas elementares 

constituintes da matéria, um dos mais recentes achados do CERN foi o bóson de Higgs. 

Tal descoberta veio como resultado dos detectores no LHC, corroborando com o 

Modelo Padrão
6
, contribuindo com mais uma “peça” para montagem do quebra-cabeça 

que representa esse modelo. Cabe ainda ressaltar que o LHC é conhecido como um dos 

mais sofisticados instrumentos científicos até então concebidos pelo ser humano. 

Além das aplicações supracitadas existem diversas outras, contudo, é importante 

mencionar aquelas que estão relacionadas com a área da saúde. Hoje, temos os 

aparelhos diagnósticos que realizam exames de ressonância magnética e tomografia; 

lasers que são utilizados em tratamentos estéticos (clareamento dental, diminuição de 

mancha na pele) , em cirurgias e nos sistemas de segurança. Também vale ressaltar a 

                                                 
6 A partir de inúmeras descobertas de novas partículas, desenvolveu-se um uma teoria que pudesse relacionar as 

forças conhecidas e as diversas partículas que haviam sido encontradas. Surgiu então o Modelo Padrão, uma teoria da 

física que descreve as partículas  que constituem a matéria e as forças eletromagnéticas, forte e fraca. 
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substância conhecida como contraste, que é uma mistura que contém isótopos 

radioativos produzidos em um cíclotron, injetada nas veias dos pacientes para melhor 

imagem de tomografias computadorizadas. Então, apesar dos aceleradores de partículas 

aparentarem ser, para grande parte da sociedade, um objeto distante do real, muitas de 

suas aplicações estão presentes no cotidiano dos sujeitos na contemporaneidade. 

De acordo com Kneubil (2013), é a partir do século XX, que a forma com a qual 

o conhecimento científico é produzido se modifica. O marco para essa transformação 

ocorreu a partir de Einstein, em 1905, quando ele supõe inicialmente a velocidade 

constante da luz, para então deduzir as consequências da relatividade. Logo, teorias 

começam a ser construídas antes da observação dos fenômenos, como infere a 

pesquisadora: “e a ciência foi além... Num grau mais elevado, essa intencionalidade 

passou a induzir os fenômenos que nunca aconteceriam espontaneamente, como por 

exemplo, a descoberta de partículas microscópicas nos aceleradores.” (KNEUBIL, 

2013, p.8). 

 Destaca-se, então, que ao abordar a Física do CERN  há um favorecimento para 

modificar a visão rígida da ciência, construída de maneira linear e hierárquica tratando 

de conteúdos e conceitos tanto referentes a física moderna (descoberta, colisão e 

detecção das partículas, compreensão sobre a constituição da matéria, e outros) como a 

física clássica (diferença de potencial, campo elétrico, campo magnético, conservação 

de energia, e outros) ressaltando não ser necessário abandonar o conhecimento clássico 

em detrimento do moderno, uma vez que ambos continuam válidos para a compreensão 

de alguns fenômenos como o próprio funcionamento dos ADP. 

A partir da importância de se tratar os ADP nas salas de aula da educação básica, 

investigaremos a possibilidade de sobrevivência desse tópico, ao pesquisar a expectativa 

de sobrevivência do saber referente aos ADP com os pressupostos da TD.  
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1. A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

Ciência sagrada
7
 

Tá vendo você, 

Que abriu os olhos para ver? 

Parou para refletir e se jugou a conhecer 

Sentiu a sede do saber, 

Por passar a questionar:  

O que faz sentido?  

Aquilo ali no céu é um rastro perdido? 

 

 

No que se refere ao conhecimento das ciências naturais, mais especificamente 

sobre os conteúdos de Física, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio trazem 

que esses são construídos nos centros de pesquisa até chegar ao currículo escolar 

necessitando passar por transformações (BRASIL, 2006). Em uma mesma perspectiva, 

porém com um olhar para a FMC, alguns estudiosos destacam a importância de 

transformação desses conhecimentos científicos a serem levados para a sala de aula, 

passando por um conjunto de mudanças e adaptações (SIQUEIRA, 2006; 

BROCKINGTON; PIETROCOLA, 2006; NICOLAU; GURGEL; PIETROCOLA, 

2013; KNEUBIL, 2013; BATISTA, 2015). 

Nesse sentido, é possível pensar que o conhecimento/saber apresentado no 

contexto escolar, seja por meio dos livros didáticos, manuais de ensino, ou pela própria 

fala do professor, não se apresenta no formato original como produzido por cientistas. 

Entende-se, então, que o conhecimento a ser apresentado aos estudantes passará por um 

conjunto de transformações buscando uma adequação quanto ao ambiente e linguagem, 

tornando-se um conhecimento ensinável. Nesse sentido, Alves Filho (2000) destaca que 

“o conteúdo escolar é um objeto didático, produto de um conjunto de transformações” 

(grifo do autor, p.219). 

Para compreensão das transformações dos conteúdos utilizou-se na presente 

pesquisa a Teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991). É importante 

                                                 
7
 O poema ao longo dos capítulos é da aluna Bruna oliveira Dias  escrito  no ano de 2016 

durante a implementação da pesquisa 
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destacar que tal teoria não deve ser utilizada para o entendimento sobre ‘que ciência 

ensinar’, mas sobre ‘a necessidade de transformar o conhecimento científico’ 

(SIQUEIRA, 2006; BROCKINGTON; PIETROCOLA, 2006). 

A expressão “Transposição Didática” foi anunciada primeiramente por Michel 

Verret, por volta de 1975, em sua tese de doutorado, intitulada “Le temps des éstudes” 

(tradução do francês: “O tempo de estudo”), ao analisar a organização do tempo de 

atividades escolares. Em 1982, a TD foi apresentada em um artigo por Yves Chevallard 

e Marie-Albert Johsua, ao discutirem a percepção de distância, avaliando a 

transformação desse conhecimento científico, voltado para a matemática. Em meados de 

1985, por sua vez, Yves Chevallard com o livro La Transposition Didactique 

evidenciou as transformações ocorridas no conhecimento produzido pelos 

pesquisadores e cientistas até as instituições de ensino.  

Desta forma, a Transposição Didática investiga as modificações ocorridas no 

conhecimento científico, denominado como “saber sábio”, passando pelo “saber a 

ensinar”, que representa o conhecimento presente nos livros didáticos, manuais de 

ensino, sequências de ensino e outros, com a função de serem utilizados como material 

pelos alunos e professores, chegando à sala de aula, o qual se denomina como “saber 

ensinado”. Com o intuito de tornar o conceito mais “compreensível” para os alunos, 

realiza-se, assim, todo esse processo de transformação do saber ou conhecimento, 

denominado por Transposição Didática (TD).  

A partir da transformação do saber, deve-se ter um material organizado e 

hierarquizado em grau de dificuldade para auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem, como alguns manuais de ensino e livros didáticos, constituídos como 

produtos da esfera do saber a ensinar. É  importante ressaltar que a TD não busca 

avaliar ou analisar o processo de aprendizagem, mas se interessa quanto às chances que 

esse saber transformado tem de sobreviver no contexto escolar. A Transposição 

Didática pode então ser vista como a ação transformadora de um objeto de saber  em um 

objeto de ensino (CHEVALLARD, 1991).  

Na interpretação de Siqueira e Pietrocola (2006):  

A Transposição Didática pressupõe a existência de um processo no qual um 

conteúdo do saber tendo sido designado como saber sábio, sofre, a partir daí, 

um conjunto de transformações adaptativas que o levam a tomar lugar entre 
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os objetos de ensino. O trabalho em tornar um objeto do saber sábio em 

objeto do saber ensinado é denominado Transposição didática (p.02).  

 

A Transposição Didática (TD) estabelece a existência de três níveis ou esferas 

do saber como elementos de análise do processo de transformação do saber, são eles: o 

saber sábio; o saber a ensinar e o saber ensinado. Em um sentido mais restrito, a mesma 

consiste em um conjunto de transformações que o conhecimento científico – 

denominado como saber sábio – sofre até se tornar um saber ensinado – aquele mediado 

pelo professor e aprendido pelo aluno.  

Existe uma relação didática entre o professor e o aluno com um terceiro 

componente: o conhecimento a ser ensinado. A partir da relação entre eles, tem-se o 

sistema didático/sistema de ensino, composto pelo saber ensinado (S), aquele que 

ensina/professor (P) e aquele que aprende/aluno (A), possuindo uma relação ternária 

entre eles (Figura 1). Além disso, existem outras influências externas, que fazem parte 

de um contexto mais amplo, pois além de envolver professor e aluno como personagens 

principais, também possuem outros membros que permeiam a relação entre professor, 

aluno e conhecimento, como pais de alunos, gestores, coordenadores e outros. É nesse 

sistema de ensino, stricto sensu - sistema que envolve as relações entre aluno, professor 

e saber -, que se encontram todos os sujeitos que fazem parte do funcionamento 

didático, e é no mesmo que se enfrentam os problemas que envolvem o sistema de 

ensino. 

 

 

 

Figura 1-Sistema de ensino (Chevallard, 1991, 

p.33) - tradução própria 
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Assim, a relação didática é muito complexa e vai além das variáveis: professor, 

aluno e conteúdo, envolvendo a interação com o meio social sendo formada por um 

complexo conjunto de elementos e personagens que influenciam diretamente seu 

funcionamento, como coordenador, diretor, pais de alunos, e outros. Esse sistema 

didático - também denominado por Chevallard (1991) de sistema de ensino - estaria 

inserido no que o mesmo denomina como noosfera. Segundo Siqueira (2006), a 

noosfera representa o elo principal entre os saberes, permitindo por meio de regras 

próprias, que cada grupo represente e estabeleça suas influências e interesses, 

possibilitando discussões a respeito do saber a ser construído e validado, estabelecido a 

partir das relações entre eles.   

A noosfera é o centro operacional do processo de transposição, que traduzirá 

nos fatos a resposta ao desequilíbrio criado e comprovado (expresso pelos 

matemáticos, pelos pais, pelos professores mesmos). Ali se produz todo 

conflito entre sistema e entorno e ali encontra seu lugar privilegiado de 

expressão (CHEVALLARD, 1991, p.34 – tradução própria). 

 

A noosfera tem o papel de auxiliar na negociação dos dilemas e riscos do 

processo de Transposição Didática,  envolvidos na metodologia de ensino. Sendo assim, 

a Transposição Didática fornece indícios para a compreensão do que representa um 

saber ensinável no contexto escolar (PIETROCOLA, 2010). 

As escolhas na noosfera de acordo com Chevallard (1991) são abundantes, tanto 

com relação aos métodos quanto aos conteúdos, pois para muitos de seus membros a 

pedagogia é uma profissão, mas para outros, um comércio. E com relação a estes 

acontece  a "Ergodicidade
8
 (p.35)" do sistema de ensino que, apesar das perturbações 

criadas pelo uso indevido de métodos,  conduz a um melhor estado de economia em que 

a variável chave é o saber, ou a sua ausência, ou seja, são escolhidos determinados 

conhecimentos a serem apresentados. Um exemplo dessa transposição é exposto por 

Melzer (2012)  

sobre como as noosferas foram responsáveis pelo desenvolvimento dos livros 

didáticos de química, adaptando seus produtos de forma a tentar atender a 

duas demandas. De um lado, uma sociedade que consome o livro didático e, 

de outro, o governo fixando certos preceitos para os livros, determinando sua 

distribuição ou retenção. Outro fato é que os livros didáticos de química 

apresentam exercícios conceituais que objetivam uma única resposta correta.  

 

                                                 
8
 Acreditamos que a palavra apesar de não possuir tradução, derive da ideia da Teoria Ergódiga,  

disciplina da  matemática que estuda sistemas dinâmicos de medidas invariantes.  
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O autor ainda prossegue argumentando sobre os livros didáticos apresentarem de 

maneira linear e incompleta as evoluções dos modelos atômicos, o que de acordo com o 

ele pode promover uma visão incoerente da construção da ciência. O que ocorre é um 

jogo de manipulação na seleção dos conhecimentos frutos do saber sábio, que será 

designado como "o conhecimento para ensinar" , por meio do trabalho externo da 

transposição didática, ao contrário do trabalho interno, o qual é feito dentro do próprio 

sistema de ensino (CHEVALLARD, 1991, p.36). Em outras palavras, a Transposição 

Didática ocorre em duas etapas, que denominamos como uma transposição didática 

externa, em que os conhecimentos serão escolhidos para  se apresentarem no sistema de 

ensino, e uma transposição didática interna, em que  ocorrerá a apresentação  dos novos 

conhecimentos em sala de aula, designado como saber ensinado. 

1.1 A didatização dos saberes científicos 

Em linhas gerais a TD é um referencial de análise que permite explorar o 

processo de transformação do conhecimento, desde a sua origem, até chegar à sala de 

aula. Nesse sentido, Alves Filho (2000) destaca que: 

A Transposição Didática se mostra um instrumento de análise do processo de 

transformação do conhecimento ou saber. Através dele é possível estabelecer 

uma argumentação para entender as diferentes formas do saber e suas 

estruturas organizacionais (p.218). 

 

Para tanto, a TD define a existência de três níveis ou patamares como elementos 

de análise do processo de transformação do saber: o saber sábio, o saber a ensinar e o 

saber ensinado.  

 

1.1.1 Saber Sábio 

Também chamado de saber de referência, o saber sábio se caracteriza como o 

produto da atividade científica desenvolvida por intelectuais ou cientistas. Ele é, então, 

o conhecimento produzido pelos cientistas e/ou pesquisadores, com características 

legítimas e registrado por uma linguagem codificada. Mas, como esse saber dito 

científico se tornaria público? 

Após debates e discussões na comunidade científica, este saber é socializado por 

meio de artigos, revistas e/ou livros de referência científica. No caso da Física temos 

como exemplo o periódico Physics Review. O saber sábio apresenta um raciocínio 
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lógico na construção do conhecimento, porém, o contexto histórico bem como possíveis 

aspectos pessoais do cientista durante a construção do conhecimento são desprezados. 

Esse saber é, assim, apresentado com uma linguagem impessoal, na maioria das vezes 

,desfavorecendo as características de seu processo de construção. É a partir desse 

nível/esfera do saber que nasce todo o processo de transformação da TD. (SIQUEIRA; 

PIETROCOLA, 2006) 

Uma vez que o conhecimento científico na forma como produzido pelos 

cientistas seria inadequado para a Educação Básica e, algumas vezes, também para o 

ensino superior, devido às etapas rígidas e termos legítimos utilizados, Chevallard 

(1991) propõe que tal conhecimento passe por um processo de degradação durante a 

primeira transformação do “Saber Sábio” para o “Saber a Ensinar”.  

Nesse sentido, Pais (2011) destaca que o saber que vai para escola não deve ser 

apresentado com uma linguagem cheia de símbolos e códigos, pois constituiria uma 

possível fonte de dificuldade para os alunos, então o conhecimento a ser apresentado na 

escola e também nas Universidades sofre necessárias transformações. É necessário 

advertir que o conteúdo em seu formato original  seria inadequado, mas  ao mesmo 

tempo, é necessária a cautela para que o mesmo não seja distorcido perdendo sua 

veracidade. 

 

1.1.2 Saber a Ensinar 

Enquanto o conhecimento fruto do “Saber Sábio” é apresentado por meio de 

obras de referência científica, o “Saber a Ensinar” apresenta-se ao público através de 

manuais de ensino e livros didáticos. Assim, é possível incluir nessa esfera, as propostas 

curriculares como as sequências didáticas, cujos membros desse nível são 

principalmente os autores de manuais didáticos, livros e sequências. Cabe ainda 

destacar que algumas vezes esse nível do saber sofre influências econômicas e/ou 

políticas do público em geral, como, por exemplo, nas escolhas e decisões dos materiais 

didáticos utilizados nas escolas.  (ALVES FILHO, 2000; SIQUEIRA; PIETROCOLA, 

2006) 

Esse segundo nível do saber é resultado de um processo de degradação do 

conhecimento científico. De acordo com Chevallard (1991),  três atributos serão 
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verificados nos saberes que já passaram pelo processo da TD. O primeiro é a 

descontextualização do saber sábio, por meio da adequação da linguagem científica, o 

que torna o conhecimento mais acessível ao aluno. Em busca da aproximação desse 

conhecimento científico acontece a perda do contexto original fruto do saber sábio, 

denominada como despersonalização, em que o saber perde a dimensão pessoal do 

cientista no processo de construção do saber. Por fim, ocorre o abandono do ambiente 

em que o saber foi concebido, denominado de dessincretização.  

Esses atributos são indicados por Chevallard (1991), a partir da análise que ele 

faz em relação ao conceito de distância, contudo, nesse processo de degradação, o saber 

é reconstituído em um novo contexto epistemológico (CHEVALLARD, 1991, p.69). 

Em suma: 

Os processos de despersonalização, dessincretização e de 

descontextualização, aos quais o saber é submetido, faz com que ele seja 

despido de seu contexto epistemológico, histórico e linguagem própria. 

Como saber a ensinar, é obtido um saber com uma nova roupagem, uma 

organização a-histórica, um novo nicho epistemológico e de validade 

dogmatizada (ALVES FILHO, 2000, p.227). 

 

Desta forma, o conhecimento é reestruturado para uma linguagem mais simples 

adequando-se ao ensino, sendo reorganizado de uma maneira lógica e atemporal. Nesse 

sentido, Chevallard (1991) destaca que, algumas vezes, o saber a ensinar são 

verdadeiras criações didáticas (p.45), que são construídas a partir das necessidades de 

ensino.  

Contudo, é possível refletir que esses saberes não podem ser meras criações 

didáticas, havendo alguns cuidados sobre o mesmo estar de acordo ao conhecimento 

científico, bem como a importância dos aspectos de sua construção serem ponderados, 

levando em consideração algumas adequações para o contexto da sala de aula. Então, o 

que buscamos no ensino de Ciências, mas especificamente no de Física é uma 

contextualização histórica, epistemológica e do cotidiano, levando em apreço a 

adequação da linguagem para o ensino que se deseja prover. 

De acordo com Brockington e Pietrocola (2005), um exemplo de criação 

didática específica do contexto escolar é o conteúdo referente à associação de resistores 

e capacitores presentes na maioria dos livros didáticos. Segundo os autores, na forma 

como os mesmos são apresentados para o ensino certamente nunca foram objetos de 

pesquisa, mas esse tipo de simplificação existente no processo de Transposição Didática  
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se justifica, principalmente, quando é necessário abordar três ou quatro séculos de Física 

em duas ou três aulas semanais, ao longo de três anos.  

Essas criações tem uma finalidade didática, servindo como recursos para facilitar 

o processo que envolve o ensino-aprendizagem (PAIS, 2011). Entretanto, é um 

problema quando o uso das mesmas acontece de forma desvinculada de sua finalidade 

principal, ou seja, sem um contexto de ensino significativo, o que as configuram como 

um “objeto de ensino em si mesmo” (p.20). Para evitar esse tipo de distorção é 

necessário que o docente pratique a vigilância epistemológica. Assim, a Transposição 

Didática torna-se para o professor 

[...] uma ferramenta que permite recapacitar, tomar distância, interrogar as 

evidências, pôr em questão as ideias simples, desprender-se da familiaridade 

enganosa de seu objeto de estudo. Em uma palavra, é o que lhe permite 

exercer sua vigilância epistemológica. (CHEVALLARD, 1991, p.15-16 – 

tradução nossa) 

 

Desse modo, a vigilância epistemológica representa uma atribuição do trabalho 

docente que deve levar em consideração tanto o conhecimento científico como a 

didática educacional, em outras palavras, é o que permite ao professor refazer o 

caminho do saber e examinar a pertinência e validade do processo de ensino. 

(KNEUBIL, 2013). 

 

1.1.3 Saber Ensinado 

Esse é o saber que se materializa na sala de aula. Nesse patamar o professor é o 

personagem principal, uma vez que buscará tornar o saber mais compreensível para os 

alunos, sempre considerando os interesses dos membros que fazem parte da instituição 

escolar. Esse campo do saber passa pelo último processo de transformação - do saber a 

ensinar para o saber ensinado – definido como Trabalho Interno (CHEVALLARD, 

1991). 

 Os membros dessa esfera são os professores, alunos e a administração escolar, 

representados por gestores, orientadores, pedagogos e outros. Devido à relação entre 

esses membros e o professor, sempre haverá interferência nesse trabalho interno de 

transformar o conhecimento do saber a ensinar em saber ensinado. De acordo com 

Chevallard (1991), é nessa etapa que o professor conhece a crise do sistema de ensino, 
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pois com o passar do tempo os conhecimentos objetivados nos manuais de ensino 

tornam-se obsoletos em relação ao contexto dos alunos e de seu meio social.  

Assim o desgaste do saber é diagnosticado simultaneamente ( e duplamente) 

como a crise da educação. Para o professor, e seus representantes na 

noosfera, a reforma deve apontar a isso: para permitir que se responda de 

maneira satisfatória  a "crise na educação", que ele experimenta 

cotidianamente, e resolver o problema de dificuldades de aprendizagem 

(CHEVALLARD, 1991, p.37-38, tradução própria). 

 

Tais fatores ocasionam a necessidade de escolher novos conhecimentos, e de 

torná-los motivadores e atualizados, favorecendo a aprendizagem, bem como a condição 

do contexto social que abrange os alunos. O que representa um desafio que envolve não 

só o professor, mas os demais membros que compõe a noosfera (CHEVALLARD, 

1991). 

A figura 2, a seguir, representa de forma resumida as etapas da TD. 

Primeiramente, o “Saber Sábio” é transformado para uma linguagem mais apropriada, a 

partir “Transposição Externa”, se tornando um “Saber a Ensinar”. Em seguida, passa 

por uma “Transposição Interna”, na qual o professor é protagonista, possibilitando que 

o saber seja compreensível para os alunos. Este é o “Saber Ensinado”.  

 

Figura 2-Processo da Transposição Didática (SIQUEIRA, 2006). 

 

No que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, o professor precisa ter 

prudência em relação ao período para tratar o conhecimento, isto porque há um tempo 

estabelecido nos livros didáticos, um “tempo didático” (tempo que o professor almeja 

durante o planejamento e suas intenções didáticas, exercendo a vigilância 
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epistemológica) e um “tempo de aprendizagem” (inerente à aprendizagem de cada 

aluno).  

Conjuntamente, há o fato de os programas escolares possuírem um cronograma 

definido, no qual são distribuídas as unidades didáticas, as aulas e o que deverá ser 

ensinado. Mas, os alunos têm um tempo de aprendizagem próprio que nem sempre 

coincide com o tempo didático. Nesse sentido, Pais (2011), destaca que o tempo de 

aprendizagem estará vinculado às rupturas e conflitos do conhecimento, exigindo uma 

permanente reorganização de informações e que caracterizará toda a complexidade do 

ato de aprender, se tornando importante estabelecer um “constante movimento de 

aproximação do saber”. (p.25) 

 

1.1.4 O elo entre os Saberes 

Sobre a importância de um ensino mais relevante e motivador, Chevallard 

(1991) ressalta algumas características para que os saberes didatizados - frutos do 

processo de transposição didática-  possam sobreviver no ambiente escolar (SOUZA et 

al. 2012). A sobrevivência do saber no contexto escolar até chegar ao aluno não é 

simples, existindo diversos fatores envolvidos nos processos de transformações desses 

saberes.  

 Nesse contexto, para verificar os indícios de sobrevivência do saber na esfera do 

saber a ensinar, a TD define regras e características para analisar se o saber poderá se 

tornar “ensinável”, ou seja, sua possibilidade de sobrevivência no contexto escolar. 

Fazendo uma ressalva importante sobre não ser objetivo da teoria da TD o saber 

aprendido, ou seja, ela se limita a olhar o processo de transformação do saber até chegar 

à sala de aula, e não ao que o estudante aprendeu. 

 

 

1.2 A sobrevivência do saber 

 

Dentro da teoria da Transposição Didática (TD) a sobrevivência do saber está 

diretamente ligada às suas cinco características (CHEVALLARD, 1991), as quais 
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envolvem o processo de transformação do “Saber Sábio” para o “Saber a Ensinar”, em 

uma perspectiva mais profunda (ALVES FILHO, 2000). Quanto mais o saber estiver de 

acordo com as características da TD, maiores serão as suas chances de sobrevivência no 

contexto escolar. 

A primeira característica indica que o saber precisa ser consensual. Para tanto, é 

importante que haja concordância quanto à sua veracidade, ainda que momentânea, de 

forma que o professor sinta-se seguro para ensinar, não gerando um conflito no aluno 

quanto a “certeza” do saber, bem como não havendo necessidade de aprender algo que 

ainda não esteja consolidado pela Ciência. 

A segunda, por sua vez, diz respeito à necessidade deste mesmo saber ser atual, 

sendo vista pelo autor de duas formas. Uma é a atualização moral, em que se abandona 

o conhecimento obsoleto devido à incorporação cultural na sociedade e, então, 

é introduzido um conhecimento novo. Isto só acorre se o conhecimento a ser ensinado 

estiver em um ponto intermediário entre o “Saber Sábio” e o saber que pode ser 

contemplado pelos pais. A outra é a atualização biológica, em que o saber deve ser 

específico de sua ciência vigente, constituindo modelos novos e, quando não for mais 

atual em relação a essa ciência em questão, deve ser tratado no contexto histórico. 

A terceira é a necessidade do saber ser operacional. Isto é, ele deve possibilitar 

a elaboração de diferentes tipos de exercícios e de ser uma ferramenta avaliativa. Este é 

um aspecto de grande importância para permanência do saber em instituições de ensino, 

uma vez que as escolas necessitam de alguma forma “avaliar” a aprendizagem dos 

estudantes. 

A quarta característica é a criatividade didática, que se mostra essencial quanto 

ao aspecto da sobrevivência do saber. É a partir dela que se constitui a criação de 

atividades autênticas da escola, ou seja, objetos que sejam específicos do ambiente 

escolar, utilizados como ferramenta de colaboração para a compreensão do aluno sobre 

o conhecimento científico. É importante ressaltar, entretanto, que essas 

atividades/objetos não fazem parte da esfera que configura o “Saber Sábio”, apesar de 

representar os conhecimentos desenvolvidos no mesmo. 

A quinta e última característica trata da necessidade do saber ser terapêutico. 

Isto significa que se o saber não possuir as características anteriormente estabelecidas, 
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adaptando-se ao contexto escolar, o mesmo se perderá ao longo do tempo, bem como 

acontece com alguns conteúdos da famosa Física clássica, visto que são ensinados em 

sala de aula sem contexto, sem relação com a ciência vigente e sem atualizações. 

Após Chevallard (1991) definir as cinco características para a sobrevivência do 

saber, Astolfi (1997), em consonância, propôs cinco etapas de transformações que o 

saber necessita passar. São elas: 

Modernizar o saber escolar: significa tornar o conhecimento científico mais 

acessível para o aluno e a sociedade em geral;  

Atualizar o saber escolar: partindo do princípio de que se os conhecimentos 

científicos já foram incorporados em uma cultura cotidiana, os mesmos se tornam 

obsoletos perante a sociedade, sendo necessário substituir os saberes obsoletos por 

novos; 

Articular o saber novo com o antigo: essa característica une em uma 

perspectiva histórica o saber antigo, que ainda não se tornou obsoleto, com o saber 

novo, para uma melhor compreensão desses conhecimentos científicos; 

Transformar um saber em exercícios e problemas: significa que quanto 

maior a possibilidade de transformar o saber em exercícios, maior será a viabilidade de 

ser incorporado ao sistema didático e de sobreviver ao processo de transposição, 

possuindo uma grande chance de inserção no currículo; 

Tornar um conceito mais compreensível: considerando que as regras e 

características tratadas até aqui partem do princípio da necessidade de transformar o 

“Saber Sábio”, com linguagens e códigos científicos, em um saber que vai compor os 

livros didáticos e planos de ensino, é preciso adequar tal saber com o intuito de 

possibilitar uma melhor compreensão dos mesmos, como por exemplo apresentá-los de 

forma a considerar o contexto, para que os alunos não adquiram uma visão deformada 

da construção da ciência, entendendo-a como linear e estanque. Mesmo com a 

necessidade de adequação do conhecimento do saber sábio para o saber a ensinar, 

levando em conta o ensino de ciências e seu processo de construção, entendemos o 

contexto de sua produção como importante para o ensino-aprendizagem.  

A partir das características da TD é possível indicar possibilidades de 
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sobrevivência dos saberes que envolvem os “Aceleradores e Detectores de Partículas’ 

no nível do “Saber a Ensinar”, uma vez que é necessário que os mesmos cumpram as 

características propostas por Chevallard (1991), e estejam de acordo com as regras 

definidas por Astolfi (1997), não esquecendo dos cuidados no que se refere à vigilância 

epistemológica.  

 

1.3  O Olhar da Transposição Didática para os Aceleradores e Detectores de 

Partículas 

 

A análise a seguir apreciará o tópico escolhido, Aceleradores e Detectores de 

Partículas (ADP), por meio da TD, indicando as possibilidades de sobrevivência desse 

saber, de acordo com suas características e regras, levados em consideração para a 

construção da sequência. 

Podemos destacar diversos aspectos que demonstram a característica 

consensual, em relação aos ADP, uma vez que os saberes acerca dos mesmos são 

aceitos na comunidade científica, existindo diversos aceleradores e detectores 

espalhados pelo mundo como fonte de pesquisas.  Apesar da ciência dominar os 

conhecimentos necessários para a construção desses, há o desafio de construir 

aceleradores cada vez mais potentes (de altas energias) e para isso, é preciso 

desenvolver novas técnicas, materiais e tecnologia. 

Ressalta-se a importância do Large Hadron Collider (LHC), conhecido por ser 

um dos instrumentos científicos mais sofisticados que existem, construído pelo CERN, 

com intenções de pesquisas com caráter científico, e a partir dessas investigações 

muitos aparatos e ferramentas tecnológicas, utilizados na sociedade atual surgiram, a 

exemplo, a rede world wide web (www) de alcance mundial, inicialmente programada 

para que os pesquisadores trabalhassem em conjunto através de uma rede de 

documentos. 

Quanto a Articulação do Saber antigo com o novo, temos diferentes conceitos 

da Física Clássica, como, por exemplo: campo elétrico e magnético, força, movimento 

circular, dentre outros. Todos esses saberes estão presentes há décadas nos livros 

didáticos. Mas, será que esses conceitos ou saberes não poderiam ser discutidos a 

partir dos ADP? Nesse sentido, existe grande possibilidade de articulação entre 
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conceitos antigos e novos, que envolvem o funcionamento de dispositivos que 

funcionam com os princípios dos ADP. Levando também em consideração as pesquisas 

iniciais desenvolvidas como a descoberta dos Raios X nas atividades da sequência, 

articulando os saberes. 

Na Atualização Moral, pode-se refletir em torno da divulgação de informações 

de cunho científico pela mídia. Há pouco tempo foram divulgadas informações de que 

no LHC, durante a colisão de partículas, poderia gerar um buraco negro capaz de acabar 

com a humanidade. Nesse período, muitas pessoas acreditaram nessa informação, mas 

sabe-se na realidade que esses minúsculos buracos não podem, e nem deveriam ser 

comparados aos buracos negros astronômicos, já que os buracos negros do LHC se 

desintegram rapidamente. Além disso, é importante compreender que os experimentos 

realizados nesse aparato são totalmente controlados pelos cientistas, tornando a 

possibilidade de incidentes pequena.  

 Com relação a Atualização Biológica, considera-se que o saber além de ser 

específico de sua ciência vigente, possibilita a constituição de modelos novos e, quando 

não for mais atual em relação a essa ciência em questão, deve ser tratado no contexto 

histórico. Nessa pesquisa essa característica está presente, pois permite articular o 

conhecimento de sala de aula com aquele vigente pela Ciência atual, estabelecendo 

relações entre os ADP com  a Física de altas energias (Física de partículas), levando em 

consideração o contexto histórico do desenvolvimento desses conhecimentos. 

Em relação à Modernização do saber escolar, observa-se que a ciência nos 

últimos anos vem produzindo um grande volume de conhecimento, e estes chegam cada 

vez mais rápido para a população em geral, de diferentes formas, como aparelhos e 

dispositivos mais modernos. Ao olhar para as contribuições dos ADP,  em uma 

perspectiva atual e social, percebe-se ,por exemplo, no campo da medicina, os aparelhos 

de radioterapia, radiografia, e diagnósticos, dentre outras tantas tecnologias que 

emergem a partir do contexto de estudo dos ADP. Aspectos que serão explorados na 

sequência.  

Para a Atualização do saber escolar, quanto à necessidade dessa atualização, 

pode-se tomar como exemplo os conhecimentos apresentados em livros didáticos sobre 

o átomo que ainda recorrem a ideia do átomo composto apenas por prótons, neutros e 

elétrons, deixando de considerar as partículas. Sobre os modelos atômicos, Melzer 

(2012), acrescenta em sua pesquisa a necessidade de reformulação desses 
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conhecimentos para atender a demanda de tratá-los com base na História e Filosofia das 

Ciências (HFC). 

Quanto à característica da Operacionalidade e a regra da Transformação do 

saber em exercícios e problemas, pode-se afirmar que os aceleradores podem gerar 

uma gama de atividades  a partir de seus fenômenos relacionados com conceitos ligados 

a Física Clássica, como: campo magnético, diferença de potencial, conservação de 

energia, dentre outros, conforme ilustrado no exercício abaixo, relacionando o LHC, 

com conceitos clássicos, no livro Física em Contextos do autor Pietrocola et al. (2011) 

 

Figura 3-  Exemplo da operacionalidade 

 

Quanto à Criatividade Didática, temos como referência as atividades 

experimentais que permitam a discussão sobre alguns fenômenos dos ADP, tendo o 

cuidado quanto às limitações existentes, face ao objeto real. Destaca-se o cuidado 
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necessário com experimentos inerentes ao contexto escolar, sendo orientada a 

transformação da linguagem científica, tornando-a mais acessível, em busca de uma 

melhor compreensão dos conceitos (Conceitos mais Compreensíveis) sem perder a 

legitimidade, ou seja, objetos que sejam exclusivos do contexto escolar, mas em que 

haja uma aproximação com o saber de referência (Saber Sábio). Na sequência dessa 

pesquisa trazemos o experimento câmara de nuvens como um objeto que já foi fruto do 

saber sábio, mas que tem potenciais condições de favorecer a compreensão sobre os 

princípios que regem os ADP atuais. 

No caso da Terapêutica o saber deve sobreviver no contexto escolar, uma 

possível forma de indicar essa chance com relação ao sistema de ensino, seria a 

presença desses tópicos nos livros didáticos, pois uma vez presente nos livros estarão 

nas salas de aula consequentemente (BROCKINGTON, 2005). No caso do objeto de 

ensino escolhido, ADP, é observada a abordagem desses saberes na última lista de 

livros de Física aprovados em 2015, pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

para o Ensino Médio, são eles:  
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Tabela 1- Livros de Física aprovados no PNLD 2015 e os ADP nos conteúdos do 3º ano. 

Livro Autores Unidades com os Tópicos 

e/ou conteúdos de FMC 

Editora Aborda os Aceleradores e 

detectores de partículas? 

(SIM/NÃO) 

1. Compreendendo a 

Física 

Alberto Gaspar Unidade 4 (última unidade): 

Relatividade; Origens da 

Física quântica; A nova 

Física. 

Editora Ática 2º edição 2013 SIM- trata em uma página 

(p.305), sobre o LHC. 

1. Física Alysson Ramos Artuso; 

Marlon Wrublewski; 

 Unidade 4 (última unidade): 

Física Moderna; 

Editora Positivo 

1ª edição 2013 

SIM – trata na página 292 e 

295 sobre o LHC e dois 

detectores. 

2. Física - conceitos e 

contextos: 

Pessoal, social, histórico 

Maurício Pietrocola; 

Alexander Pogibin; 

Renata de Andrade; 

Talita Raquel Romero; 

Unidade 3(última unidade): 

Radiação e matéria; 

Estrutura da matéria 

Editora FTD 

1ª edição 2013 

NÃO 

 

3. Física José Roberto Castilho 

Piqueira; 

Wilson Carron; 

José Osvaldo de Souza 

Guimarães; 

Unidade 4 (última unidade): 

Os pilares da Física 

moderna; Física nuclear; 

Cosmologia e partículas 

elementares. 

Editora Ática 

1ª edição 2013 

SIM. Aborda nas páginas 

244 e 245 sobre o 

aceleradores LHC e o 

SLAC. 

4. Física Aula por 

Aula 

Claudio Xavier; 

Benigno Barreto; 

Unidade 6 (última 

unidade):Teoria da 

Editora FTD 

2ª edição 2013 

NÃO 
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Relatividade; Física 

Quântica; Física Nuclear. 

5. Física Contexto & 

Aplicações 

Antônio Máximo; 

Beatriz Alvarenga; 

Unidade 4 (última unidade): 

Teoria da relatividade e 

Física quântica 

Editora Scipione 

1ª edição 2013 

NÃO 

6. Física Bonjorno; 

Clinton; 

Eduardo Prado; 

Casemiro; 

Regina de F. S. A. 

Bonjorno; 

Valter Bonjorno; 

Unidade 4 (última unidade): 

Teoria da relatividade 

restrita; Física quântica; 

Radioatividade; 

Editora FTD 

2ª edição 2013 

NÃO 

7. Física Integração e 

Tecnologia 

Aurélio Gonçalves Filho; 

Carlos Toscano; 

Capítulo 5 (última capítulo- 

tópicos de FMC): Uma 

maneira de compreender o 

mundo físico; Física 

moderna e novas 

tecnologias; Radioatividade; 

Editora Leya 

1ª edição 2013 

SIM-  Aborda sobre os 

aceleradores Bevatron, 

Fermilab e LHC ( p. 183,184 

e 187) 

8. Física para o 

Ensino Médio 

Luiz Felipe Fuke; 

Kazuhito Yamamoto; 

Unidade 4 (última unidade): 

Teorias da Relatividade; 

Teoria Quântica; Física 

Nuclear 

Editora Saraiva 

3ª edição 2013 

SIM. Aborda sobre o LHC 

em 15 linhas na página 284. 

9. Física  Ricardo Helou Doca; 

Newton Villas Bôas; 

Unidade 4 (última unidade): 

Noções de Física Quântica; 

Editora Saraiva 

2ª edição 2013 

SIM. Aborda sobre os 

aceleradores LHC e  LNLS, 
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Gualter José Biscuola; Mais de Física Moderna: 

Relatividade e outras 

noções. 

nas páginas 301 e 310-314. 

10. Física Quanta 

Física 

Carlos Aparecido Kantor; 

Lilio Alonso Paoliello Jr.; 

Luís Carlos de Menezes; 

Marcelo de Carvalho 

Bonetti; 

Osvaldo Canato Jr.; 

Viviane Moraes Alves; 

Unidade 1: Radiações, 

Materiais, Átomos e 

Núcleos; As radiações e 

matéria; O átomo quântico; 

As radiações, o núcleo 

atômico e suas partículas; 

Estrutura da matéria e 

propriedade dos materiais. 

Unidade 2: Quântica e 

relatividade no capítulo 5 

Editora Pearson 

2ª edição 2013 

SIM. Fala sobre o LHC na 

página 73. 

11. Ser Protagonista Angelo Stefanovits; Unidade 3 (última unidade)- 

A Física do “muito 

pequeno”; A Física do 

“muito grande”. 

Edições SM 

2ª edição 2013 

NÃO 

12. Física Conexões 

com a Física 

Gloria Martini; 

Walter Spinelli; 

Hugo Carneiro Reis; 

Blaidi Sant’Anna; 

Unidade 4 (última unidade): 

A teoria da relatividade 

restrita; Elementos de 

Mecânica Quântica; 

Desafios da Física no século 

XXI. 

Editora Moderna 

2ª edição 2013 

SIM. Aborda o LHC e seus 

detectores, e descreve os 

tipos de aceleradores (p. 

232,233, 266, 269-271) 

13. Física Ciência e Carlos Magno A. Torres; Unidade 2 (última unidade): Editora Moderna NÃO. 
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Tecnologia Nicolau Gilberto Ferraro; 

Paulo Antônio de Toledo 

Soares; 

Paulo Cesar Martins 

Penteado; 

Relatividade especial; Física 

Quântica; Física Nuclear; 

Tecnologia das 

comunicações 

3ª edição 2013 
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Não queremos aqui com essas descrições da tabela classificar os livros como 

bons ou ruins, até porque se olharmos para eles com um pouco mais de atenção 

notaremos que os mesmos têm diferentes autores e contextos educacionais envolvidos. 

Nossa intenção é verificar como os tópicos aceleradores e detectores de partículas são 

abordados nesses livros. Foi perceptível que a Física a partir do século XX, marcada 

inicialmente pela relatividade, incluindo a física de partículas, está presente em todos os 

livros, sendo bastante comum encontrar os conteúdos referentes à relatividade, como 

tópicos principais, observados em dez dos 14 livros na segunda coluna.  

Com olhares mais atentos para os conhecimentos referentes aos ADP, em 

nenhum dos exemplares esses são tratados como capítulos ou tópicos principais, mas já 

estão presentes em alguns livros, mesmo que apenas como notas (pequenos trechos). 

Apenas cinco exemplares dos quatorze não discorrem ou citam os ADP de maneira 

direta, levando em consideração que alguns tratam dos aparelhos de raios X, tubos de 

raios catódicos, TV de tubo de imagem, que funcionam com os princípios que regem os 

ADP. 

De acordo com Pietrocola (2010), tradicionalmente, a Física presente nos livros 

didáticos no Ensino Médio tem sido traduzida de maneira linear e hierárquica por 

conhecimentos relacionados às teorias dos séculos XVII, XVIII e XIX, 

complementando que  as imagens que os estudantes do Ensino Médio constroem sobre a 

Ciência, não estão de acordo com as atividades produzidas nos laboratórios e centros de 

pesquisa. 

A partir da lista de livros mencionados podemos perceber que há uma mudança, 

encontrando aspectos sobre a Física do século XX e XXI, presente na maioria deles. 

Contudo, é necessária a atenção para o que pode, talvez, representar a continuidade do 

problema, no que se refere  à aprendizagem dessa nova Física, levando em consideração 

que em quase todos os livros, exceto um, esses saberes estão presentes apenas na última 

unidade do terceiro ano do Ensino Médio. Assim, estão fadados a serem discutidos em 

sala de aula, somente depois de toda a Física Clássica ter sido debatida, ao final da 3
a
 

série do Ensino Médio. Vale ressaltar, que no contexto atual do sistema educacional 

brasileiro, no qual a Física conta com duas ou três aulas semanais, as possibilidades são 

mínimas de tratar esses tópicos. Além disso, é preciso considerar que grande parte dos 

professores não tem formação adequada para abordar esses tópicos em sala de aula. 
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Contudo, notamos que esses saberes estão presentes ainda que discretamente na 

maior parte dos livros analisados, isso pode representar um indício da terapêutica, ou 

seja, apesar de novos esses conhecimentos estão sendo considerados por alguns autores. 

Talvez essa observação seja um reflexo do aumento das pesquisas na área de FMC 

como mencionado na revisão, que demonstram a preocupação com a necessidade de 

apresentar esses conteúdos em sala de aula.  

Enfim, percebe-se a importância de tratar os conhecimentos que envolvem a 

FMC, bem como as possibilidades de tratar dos conteúdos clássicos por meio desses 

tópicos, entendendo que o saber necessita ser modernizado devido à grande produção 

científica, principalmente nessa década. Necessitando da atualização dos conhecimentos 

obsoletos pelos novos, de maneira articulada, destacando quando necessário, os saberes 

antigos para a compreensão do novo, auxiliado através dos objetos inerentes ao 

ambiente escolar e exercícios que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem, 

tornando-os passíveis de sobreviver. 

A partir da análise da sobrevivência dos tópicos ADP, nota-se que há relação dos 

tópicos com as características e regras apoiada na teoria da Transposição Didática 

proposta por Chevallard (1991), indicando possível sobrevivência dos mesmos no 

Ensino Médio da Educação Básica. Contudo, tais regras e características indicam a 

possibilidade de sobrevivência dos ADP apenas no nível do Saber a Ensinar. 

Aprofundando um pouco mais sobre a importância de propostas de sequência 

sobre a Física de partículas, mais especificamente no que se refere ao conhecimento 

sobre os Aceleradores e Detectores de Partículas (ADP), é possível destacar a 

pertinência de se tratar esses tópicos, assim como as chances de sobrevivência dos 

mesmos no contexto escolar, frente à teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 

1991). Entretanto, é possível, a partir da análise, concluir que não há uma garantia da 

sobrevivência desses, pois os mesmos não cumprem ainda a característica definida 

como terapêutica, em que os conteúdos devem sobreviver no contexto escolar, estando 

fadados e adaptados ao tempo. Nesse sentido, afirma Pietrocola (2010): 

As ideias apresentadas sobre a Transposição Didática e principalmente sobre 

a sobrevivência dos saberes permitem entender porque as inovações 

curriculares são difíceis de serem concretizadas em curtos períodos de tempo. 

Os conteúdos tradicionais são fruto de processos que ao longo do tempo 

deram “certo”, e dessa forma estão muito bem adaptados ao sistema didático. 

Ou seja, eles estão em conformidade com as características e necessidades do 

Sistema de ensino (p. 23) 
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O autor ainda complementa que as condições de sobrevivência dos conteúdos da 

FMC no sistema didático do Ensino Médio ainda não estão definidas, pois há 

necessidade de pesquisas que venham a revelar aspectos da terapêutica. Essas 

investigações precisam obter como resultado a implementação desses conteúdos em 

situações reais de sala de aula. Na investigação da TD encontramos, então, indícios, 

chances de sobrevivência do tópico ADP, mas devido aos motivos discutidos 

anteriormente não há garantias, sendo importante enxergar como esse saber se apresenta 

na sala de aula. 

Assim, é imprescindível verificar as condições desse saber em sala de aula, ou 

seja, o como fazer. Surge daí a importância da TLS, pois ela contribuirá  no 

desenvolvimento da sequência sobre os ADP, auxiliando sobre como abordar esse 

conhecimento em sala de aula. Como então levar esses saberes para as salas de aula, 

de modo a favorecer o processo que envolve o ensino-aprendizagem? A partir dessa 

necessidade consideramos TLS como referencial teórico-metodológico de grande 

relevância nessa pesquisa, permitindo avaliar a inserção desses tópicos, em ambientes 

reais de sala de aula, levando esse contexto da pesquisa, a uma perspectiva mais 

concreta (avaliar a sequência implementada em sala de aula), podendo trazer 

contribuições para o ensino de ciências com relação a necessidade de atualização do 

currículo. 
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2. TEACHING LEARNING SEQUENCES 

 

A inquietude nos desperta.  

Toda essa vastidão nos interessa.  

A ciência embeleza 

 

Da necessidade de elaboração de materiais fundamentados em referenciais que 

visem a aprendizagem, a sequência construída, implementada, analisada e reestruturada 

nesta pesquisa, é baseada na abordagem metodológica da Teaching Learning Sequences 

(TLS), enunciada pela primeira vez nos estudos de Lijnse (1994).  

Dentre as características que compõem esse tipo de sequência, destaca-se que as 

sequências baseadas na TLS são passíveis de mudanças, uma vez que há a necessidade 

de reaplicá-las e avaliá-las em diferentes contextos (LIJNSE; KLAASSEN, 2004). As 

modificações ocorridas nessas TLS encontram alicerce na abordagem metodológica 

conhecida como Pesquisa Baseada em Design – do inglês Design-Based Research 

(DBR), que se definem como uma metodologia de pesquisa capaz de associar 

perspectiva teórica com aplicações educacionais práticas, como afirmam os autores: 

Métodos da Design-Based Research podem compor uma metodologia 

coerente que liga pesquisas teóricas à prática educacional. Vislumbrando ao 

mesmo tempo o design de uma intervenção e suas especificações como 

objetos de pesquisa, pode produzir explicações robustas sobre práticas 

inovadoras e fornecer princípios que podem ser usados por outros, para serem 

aplicados em novas configurações. Design-Based Research, fundamentando-

se em suas próprias necessidades, restrições e interações de práticas locais, 

podendo prover uma lente para a compreensão de como demandas teóricas 

sobre o ensino e a aprendizagem pode ser transformadas em aprendizagem 

eficaz em ambientes educacionais (DBR-COLLECTIVE, 2003, p. 8, tradução 

nossa). 

 

Essa abordagem metodológica surge na década de 90, unindo aspectos teóricos 

de pesquisas com aplicações na prática, em sala de aula, sendo introduzida no âmbito da 

educação por Brown e Collins em 1992, quando simultaneamente outros autores 

passaram a usar termos parecidos se referindo a um desenvolvimento didático 

(KNEUBIL, 2014).  

Nesse contexto, surgem diversos artigos tratando das inovações de conteúdos 

curriculares particularmente importantes no âmbito dos currículos de ciências, 

envolvendo a concepção e implementação não de currículos de longo prazo, mas de 
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sequências orientadas para o tópico para ensino de ciências, em áreas como a óptica, 

calor, eletricidade, estrutura da matéria e outros (KATTMANN et al., 1995; LEACH; 

SCOTT, 2002; COLLECTIVE, 2003; LIJSEN; KLAASSEN, 2004; MÈHEUT; 

PSILLOS, 2004; TIBERGHIEN, 2009). Esta tendência está dentro de uma tradição de 

pesquisa de educação científica pela qual o ensino e a aprendizagem são investigados 

em um nível micro, ou seja, sequências curtas sobre tópicos específicos, denominadas 

aqui de DBR/TLS. Uma característica relevante desses produtos de investigação é que 

envolvem a pesquisa e o desenvolvimento visando uma ligação estreita do ensino e a 

aprendizagem de um tópico particular (MÈHEUT; PSILLOS, 2004). 

No âmbito internacional houve um grande número de pesquisas organizadas em 

torno de propostas visando inovações de conteúdo, metodologia ou organização das 

atividades de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, destaca-se o congresso em 2008 

intitulado como “Physics Curriculum Design, Development and Validation”, que 

buscou dar destaque aos trabalhos de pesquisa que se vincularam aos projetos de 

inovação curricular (PIETROCOLA, 2010).  

Diante do exposto ressaltamos que a relação entre as pesquisas teóricas com a 

prática educacional da DBR/TLS são mencionadas por diversos autores como 

interessante por servirem para compreender e promover ações que favoreçam o 

processo de ensino-aprendizagem (COLLECTIVE, 2003; PIETROCOLA, 2010; 

NICOLAU; GURGEL, 2013; KNEUBIL, 2014; BATISTA, 2015). 

De acordo com Pessanha e Pietrocola, (2016), a DBR tem a perspectiva de 

analisar os resultados de uma intervenção planejada e inovadora, propondo-se ir além  

quanto a intenção de investigar a natureza da aprendizagem. Em um sentido amplo, a 

ideia da DBR/TLS, leva em consideração a construção, implementação, avaliação e 

reestruturação. Apesar dessa abordagem teórica-metodológica ser pouco utilizada no 

Brasil, é possível encontrar na literatura alguns estudos que apresentam resultados 

satisfatórios como os mencionados anteriormente ao tratar do tema.  

Esse tipo de abordagem permite que materiais de ensino sejam testados em sala 

de aula, possibilitando uma reflexão desde sua construção ao processo de aprendizagem. 

As TLS têm como características principais planejar, tratar e avaliar os conteúdos a 

serem abordados em sala de aula por meio de temas específicos, como radioatividade, 

aceleradores e detectores de partículas, dentre outros. De acordo com Nicolau, Gurgel e 

Pietrocola (2013): 



 33 

O desenvolvimento de pesquisas que se propõem a trabalhar desta forma em 

sala de aula é ainda recente na área de ensino, pois contrapõem pesquisas que 

focam o domínio da aprendizagem para definir sua didática. Neste sentido, a 

pesquisa em DBR é um movimento consistente de pesquisadores que tentam 

preencher essa limitação atuando com maior intensidade na dimensão do 

ensino para a produção de conhecimento destinado à sala de aula. (p.2) 

 

Collective (2003), destaca que as pesquisas baseadas em DBR, como a TLS, 

possuem cinco características importantes que orientam o desenvolvimento da mesma, a 

saber: 

• A primeira é sobre a necessidade dos princípios fundamentais - protoprincípios 

de design - que orientam o desenho da sequência estarem associados com os 

objetivos centrais da mesma. Existindo um controle nos parâmetros por parte do 

pesquisador. 

•  A segunda diz respeito a “validação” da sequência enquanto TLS, que só 

acontecerá caso passe pelos processos cíclicos de desenho, implementação, 

análise e redesenho, analisando as modificações necessárias e implementando-as 

em um contexto diferente. 

•  A terceira se refere à qualidade dos resultados, orientando que eles sejam 

compartilháveis e relevantes a professores e demais pesquisadores.  

• A quarta característica refere-se ao contexto de aplicação das sequências, 

orientando que as mesmas sejam compatíveis com a realidade do ensino que se 

deseja prover, bem como que os seus resultados incluam seu processo interativo 

de produção e aplicação.  

• Por fim, a quinta traz a importância de registrar e assegurar a conexão entre os 

resultados e as aplicações das sequências de ensino-aprendizagem.  

 Essas características indicariam uma boa e confiável proposta de DBR/TLS. 

Plomp (2010), baseado nos estudos de Van den Akker (1999), destaca a importância da 

colaboração de outros profissionais nas diversas fases e atividades desse tipo de 

pesquisa, a exemplo, a participação ativa dos professores, o que implicará diretamente 

na chance da intervenção ser relevante para o contexto educacional, aumentando a 

probabilidade para uma implementação bem sucedida. 

 Sobre esses aspectos de princípios de design, Kneubil (2014) complementa que 

esses princípios são associados a uma dimensão teórica do conhecimento, e que por isso 

podem ter diferentes status.  
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 Apesar de diversificadas as escolhas e teorias específicas para o projeto da TLS, 

os aspectos principais de algumas delas, conforme destaca Batista (2015), podem ser 

compreendidos por alguns modelos teóricos, tais como: a “Engenharia Didática” 

(Artigue, 1988); a “Reconstrução Educacional” (Kattmann et al., 1995); a “Demanda de 

Aprendizagem” (Leach; Scott, 2000) e a “Pesquisa de Desenvolvimento” (LIJSEN; 

KLAASSEN, 2004). 

 Descreveremos um pouco sobre esses modelos destacando os seus aspectos 

principais, contudo, nos apoiaremos nessa pesquisa no modelo da “Pesquisa de 

Desenvolvimento” de Lijsen; Klaassen (2004), pois há uma maior aproximação com a 

proposta aqui desenvolvida, como será especificado mais abaixo com os objetivos dessa 

pesquisa. 

 A TLS baseada no modelo de Engenharia didática, apesar de desenvolvida 

inicialmente na pesquisa em educação matemática, é considerada útil para a educação 

científica. Nesse modelo, a autora Artigue (1988), sugere três dimensões principais a 

serem consideradas no desenvolvimento da TLS, são elas: uma dimensão 

"epistemológica", em que se deve considerar o ensino de conteúdos, a partir de 

problemas que se queira responder; uma dimensão “psicocognitiva”, levando em 

consideração as condições cognitivas dos alunos; e uma dimensão “didática”, que se 

refere a análise e funcionamento do ensino na instituição. Em síntese, esse é um modelo 

de aprendizagem por resolução de problemas. Assim, inicialmente no uso do mesmo, as 

análises são entrelaçadas a fim de definir a elaboração do conhecimento pelos alunos 

por meio desses problemas. A partir desse modelo, é possível analisar as situações 

envolvidas na construção de situações de aprendizagem. 

 O desenvolvimento da TLS no modelo de “Reconstrução Educacional” de 

Kattmann (1995), fornece uma estrutura para a concepção e validação TLS que se 

fundamenta nos modelos de instrução desenvolvidos na tradição pedagógica alemã. O 

modelo tenta combinar a tradição hermenêutica alemã, relativa ao conteúdo científico 

com abordagens construtivistas de ensino-aprendizagem. A característica significativa 

desse modelo, é que a análise do conteúdo de Ciência leva em consideração não apenas 

dimensões epistêmicas (gênesis, função e significado dos conceitos), mas também o 

contexto, incluindo as aplicações e implicações éticas e sociais. 

 Nesse modelo, as concepções dos alunos são observadas em uma perspectiva 

construtiva, que visa reconstruir a estrutura do conteúdo da Ciência. Por um lado, o 

processo de aquisição de conhecimento é visto como uma construção individual ativa 
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em contexto social e material, enquanto que o conhecimento da Ciência, em outro, é 

visto como uma tentativa de construção humana.  

A “Demanda de Aprendizagem” defende uma visão mais ampla de sequências 

de ensino, baseada na visão construtivista, indo de encontro principalmente ao caráter 

de validação externo. Nesse sentido, leva em consideração que os ganhos observados na 

aprendizagem são devidos tanto a melhorias na eficácia do professor em se envolver 

com o pensamento dos alunos, como com as alterações da sequência. As implicações 

desta perspectiva social construtivista sobre a aprendizagem para a concepção e 

avaliação de sequências, oferece uma abordagem generalizada para orientar o 

planejamento do ensino de ciências, considerando alguns aspectos: 

1. Identificar o conhecimento de ciências da escola a ser ensinado; 2. 

Considerar como esta área da ciência é conceituada na linguagem social dos 

estudantes; 3. Avaliar a natureza de quaisquer diferenças entre 1 e 2 (definida 

como as demandas de aprendizagem) ; 4. Desenvolver um plano de ensino, 

que inclui atividades com mais informações sobre a sua realização por meio 

de conversa, para abordar cada aspecto da demanda de aprendizagem 

(LEACH; SCOTT, 2000- tradução própria). 

 

 Enfim, o último modelo, denominado como “Pesquisa de Desenvolvimento” de 

Lijsen e Klaassen (2004), apresenta sequências do tipo TLS, como um processo de 

pesquisa-ação, pelo motivo da sequência implementada se constituir tanto como 

ferramenta de pesquisa, investigando a intervenção em sala de aula, como a partir da 

análise da intervenção, tratando de problemas específicos de aprendizagem relacionados 

ao tópico.  

A TLS é, desse modo, tanto uma atividade de investigação intervencionista, 

como um produto, o que é denominado por Lijsen e Klaassen (2004) como Estrutura 

Didática. De acordo com esses autores, apesar de não existir uma garantia sobre a 

melhor forma de se ensinar um tópico, é possível estabelecer critérios de comparação, 

que levam a pensar que existem algumas formas melhores do que outras. O que remete 

a Qualidade Didática desses tipos de sequências (LIJSEN; KLAASSEN, 2004).  

Em meio a uma infinidade de modelos e ideias da TLS, Méheut e Psillos (2004) 

destacam critérios importantes para o desenvolvimento da sequência a serem levados 

em consideração, incluindo duas dimensões, uma epistemológica (eixo vertical), que 

representa o conhecimento científico a ser avaliado com relação ao mundo material e, 

uma dimensão pedagógica (eixo horizontal) que envolve os interesses e papel entre 
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aluno e professor. Como retratam Méheut e Psillos (2004) no losango didático, que 

inclui essas dimensões.  

 

 

 

Figura 4- Dimensões para o desenvolvimento da sequência- (MÉHEUT; PSILLOS ,2004-p.517) 

- tradução própria. 

 

Os autores complementam ainda que entre os vértices acontecem outras 

interações, como a relação do aluno com o conhecimento, do aluno com o mundo 

material, do aluno com o professor. Logo, essa representação possibilita a organização 

de várias considerações tanto combinando as duas dimensões como entrelaçando-as. 

No que diz respeito aos critérios de validação de uma TLS, constatamos que ela 

pode ser avaliada de duas formas, uma é por meio dos procedimentos de pré-teste e pós-

teste, quando a metodologia adotada visa provar a eficácia de um ensino em 

comparação a outros, sendo chamada de avaliação "externa". A outra, avaliação interna, 

tem por objetivo testar a eficácia da sequência em relação aos objetivos iniciais.  

Como não estamos interessados nesta pesquisa em comparar grupos, mas sim 

em avaliar e melhorar o processo que envolve a sequência de ensino-aprendizagem, 

buscaremos realizar a avaliação interna, ou seja, faremos uso de atividades processuais 

visando investigar como a sequência se apresentou para os alunos, verificando por meio 

das atividades o conhecimento que eles tinham e passaram a ter após a implementação 

da SEA. 
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De acordo com Rodrigues e Pietrocola (2012), uma sequência elaborada 

segundo a TLS pode sofrer mudanças, pois está sujeita a processos cíclicos de 

construção, implementação e avaliação em um mesmo contexto escolar ou em situações 

distintas.  

A sequência construída e aplicada durante a pesquisa foi estruturada pelos 

pressupostos metodológicos da TLS, que dentre os principais aspectos destaca-se o fato 

da mesma possuir um tema específico e não representar um currículo estendido, já que a 

TLS propõe um currículo com uma duração de poucas semanas. Então, o que aqui 

denomina-se currículo, é o caminho para abordar o respectivo conteúdo ou assunto, ou 

seja, a sequência de ensino-aprendizagem (MÉHEUT; PSILLOS, 2004).  

Para projetar a TLS, além da mesma ser desenvolvida a partir de tópicos 

específicos, curtos, com no máximo doze aulas é passível de ser aplicada em diferentes 

contextos, o que implica diretamente em sua ‘qualidade’. Nesse sentido, Lijsen e 

Klaassen (2004), postulam a existência de seis fases, para estruturar o desenho, ou 

desenvolvimento da sequência, a saber: 

Fase 1 - traz a necessidade de orientar e mencionar o interesse global, ou seja, o 

motivo do estudo do tema em apreço, e como o mesmo se apresenta com relação à vida 

dos estudantes, ou seja, quais as concepções prévias que os alunos têm sobre este. Tais 

motivos então serão tomados como importantes para o delineamento das próximas 

fases.  

Nesse sentido, podemos dar conteúdo à expressão construção de novos 

conhecimentos com base no conhecimento já existente [...] o que implica 

que, se devidamente interpretada, sempre podemos encontrar um começo 

para o processo de ensino (LIJSEN; KLAASSEN, 2004, p.539-540- tradução 

própria). 

Fase 2 - leva em consideração a fase 1, estreitando o motivo global de maneira a 

despertar o interesse dos estudantes em direção ao conhecimento. Sobre essa fase é 

possível acrescentar que é importante enxergar a Ciência como uma construção humana, 

e consequentemente este ensino deve orientar os alunos a entender as atividades 

científicas em seu modo, ao invés de transferir esses conhecimentos como um produto 

pronto e acabado, representando uma abordagem de ensino-aprendizagem 

problematizadora (LIJSEN; KLAASSEN, 2004). 

Fase 3 - Visa o processo de evolução dos conhecimentos prévios dos estudantes 

para conhecimentos mais elaborados, no que se refere ao caráter científico do 

conhecimento, levando em conta o caráter problematizador. Nessa fase é possível 
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observar a preocupação com a aprendizagem, em busca de uma evolução da 

aprendizagem das concepções prévias dos estudantes. 

Fase 4 - constitui a aplicação do conhecimento em situações distintas, visando a 

resolução de problemas, seja na vida ou em sala de aula, sobre o tópico em questão. É 

nessa fase que os estudantes já de posse de alguns conhecimentos se posicionaram sobre 

as implicações cotidianas relacionadas ao tema (LIJSEN; KLAASSEN, 2004).  

Fase 5- é a fase em que professor deve auxiliar os alunos a refletir sobre o 

conhecimento científico adquirido (LIJSEN; KLAASSEN, 2004). 

Fase 6- estabelece que o professor e os estudantes devem aprofundar-se no 

processo de construção do conhecimento (LIJSEN; KLAASSEN, 2004).  

Sobre o papel do pesquisador na TLS, o mesmo é um participante ativo no 

projeto, sendo o primeiro a moldar seu objeto de estudo, responsável por todo o 

processo, marcado por cinco etapas: a proposição do tema, o design, a implementação, a 

validação, a avaliação e o re-design da sequência. Por isso, o pesquisador deve possuir 

conhecimento tanto específico referente aos conteúdos, como domínio das estratégias 

didáticas usuais, a respeito do tema (LIJSEN; KLAASSEN, 2004).   

Nesse sentido, Collective (2003) enfatiza a necessidade do controle nos 

parâmetros por parte do pesquisador, sendo o primeiro e principal responsável a moldar 

seu objeto de estudo, a TLS. Dessa forma, entendemos que nesse tipo de pesquisa há um 

aspecto importante do papel do pesquisador em investigar a TLS, para potencializá-la 

enquanto ferramenta de ensino a ser implementada em diferentes contextos.  

 Lijsen e Klaassen (2004), trazem ainda sobre a importância do conhecimento 

científico a ser apresentado no desenho da TLS, envolver justificativas teóricas. Estas se 

referem ao apontamento de pesquisas sobre a necessidade do conhecimento ser tratado 

em uma perspectiva problematizadora, relacionado com o contexto em que professores 

e alunos estão inseridos. 

  Desta forma, não há como não pensar nessa perspectiva sem remeter a 

importância de problematizar o conhecimento, levando em consideração os 

conhecimentos prévios e a realidade dos estudantes. Gehlen et al. (2008, p.9) afirmam 

que “ao problematizar busca-se trazer o ‘saber da experiência’ dos estudantes, não como 

algo a ser desprezado ou ignorado, mas como ponto de partida”. 
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 Compreendemos ,então, que os três momentos pedagógicos (3MP) podem 

auxiliar de maneira significativa na construção das atividades da sequência, uma vez 

que o referencial da TLS não determina de maneira específica sobre como desenvolver 

tais atividades e, ao mesmo tempo, traz afinidade com relação a necessidade de 

problematização. 

 Os pesquisadores Delizoicov, Angotti e Pernambuco, (2002), estruturam  os 

3MP com relação ao desenvolvimento das atividades em sala de aula, denominando-os 

como: Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e Aplicação do 

Conhecimento.  

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), na Problematização Inicial 

devem ser apresentadas aos alunos situações reais que sejam do conhecimento dos 

mesmos e que estejam envolvidas nos temas, de modo que esse momento seja 

organizado para que os alunos sejam desafiados a fazer uma exposição do que estão 

pensando sobre as situações apresentadas. 

 

Deseja-se aguçar explicações contraditórias e localizar as possíveis 

limitações e lacunas do conhecimento que vem sendo expresso, quando este é 

cotejado implicitamente pelo professor com o conhecimento científico que já 

foi selecionado para ser abordado. O ponto culminante dessa problematização 

é fazer que o aluno sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos 

que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em discussão 

como um problema que precisa ser enfrentado (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002, p. 201)  

 

Para os autores, a Organização do Conhecimento é o momento para que os 

conhecimentos que são necessários à compreensão dos temas, bem como da 

problematização inicial possam ser sistematicamente estudados, sob a orientação do 

professor . Assim, “as mais variadas atividades são então empregadas, de modo que o 

professor possa desenvolver a conceituação identificada como fundamental para uma 

compreensão crítica das situações problematizadas” (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002). 

Por fim, na Aplicação do Conhecimento deve-se fazer uma abordagem 

sistemática do conhecimento que está sendo incorporado pelos alunos, buscando-se 

analisar as situações iniciais que determinaram seu estudo, além de outras circunstâncias 

que também podem ser compreendidas, lançando mão do mesmo conhecimento, ou 

seja, chama-se atenção para a capacidade do aluno em mobilizar os conhecimentos 

produzidos na resolução do problema inicial, além de outros possíveis problemas. Dessa 



 40 

maneira, o conhecimento científico trabalhado e aprendido pelo aluno instrumenta-o 

para compreender e intervir na sua realidade (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002).  

 De acordo com Muenchen e Delizoicov (2014), ao longo dos anos, os 3MP 

foram revistos e extrapolaram sua utilização inicial, apenas para o desenvolvimento de 

atividades em sala de aula, sendo utilizados de maneiras diferentes, como na elaboração 

de material didático para cursos de graduação, estruturadores/organizadores de 

discussões em eventos e como metodologia do ensino de ciências, proporcionando à 

educação um avanço no que se refere ao ensino tradicional, devido a motivação da 

participação das pessoas, por conta do caráter problematizador. 

 Desta forma, faremos uso dos 3MP como metodologia para a construção dos 

momentos de aula da sequência, uma vez que a DBR/TLS, visa trazer conteúdos 

inovadores do ensino de Ciências, conteúdos estes que ainda se fazem, por muitas 

vezes, distantes da realidade escolar, como os conteúdos da FMC (COLLECTIVE, 

2003; PIETROCOLA, 2010; NICOLAU; GURGEL, 2013; KNEUBIL, 2014; 

BATISTA, 2015). Conteúdos os quais os professores nem sempre demonstram total 

domínio e segurança para abordá-los, encontrando alguns obstáculos (SIQUEIRA, 

2012). 

  

2.1. Algumas relações entre a Transposição Didática e a Teaching 

Learning Sequences 

 

 É possível estabelecer algumas relações entre a teoria da Transposição Didática 

e a TLS, dentre essas, é possível primeiro refletir sobre os ADP a partir da teoria da 

Transposição Didática, em busca das melhores escolhas para transformar o 

conhecimento acelerador e detector de partículas para o contexto escolar. Para tanto, 

levam-se em conta as características e regras estabelecidas pela TD, relacionadas com a 

sobrevivência do saber, bem como a necessidade de não desvincular todos os contextos 

e considerações importantes para a compreender os ADP, conhecimento científico fruto 

do “Saber Sábio”. Uma vez que a sequência estando pronta, o mesmo se constituirá 

entre o “Saber a Ensinar” e o “Saber Ensinado”, como apresentado na figura 5: 
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Figura 5 - Sequência de ensino-aprendizagem a partir da Transposição Didática – (Adaptado de 

TIBERGHIEN, 2009, p.2279 – Tradução própria) 

Um aspecto importante no nível do “Saber a Ensinar”, que compreende o 

currículo, é que esse material diferentemente da tradição linear e hierárquica dos livros 

didáticos mencionada é flexível, passando por constantes e cíclicos processos de 

modificações, em busca de apresentar-se cada vez mais adequado às necessidades do 

processo de ensino-aprendizagem (PIETROCOLA, 2010). Consideramos, então, alguns 

livros, textos e materiais acadêmicos (artigos, dissertações e teses) como material de 

referência para a construção da sequência. 

Nesse segmento a TLS e a TD, complementam-se, reduzindo algumas lacunas 

existentes no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a TLS se caracteriza como 

fruto de uma Pesquisa Baseada em Design, que orienta o processo que envolve o 

desenho de sequências, com as práticas da educação. Desta forma, torna-se um elo entre 

as duas últimas esferas do saber da TD, permitindo olhar a esfera do “Saber Ensinado” 

em uma perspectiva mais profunda, ao mesmo tempo em que a TD fornece os cuidados 

e atenção necessária para a TLS. 

 Assim sendo, pode-se perceber que a TD se constitui com uma grande teoria, 

que envolve a Pesquisa Baseada em Design (DBR) , que envolve propostas como a TLS, 

(TIBERGHIEN et al., 2009). Desta maneira, considerar a Transposição Didática como 

grande teoria sociológica do conhecimento é:  

 

... lidar com as relações entre o sistema educacional, científico, comunidade e 

sociedade cotidiana. Sua perspectiva envolve um nível político onde os 

objetivos da educação são definidos. E, mesmo a nível de design, quando o 
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currículo é definido, esta perspectiva sociológica desempenha um papel na 

sua interpretação e implementação (TIBERGHIEN et al., 2009, p.2277-

tradução própria). 

 

Para as autoras, é possível enxergar na TD as condições sociais da existência do 

conhecimento. Contudo, caso queira avaliar a aprendizagem, faz-se interessante utilizar 

uma teoria especifica, como, por exemplo, o sócio construtivismo de Vygotski 

(1934/1997), levando em consideração que a sala de aula permitirá que os alunos 

construam significados em um plano social em que o desenvolvimento cultural (ciência) 

poderá ter lugar, e será favorecido pela mediação da linguagem e de outras pessoas, 

como o professor e demais estudantes. Nessa direção, mais relevante do que o 

conhecimento em si, são as relações com que os mesmos são construídos. 

A partir de suas análises, as autoras inferem que na maior parte do tempo, os 

alunos, no final da TLS, constroem um conhecimento intermediário entre o 

conhecimento inicial e o objetivado. Esse processo de construção do conhecimento 

durante uma sequência pode ser bem interpretado, se a análise da sala de aula e do 

discurso dos alunos for analisada detalhadamente. Desta forma, a função da TLS deve 

dar aos alunos a oportunidade de entender sobre um novo elemento do conhecimento 

progressivamente.  

Em nossa pesquisa a Transposição Didática, como grande teoria teve a função de  

verificar condições existentes no currículo escolar para a sobrevivência do saber ADP, 

auxiliando-nos nas escolhas de como trataríamos o conteúdo da sequência, 

considerando as transformações necessárias no saber. Não demos conta, neste momento, 

de fazer uso de uma teoria de aprendizagem como a teoria do construtivismo de 

Vigotski, mencionada pelas autoras acima, para investigar a aprendizagem dos alunos, 

com vistas a completar o processo que envolve as três vertentes TD, DBR, TLS. 

Contudo, foi possível, diante da nossa realidade, olhar para o processo de 

evolução dos alunos ao longo das aulas, a partir da fase 3, que como mencionado 

considera a evolução dos conhecimentos prévios dos estudantes para conhecimentos 

mais elaborados, preocupando-se com a aprendizagem. O que nos permite considerar 

que verificamos algo que chamamos de evolução da aprendizagem, ou seja, as 

concepções que os alunos tinham anteriormente sobre os ADP, foi modificada, como 

observaremos nos diálogos das análises, o que nos representou um aparente ou relativo 

indício de aprendizagem. 
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3. ENCAMINHAMENTOS DA PESQUISA 

Por temer-se a questionar e também ser questionada. 

O que é a origem? 

De onde veio, pra onde vai? 

Tudo passa a ser discutido, Refletido... 

Matéria, anti matéria... 

O átomo que se formou 

 

Entende-se tal pesquisa como qualitativa, pois de acordo com Lüdke e André 

(1986), esse tipo de investigação lida com a subjetividade complexa que é inerente à 

pesquisa em educação, que se constitui apropriada, principalmente, quando se deseja 

informações detalhadas para fins de análise envolvendo participantes. Ainda nesse 

contexto, os autores fazem um estudo sobre o conceito de pesquisa qualitativa e 

enumeram algumas de características, a saber: 

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte de dados, sendo 

função do pesquisador obtê-los; 

 Os dados têm predominância descritiva;  

 A preocupação com o processo deverá sempre ser maior do que com o produto; 

 O “significado” que as pessoas darão às coisas serão focos de atenção do 

pesquisador; 

 A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, ou seja, não existe uma 

fórmula para analisar.  

 Consideramos essa pesquisa como qualitativa avaliando os critérios 

mencionados. Os dados foram obtidos por meio da vídeo gravação de um conjunto de 

aulas na escola. Durante as aulas foram recolhidas as atividades dos alunos e transcritas 

as falas da gravação, que se configuraram como dados dessa pesquisa, esses foram 

analisados considerando o processo e o referencial dessa pesquisa. Mais detalhes sobre 

o contexto, sujeito, ambiente de pesquisa, obtenção dos dados e análise estão descritos 

nos próximos tópicos desse capítulo. 
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3.1. Contextos e sujeitos da Pesquisa 

 A sequência foi implementada junto à escola parceira do projeto de pesquisa
9
 da 

UESC, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano, 

Campus Uruçuca), com a colaboração do professor de Física que, como integrante do 

grupo de pesquisa, auxiliou na pesquisa com ideias durante a construção da sequência, 

contribuindo inclusive na construção da câmara de nuvens
10

 (experimento que faz parte 

da sequência), pois o mesmo já havia visto o experimento em funcionamento durante a 

participação da escola de Física do CERN, no ano de 2014, promovida pela Sociedade 

Brasileira de Física. 

 O professor é licenciado em Física e mestre em Educação em Ciências, leciona 

há 8 anos, fez mestrado em Ensino de Ciências - modalidade em Física e está há quatro 

anos na instituição, possuindo contato com as turma de implementação da sequência   

há três anos, uma vez que o ensino é integrado, não entrando alunos novos, possuindo 

apenas algumas desistências. Apesar de não ser objetivo dessa pesquisa é possível 

perceber por meio do contato do pesquisador com o professor que o mesmo tem um 

perfil de se envolver e interessar por diferentes propostas, já tendo implementado mais 

duas propostas de ensino, além dessa, trazidas por alunos do mestrado em Educação em 

Ciências da UESC. 

 Devido a necessidade de controle dos parâmetros da sequência, orientados pelo 

referencial da TLS, mencionado por Collective (2003), entendemos que o papel do 

pesquisador na implementação da sequência, foi de participar das aulas, no sentido de 

assegurar o registro das informações, que se tornaram os dados, a partir das vídeo 

gravações, atividades desenvolvidas pelos alunos e anotações do pesquisadora, que 

estava em contato direto com seu objeto de estudo, a sequência, implementada pelo 

professor sem interferências. 

O IF Baiano campus Uruçuca, está localizado na Rua Dr. João Nascimento - S/N 

- Centro, Uruçuca-Bahia a aproximadamente 30km da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC). Faz parte de uma rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica, 

nível médio, subsidiada pelo governo Federal em conjunto com o governo do Estado da 

Bahia. Sua sede está localizada na capital Salvador - BA e os campi, em dez cidades do 

                                                 
9
 Projeto: Sequências de Ensino-Aprendizagem (TLS) de tópicos de Física Moderna e Contemporânea na 

Educação Básica: Perspectivas e Possibilidades. 
10

 As câmaras de nuvens bem como as referências utilizadas para sua construção constam no apêndice 2, 

no trecho que descreve a aula 01 e 02 da sequência de ensino-aprendizagem. 
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interior (Bom Jesus da Lapa; Catu; Governador Mangabeira; Guanambi; Itapetinga; 

Santa Inês; Senhor do Bonfim; Serrinha; Teixeira de Freitas; Uruçuca; Valença)
11

. 

O campus de Uruçuca
12

 originou-se da antiga Escola Média de Agropecuária 

Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), a 

EMARC – Uruçuca, fundada em maio de 1965. A transformação da EMARC para o IF 

Baiano, iniciou-se a partir de 2008, com a lei 11.892, que institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, se efetivando como IF Baiano em 2010. Atualmente, 

o Campus Uruçuca oferece os cursos presenciais: Técnico Integrado em Guia de 

Turismo e Informática, nessa modalidade o aluno além da formação técnica, cursa o 

nível médio; Técnico Subsequente (Para quem já concluiu o Ensino Médio) em 

Agropecuária, Agrimensura e Alimentos; Na modalidade de Ensino à Distância (EaD): 

Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Logística; Cursos Superiores: Técnico 

em Agroecologia e Técnico em Gestão de Turismo; e uma Especialização em Educação 

Científica e Cidadania. 

 Seu público envolve sujeitos das cidades circunvizinhas à Uruçuca, da região 

cacaueira no sul da Bahia. Os funcionários (técnicos, serviços gerais e professores) são 

selecionados por meio de concursos federais. Atualmente, o Campus conta com 59 

professores registrados no quadro docente.
13

 O ingresso dos alunos aos cursos até o ano 

de 2016 foi por meio de prova e a partir de 2017 os alunos passam a ser selecionados 

através da média das notas do histórico escolar.  

A sequência inicialmente seria implementada em apenas uma turma da terceira 

série do curso técnico em guia de Turismo, porém, a pedido do professor, 

implementamos as aulas também com a turma da terceira série do curso técnico de 

Informática, pois o docente mencionou que não gostaria que as turmas se sentissem 

diferenciadas. Como implementamos a mesma sequência de aulas em ambas as turmas 

tomamos como dados de vídeo gravação transcritos, as aulas da turma de guia de 

turismo, por ser a primeira aula, representando a primeira implementação, exceto 

quando as aulas aconteceram em conjunto com as duas turmas. 

                                                 
11

Disponível em: http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/. Acessado em 05/07/2016. 
12

Disponível em: http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca. Acessado em 05/07/2016. 
13

 Disponível em: http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca/corpo-docente/. Acessado em 15/01/2017 

http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca/corpo-docente/
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A sequência foi implementada nas aulas de Física, cabendo destacar que o 

professor possuía uma ementa flexível, no que se refere a escolha do momento em que o 

mesmo trabalharia os conteúdos. 

As turmas que participaram do processo inicial da pesquisa foram duas do 

terceiro ano do Ensino Médio, com faixa etária entre 16 e 18 anos. A escolha do nível 

escolar aconteceu no processo inicial da pesquisa, pois tanto eu, pesquisadora como 

membros do grupo (professor orientador dessa pesquisa e professor da escola) 

entenderam que esse nível tem os pré-requisitos necessários para a abordagem, já tendo 

visto conteúdos sobre energia e constituição da matéria. O curso técnico em guia de 

turismo possui 15 alunos matriculados e a turma de informática 22 alunos, porém, esses 

números sofreram variações no decorrer das aulas, pois às vezes os alunos faltavam. 

Em conformidade com o referencial da TLS, a escolha do tema inicial 

(Acelerador e Detector de partículas- ADP) foi feita a partir das necessidades 

encontradas na literatura, que será discutida com mais detalhes no capítulo quatro. 

Contudo, a construção da sequência acontece de forma colaborativa como já 

mencionado, por meio de conversas minhas com alguns dos membros do grupo 

(professor orientador, professor da escola), visando as melhores escolhas para o 

delineamento da SEA. 

Entendendo que esse caminho favorece o processo de construção e aplicação 

da sequência. Por acessar materiais disponibilizados e indicados pelos membros do 

grupo. Além disso, essa perspectiva colaborativa favorece o que é determinado como 

uma boa e confiável proposta de DBR/TLS, pois o envolvimento desses profissionais 

nas diversas fases e atividades, a exemplo a participação ativa do professor, implica 

diretamente na chance da intervenção ser relevante para o contexto educacional, 

aumentando a probabilidade para uma implementação ser bem sucedida (PLOMP, 

2010).  

 

3.2. Instrumentos de obtenção de informações 

 

Como instrumentos de obtenção de informações, faremos uso das atividades 

processuais desenvolvidas em sala de aula com os alunos, descritas na sequência 

(Apêndice 2) e das gravações em vídeo das aulas, transcritas no Apêndice 5 desse texto, 
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que se constituem como um recurso que possibilita uma rica coleta de dados, podendo 

ser utilizado, segundo Pinheiro et al. (2005), de diferentes maneiras, no que diz respeito 

ao aspecto do fenômeno que se almeja pesquisar, para em seguida realizar análise, 

incluindo imagens com expressões faciais e áudio. 

De acordo com Belei et al. (2008), o uso da vídeo gravação se tornou um recurso 

crescente e bastante utilizado em pesquisas qualitativas atuais, outros procedimentos 

que permitem utilizar diferentes recursos a partir da mesma, enriquecerão a pesquisa, 

como fotos de ilustrações e falas. Os autores  prosseguem argumentando que existe um 

questionamento com relação à interferência do equipamento de gravação no 

comportamento do participante. Contudo, esclarece que com o passar do tempo os 

participantes se acostumam com o equipamento e passam a apresentar comportamento 

usual.  

Sobre esse aspecto Carvalho (2011), acrescenta que na prática a interferência da 

gravação das aulas é mínima, principalmente quando os alunos estão envolvidos 

intelectualmente pelo novo conhecimento, destacando que o fenômeno da aula é muito 

mais envolvente do que uma gravação. A autora pontua outros cuidados necessários 

para as gravações em vídeo das aulas, em investigações que tenham como objetivo 

estudar o ensino e a aprendizagem na sala de aula, destacando que o  planejamento da 

filmagem é essencial, para que aspectos importantes não sejam perdidos. Além disso, 

deve-se escolher uma posição preferencial para câmera, utilizando mais de um 

equipamento para assegurar os registros, sendo fundamental o registro completo de toda 

sequência de aulas, pois é impossível prever em que momentos da mesma ocorrerão 

eventos relevantes para a pesquisa.  

Sobre esses aspectos destacamos que as filmagens da nossa sequência se 

iniciavam assim que os alunos entravam na sala, e só terminava após o último aluno 

sair. Isso porque as aulas vídeo gravadas aconteceram no laboratório, e os alunos 

precisavam se deslocar até lá, exceto o último encontro que aconteceu na sala de vídeo, 

mas ocorreu com a mesma configuração e a visita técnica a um laboratório de pesquisa 

em radiação da UESC, momento em que não tivemos como fazer uso da vídeo 

gravação, sendo registrado por meio do diário (anotações do pesquisador) e fotos. 

Um aspecto importante nas gravações em sala de aula, diz respeito às questões 

éticas, pois as investigações  envolvem pessoas e temos que ter todo cuidado no que se 
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refere à exposição desses sujeitos, motivo pelo qual foi solicitada a autorização
14

 dos 

participantes para o registro das aulas. Sobre esse cuidado os alunos maiores assinam o 

termo de consentimento e os menores o de assentimento, pois os pais já assinaram o 

consentimento. 

Sobre como transformar as gravações das aulas em dados para a pesquisa, 

Carvalho (2011) traz a importância da consciência da aula como um fenômeno 

complexo, sendo necessário vê-la e revê-la quantas vezes forem necessárias, pois, 

muitas vezes, os dados novos só se revelam quando assistimos repetidamente. Após 

esse processo é possível separar e classificar prováveis episódios que darão pistas para 

equacionar as questões de pesquisa aliada ao referencial teórico, sugerindo-se discussão 

em grupo para ajudar na segurança dos resultados, uma vez que não é fácil relacionar 

teoria a dados empíricos. Sobre esses quesitos tanto vimos como transcrevemos as vídeo 

gravações, e então foram analisados e discutidos os aspectos pertinentes, em 

consonância com o referencial, assim como em parceria com o orientador dessa 

pesquisa.  

Com relação às transcrições
15

, as mesmas devem ser totalmente fiéis às falas, 

tornando-se importante considerar a entonação, pausas, humor e grau de certeza das 

afirmações. Os principais sinais que utilizamos na transcrição tomando como base as 

indicações de Carvalho (2011) e adaptando-as foram:  

1-Para marcar qualquer tipo de pausa deve-se empregar reticências no lugar dos 

sinais típicos da língua escrita, como ponto final. 

2- () para hipótese do que se ouviu;  

3- (()) para inserção de comentários do pesquisador;  

4- . / Para indicar truncamento de palavras, ou mudança de pensamento. Por 

exemplo: “p pro/...procedimento” ; 

5- “” As aspas foram indicadas durante a leitura de algum texto ou reportagem. 

Para manter a identidade preservada dos alunos utilizamos códigos para as 

atividades processuais e transcrições, utilizamos a letra “A” acompanhada com os 

números que indicam cada um, quando os alunos respondem ao professor juntos e ao 

                                                 
14

 Os modelos dos termos de assentimento e consentimento livre e esclarecido para a participação dessa 

pesquisa foram construídos por mim e constam no apêndice 4 desse texto, os termos preenchidos e 

assinados estão em posse do pesquisador. 
15

 As transcrições nessa pesquisa seguirão os parâmetros explanados e constam no apêndice 5. A 

numeração antes indica a linha na qual o trecho se encontra 
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mesmo tempo utilizamos a palavra “vários”, e quando o professor fala está representado 

pela letra “P”, exemplo: 

28 P: Raios cósmico matam? 

29 A4: Ah, eu não sei, porque raios matam, não sei se seriam esses raios. 

30 P: Raios matam? 

31 Vários alunos: Matam! 

32 P: Raios X matam? 

33 Vários respondem: Não! 

 

 Por fim, como reflexão Carvalho (2011) traz que as pesquisas que procuram 

estudar os processos de ensino-aprendizagem, buscando seus dados em salas de aulas 

são algumas vezes bastante demoradas, pois tem que obedecer ao tempo de ensino real, 

como todas as implicações da comunidade escolar. Por outro lado, é possível enfrentar 

esse processo em tempos mais curtos quando se integra o projeto ao grupo de pesquisa. 

 No caso da nossa pesquisa tínhamos a intenção de implementar a sequência em 

aproximadamente um mês, pois definimos 12 aulas, e o professor apesar de ter uma 

carga horária de 2 horas aulas por semana com as turmas, estava suprindo as aulas de 

um colega, sendo possível acontecer momentos com quatro aulas, como no segundo 

encontro (MOMENTO B), especificado no tópico 4.2, do capítulo 4. Contudo, devido a 

episódios de paralisação escolar, falta de água e feriados municipais, demoramos um 

pouco mais de tempo do que o previsto, então a implementação que seria para terminar 

em 26 de maio, acabou terminando somente em 9 de abril.  

3.3. Procedimento de análise das informações 

 

 Sobre a análise dos dados dessa pesquisa, avaliamos as informações por meio da 

análise Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2007). A ATD 

consiste em uma metodologia comum e recorrente na utilização de pesquisas com 

enfoque qualitativo, que busca compreensão sobre um tema investigado a partir de um 

conjunto de textos, obtendo como resultado a elaboração de categorias, por meio de 

informações como entrevistas, observações e outros. 

Para Moraes (2003), toda leitura é necessariamente uma interpretação, ou seja, 

um mesmo texto pode possuir diferentes sentidos a depender do leitor e de seu 

envolvimento com uma teoria, e/ou referencial. Na ATD os textos denominados como 

Corpus podem existir previamente ou serem produzidos para a pesquisa, como as 

transcrições de áudio e atividades desenvolvidas. Sobre esse último aspecto com relação 
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a produções inerentes a pesquisa, é possível que esses textos sejam analisados pelo 

investigador encontrando aspectos que representem os fenômenos investigados. 

A ATD é então estruturada segundo três etapas para a investigação, a 

Desconstrução dos textos do Corpus; A Unitarização que estabelece as relações entre 

os elementos unitários com unidades de significado a ser categorizados, emergindo uma 

nova compreensão a ser comunicada e validada, a Comunicação (MORAES; 

GALIAZZI, 2007).  

A Desconstrução descende da compreensão dos textos analisados na primeira 

etapa, buscando os elementos significativos que contemplam o objetivo da pesquisa. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2007), esta primeira etapa “implica examinar os textos em 

seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes, enunciados 

referentes aos fenômenos estudados” (p.11), ou seja, o pesquisador olhará para os textos 

buscando encontrar elementos significativos com relação ao fenômeno estudado, para 

então passarem pela Unitarização, também chamada de fragmentação.` 

Na Unitarização, serão agrupados os elementos textuais que possuam 

proximidades de sentido e significado, sendo possível originar as Categorias, que 

podem ser definidas a priori ou emergir das unidades de sentido encontradas nos textos. 

Em uma perspectiva mais profunda, a unitarização é o recorte do texto original em 

unidades de sentido que devem ter relação com o fenômeno investigado, gerando 

unidades de análise. O texto é então fragmentado, sendo essencial que alguns elementos 

anteriores e posteriores sejam incluídos, permitindo que a unidade de análise não fique 

fora de seu contexto, para depois serem socializadas, na etapa denominada como 

Comunicação, em que serão organizadas as reflexões acerca das categorias a partir do 

processo de análise, por meio de textos descritivos (MORAES; GALIAZZI, 2007).  

As unidades de análise são então agrupadas, segundo alguma semelhança ou 

relações entre elas, dando origem às categorias. Entretanto, quando se tem as categorias 

de análise a priori a separação das unidades de análise já é realizada de acordo com 

essas categorias (MORAES; GALIAZZI, 2007).  

O processo de desconstrução aconteceu através dos Corpus de textos nesta 

pesquisa, que se apresentaram por meio das transcrições das vídeo gravações das aulas e 

as atividades processuais desenvolvidas com os alunos.  
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Ao olhar para esses textos encontramos alguns elementos significativos em 

consonância com o que buscávamos na pesquisa. Compreender como o conhecimento 

científico referente aos ADP se apresentou por meio da SEA para os alunos, permitiu 

que percebêssemos que existiam algumas lacunas, ou seja, necessidades de 

modificações, principalmente nos textos e atividades, por  encontramos poucos 

conceitos científicos nas falas dos alunos, acreditando que com uma escolha melhor de 

textos e atividades, esses aspectos possam ser encontrados. 

Identificamos também ao observar as atividades e aulas, uma evolução do 

conhecimento dos alunos sobre os ADP, a compreensão que eles tinham antes da 

implementação da SEA, analisada na primeira atividade, nos mostrou que eles não 

faziam relações dos ADP no cotidiano, o que se modifica ao longo do processo de 

implementação, como veremos mais a frente na análise dos dados. A esse processo de 

evolução do conhecimento dos alunos denominaremos como evolução da 

aprendizagem. Chegando por meio da análise dos dados, detalhada nos próximos 

capítulos, a compreensão de duas categorias:  Lacunas de aprendizagem e Evolução 

da aprendizagem. 

Em conversa com o referencial teórico-metodológico da TLS, foi possível avaliar 

o processo que envolve a construção da sequência face as atividades propostas na sala 

de aula, e da transcrição dos momentos das aulas após a implementação. Analisando 

como a sequência se apresentou dentro do contexto escolar, ou seja, em quais aspectos a 

mesma favoreceu, ou não, o processo de ensino-aprendizagem sobre o tema.  
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4. OS ASPECTOS CONTEMPLADOS A PARTIR DA 

DBR/TLS PARA A SEQUÊNCIA 

Fundiu-se entre corpos, nos nossos também...  

Olha a massa, a força, a energia em rigor 

E você agora se pergunta: 

Bóson de Higgs é o Senhor? 

Somos finitos, 

Inseridos num infinito. 

Em nossa mente há a interrogação 

Em nossa volta, toda essa imensidão. 

 

A partir do embasamento no referencial e na literatura entende-se que tanto o 

processo de construção da sequência como a implementação das aulas representam 

resultados para essa pesquisa. Pois, como mencionado a TLS/DBR compõe uma 

metodologia que liga pesquisas teóricas com a prática, servindo de lente para o 

entendimento do processo de ensino-aprendizagem, como as necessidades apontadas 

pela literatura no que se refere a inserção da FMC em sala de aula, fundamentada em 

referenciais que visem o processo de ensino-aprendizagem (LOCH; GARCIA, 2009; 

PEREIRA; OSTERMANN, 2009; PIETROCOLA, 2010; KNEUBIL, 2014; BATISTA, 

2015).  

Em conformidade com o referencial da TLS, a escolha do tema inicial 

(Acelerador e Detector de Partículas - ADP) aconteceu a partir do olhar para a literatura 

em que pesquisas de revisão analisam a produção acadêmica de artigos e dissertações, 

apontando a carência de propostas de ensino de FMC disponíveis aos professores, 

especialmente no que se refere a Física de partículas, entendendo ,assim, que os ADP 

entram no contexto desse viés (LOCH; GARCIA, 2009; ARAÚJO; HOUSOME, 2014).  

Serão levadas em consideração as duas dimensões, uma epistemológica (eixo 

vertical), que representa o conhecimento científico a ser considerado com relação ao 

mundo material e, uma dimensão pedagógica (eixo horizontal) que envolve os interesses 

e papel entre aluno e professor. Como retratam Méheut e Psillos (2004) no losango 

didático que inclui essas dimensões, apresentado abaixo na figura 6. Sobre as dimensões 

epistemológicas entre o conhecimento científico e o mundo material, entende-se que os 

Aceleradores e Detectores de Partículas representam tanto um objeto de pesquisa como 
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um objeto para a pesquisa, ou seja, ao mesmo tempo em que eles são tecnologias, como 

o uso dos mesmos na área da saúde, como os aparelhos de raio x, também são objetos 

para investigar a estrutura da matéria. Nesse contexto, os ADP se apresentam como um 

conhecimento científico a ser considerado com relação ao mundo material, ao mesmo 

tempo em que contribuem para o desenvolvimento do conhecimento científico. 

 

 

Figura 6- Dimensões para o desenvolvimento da sequência sobre os ADP, baseado em Méheut e Psillos 

(2004).  

No que concerne à dimensão pedagógica que envolve os interesses na relação 

professor-aluno, foram consideradas as sugestões e compreensões do professor a 

respeito do tema e a partir da atividade diagnóstica inicial (Apêndice 1), detalhada no 

tópico 4.2 deste capítulo, em que se consideraram as concepções prévias dos alunos, 

bem como o contexto escolar e o currículo para a construção da sequência. 

 Quanto à sequência construída e aos critérios de validação na TLS, como já 

mencionado, entendemos como mais convenientes aqueles relacionados à validação 

interna, por permitir comparar os caminhos de aprendizagem observados com os 

esperados, enxergando os caminhos de aprendizagem dos alunos por meio das 

atividades processuais, incluindo duas atividades diagnósticas, a priori em busca das 

concepções iniciais dos alunos sobre o conhecimento ADP, e a posteriori buscando 

entender se houve alguma evolução no processo. Visando, desse modo, reestruturar a 

sequência, para uma futura implementação, entendendo que essa reestruturação dará 



 54 

mais oportunidades ao processo de construção dos conhecimentos sobre os ADP pelos 

alunos.  

  

4.1. A primeira versão da Sequência 

 

A partir dos pressupostos da TLS, a sequência possui um tema específico, 

Aceleradores e Detectores de Partículas, representando um plano de ensino curto com 

um máximo de 12 aulas. De acordo com as características importantes para a orientação 

do desenvolvimento da SEA, baseado em Collective (2003), temos que: 

Primeira:  No que se refere à necessidade dos princípios fundamentais que 

orientam o desenho da sequência estarem associados aos objetivos centrais da mesma, 

existindo um controle nos parâmetros por parte do pesquisador. O objetivo central da 

sequência definido visou favorecer a compreensão dos Aceleradores e Detectores de 

Partículas (ADP), incluindo os tipos de ADP, funcionamento e a função dos mesmos 

para a ciência, assim como as pesquisas desenvolvidas a partir desses interferem na 

sociedade atual, sendo o primeiro a moldar seu objeto de estudo e o principal 

responsável por todo o processo, que inclui a proposição do tema escolhido mencionado 

acima. O resumo do desenho da primeira versão sequência no que se refere à escolha 

dos conteúdos específicos tratados e também das estratégias didáticas adotadas para 

contemplar os mesmos a partir dos objetivos, estão destacados no quadro a seguir: 
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Tabela 2: Resumo do primeiro desenho da Sequência
16

 

                                                 
16

  Cada aula possui 50 min. A sequência detalhada é apresentada já com alterações no 

Apêndice 2 ao final do texto. 

 

Momentos Objetivos Conceitos envolvidos Estratégias de ensino 

 

 

 

MOMENTO A 

(2 aulas) 

 

-Entender a relação existente entre o 

experimento câmara de nuvens com os 

Aceleradores e Detectores de 

Partículas (ADP); 

-Desmistificar os raios cósmicos; 

-Compreender o que são os raios 

cósmicos e relacioná-los com os 

Aceleradores e Detectores de 

Partículas. 

 

Partículas subatômicas, raios 

cósmicos e radiação ionizante. 

 

 

 

 

Apresentação de trechos de 

mensagens da internet, destacando 

o “perigo” dos raios cósmicos; 

-Apresentação e discussão de 

fenômenos e aspectos envolvidos 

na construção e funcionamento do 

experimento câmara de nuvens, 

bem como as relações existentes 

entre a mesma com os ADP. 

 

 

MOMENTO B 

 (4 aulas) 

 

-Perceber a importância dos 

experimentos controlados para a 

Ciência; 

-Compreender as principais 

características dos ADP; 

-Compreender o funcionamento de 

alguns dos principais ADP. 

 

Tipos de Aceleradores e Detectores de 

Partículas, bem como os conceitos 

físicos que envolvem o seu 

funcionamento, tais como:  

- Diferença de potencial;  

-Campo elétrico;  

-Campo magnético  

 

Leitura, análise e discussão a partir 

de um texto sobre raios cósmicos e 

os ADP; 

-Fornecimento de materiais para 

que os alunos tentem modelizar os 

tipos de ADP; 

-Discussão a partir de um texto 
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-Conservação de energia 

 

sobre as implicações tecnológicas 

a partir dos estudos desenvolvidos 

nos ADP. 

 

 

MOMENTO C 

 (4 aulas) 

 

-Entender as consequências de um 

investimento tão alto como o LHC 

para a sociedade moderna; 

-Visitar um centro de pesquisa que 

envolve os estudos de física das 

radiações e/ou física médica. 

-Compreender as relações que existem 

entre os ADP e a sociedade; 

-Entender os motivos para realização 

de investimentos tão elevados em 

pesquisas científicas; 

-Conhecer o centro de pesquisas em 

ciências e tecnologias das radiações 

(CPqCtr). 

 

- Física das radiações e/ou física 

médica. 

- Tecnologias dos aceleradores e 

detectores de partículas; 

 -Equipamentos radiodiagnósticos.  

 

 

 

Apresentação de textos e vídeos 

que envolvem os aspectos 

tecnológicos da sociedade 

moderna que foram influenciados 

ou ocasionados a partir dos 

estudos nos ADP; 

-Os alunos conhecerão um centro 

de pesquisa em ciências e 

tecnologias da radiação, próximo 

às suas escolas, bem como os 

experimentos desenvolvidos nesse 

centro. 

 

 

 

MOMENTO D 

 (2 aulas) 

 

-Relacionar os conhecimentos físicos 

com outras áreas do conhecimento; 

-Associar conhecimentos físicos com 

situações do cotidiano; 

 

Não há um conteúdo específico, uma 

vez que está aula trata-se da 

culminância do curso, em que os 

alunos irão apresentar os trabalhos por 

eles produzidos a partir de tudo que 

 

Este encontro trata-se da 

culminância do curso. Nesta 

ocasião serão apresentados os 

trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos. 
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foi tratado durante a SEA, 

contemplando os conteúdos 

mencionados nas demais aulas. 
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Segunda: A sequência só poderia ser definida como uma TLS, a partir do 

processo cíclico de desenho, aplicação, análise e redesenho, ponderando as 

modificações necessárias a partir dos objetivos delineados frente aos resultados, 

aplicando-a em um contexto diferente. Analisamos os dados da implementação, levando 

em consideração os objetivos iniciais da sequência, por meio das atividades 

desenvolvidas pelos alunos e das transcrições das aulas, enxergando algumas 

modificações necessárias a serem apresentadas no capítulo cinco, com discussões acerca 

das modificações consideradas na reestruturação da sequência. Pois, como não houve 

tempo para reimplementá-la, ela não foi definida como uma TLS. 

Terceira: A terceira versa sobre atualidade dos resultados, orientando que os 

mesmos sejam compartilháveis e relevantes a professores e demais pesquisadores. 

Quanto a qualidade dos resultados, frente a professores e pesquisadores, entendemos 

que esta foi e continuará sendo atendida, visto a perspectiva colaborativa explicada 

anteriormente, bem como as publicações atuais e futuras em eventos da área de ensino 

de Ciências, fruto dessa pesquisa, desvinculando a mesma das idiossincrasias de um 

único ponto de vista (PIETROCOLA, 2010). A sequência não passou por uma segunda 

implementação, mas salientamos sobre essa ser uma perspectiva futura. 

Quarta: Refere-se ao contexto de aplicação das sequências, orientando que as 

mesmas sejam compatíveis com a realidade do ensino que se deseja prover, assim como 

os seus resultados incluam seu processo interativo de produção e aplicação (aspecto em 

vigor nessa pesquisa).  

Como já mencionado no tópico 3.1, o contexto de implementação da sequência 

aconteceu no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano- IF Baiano 

(Campus - Uruçuca), com os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Guia de 

Turismo e Informática, nas aulas de Física. Inicialmente, identificamos com uma 

atividade diagnóstica que os alunos já ouviram falar dos ADP na aula com o professor, 

tendo em vista que o mesmo visitou o CERN. Contudo, desconheciam a utilização 

desses instrumentos, que representam o objetivo da sequência, levando-nos a crer que 

ela, especialmente após processo de reestruturação, será aplicável em outros contextos. 

 Voltando ao contexto de implementação, o currículo escolar no que tange à 

disciplina de Física para esses cursos do IF Baiano (campus- Uruçuca), de acordo com o 
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professor é flexível, ou seja, o mesmo tem a liberdade de escolher os conteúdos e 

estratégias didáticas a serem adotadas em sala de aula. 

  Informações apresentadas na página do instituto
17

em questão trazem que, o 

ensino integrado tem como objetivo formar profissionais técnicos de nível médio a fim 

de que, ao final de sua formação, o estudante tenha a possibilidade de prosseguir com os 

estudos no nível superior, além de poder atuar no exercício técnico escolhido. Nesse 

aspecto, entende-se que a intenção não é formar um aluno apenas como um técnico, mas 

um estudante capacitado para cursar qualquer nível superior de ensino escolhido, indo 

um pouco além, formar para a vida, entendemos que essa consideração é importante 

para qualquer contexto de ensino. 

 Destacando, nessa perspectiva, que os conhecimentos de FMC, são importantes 

para compreensão do mundo atual, auxiliando na construção do cidadão como um 

sujeito crítico e reflexivo, promovendo inclusive a interação do estudante com o mundo 

tecnológico atual (PINHEIRO et al. 2009; ARAÚJO 2013; KNEUBIL, 2013; 

BATISTA 2015).  

 Incluímos nesse contexto os ADP, pois estamos falando de um campo de 

investigação pertencente a Ciência atual, que tem como um de seus principais objetos de 

estudo, as partículas elementares constituintes da matéria. Ao mesmo tempo, a partir das 

pesquisas desenvolvidas nesses laboratórios originam-se benefícios para a sociedade 

atual, como a evolução nos aparelhos médicos e técnicas de diagnósticos na área da 

saúde, sendo possível mencionar o sistema www criado a partir da necessidade dos 

pesquisadores unificarem os seus dados, dando origem à internet, dentre outros. 

Quinta: Traz a importância de registrar e assegurar a conexão entre os 

resultados e as aplicações da sequência. Nesse contexto de garantir a ligação entre os 

resultados e aplicações nesta pesquisa, para a coleta de dados os alunos responderam 

duas atividades diagnósticas, pois estávamos em busca de suas concepções prévias e 

posteriores a implementação, além disso, recolhemos todas as atividades desenvolvidas 

em sala de aula buscando verificar o desenvolvimento e evolução dos alunos referente 

ao conhecimento objetivado, como mencionado vídeo gravamos e transcrevemos as 

aulas.  

De acordo com Siqueira (2006), esse tipo de atividade é interessante em 

pesquisas que envolvam um curso, como o desenvolvimento e aplicação de sequências, 

                                                 
17

 http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca/tecnico-integrado/ -Acessado em 06/07/2016 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca/tecnico-integrado/
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uma vez que pode oferecer a visão do aluno sobre a estrutura e evolução do mesmo de 

uma maneira geral.  

Então, em busca de enxergar com mais riqueza de detalhes a sequência 

construída e implementada, utilizaremos a pesquisa em desenvolvimento de Linjsen e 

Klassen (2004), que indicam as fases que guiam a estrutura didática da TLS e faremos 

mais algumas relações de acordo com os demais modelos das TLS. 

4.2. Os caminhos e análises da Sequência de ensino-aprendizagem  

 

A implementação da sequência ocorreu em 12 aulas (tempo de 50 minutos cada 

aula) em duas turmas da terceira série do EM, nas aulas de Física que ocorriam com 

essas turmas todas as quintas-feiras, sendo duas aulas para cada turma. As aulas da 

estrutura currículo regular aconteciam com a turma de guia de turismo no horário das 

10h às 11:40h e após horário de almoço das 13:10h às 14:50h com a turma de 

informática.  As implementações foram iniciadas no dia 05 de maio de 2016. Contudo, 

uma semana antes (dia 09 de abril) estivemos na escola para conversar com os alunos 

sobre a pesquisa, explicar sobre os termos
18

 de assentimento e de consentimento, 

autorizando a participação na pesquisa. Após aceitação inicial dos alunos 

disponibilizamos a atividade diagnóstica que visava trazer aspectos sobre os 

conhecimentos prévios que os alunos teriam sobre o tópico a ser estudando, para olhar 

para a sequência com alguns critérios antes da implementação, como os destacados a 

seguir. 

Embasado nas fases destacadas no modelo de pesquisa e desenvolvimento, em 

relação a estrutura didática de Lijsen e Klaassen (2004): a Fase 1 - traz a necessidade de 

orientar e mencionar o interesse global, ou seja, o motivo do estudo do tema, 

denominado também como motivo global e como o mesmo se apresenta com relação à 

vida dos estudantes, que pode ser materializada a partir das concepções prévias que os 

alunos têm. 

 As respostas levadas em consideração para análise, foram dos alunos das duas 

turmas do terceiro ano, desde que estivessem presentes na atividade diagnóstica 1 ( em 

busca dos conhecimentos prévios sobre os ADP) e na atividade diagnóstica 2( atividade 

                                                 
18

 Os modelos dos termos de assentimento e consentimento livre e esclarecido para a participação dessa 

pesquisa constam no apêndice 4 desse texto, e os termos preenchidos e assinados estão em posse do 

pesquisador. 
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de aplicação do conhecimento), visando enxergar como os alunos estabeleceriam 

relações com o conhecimento socializado na implementação da SEA. Apresentamos 23 

respostas para as questões, apesar de uma turma possuir 15 alunos e a outra 22, 

consideramos esse número por representar os alunos presentes nas atividades.  

 

Investigamos por meio da atividade diagnóstica 1 (questões descritas a seguir), 

como o conhecimento sobre Aceleradores e Detectores de Partículas se apresentava com 

relação à vida desses estudantes, em busca de suas concepções iniciais, para que 

pudéssemos levar em consideração esses conhecimentos prévios para o desenho inicial 

da sequência, relacionando o motivo de estudo do tópico - compreender os Aceleradores 

e Detectores de Partículas e suas influências na sociedade atual - com relação às suas 

implicações sociais, éticas, científicas, tecnológicas, históricas e ambientais, frente a 

importância desse conhecimento ter um caráter motivador para os estudantes, conforme 

sugerido por Lijsen e Klaassen (2004). As 05 questões da atividade diagnóstica que 

nortearam a nossa investigação e para olhar o delineamento inicial da sequência foram: 

 

Questão 1: Você já ouviu falar em algum momento na sua vida, reportagem 

de TV, jornal, na escola e/ou em conversa com alguém sobre Aceleradores e/ou 

Detectores de Partículas?  

                                                 
19

 As respostas levadas em consideração pelo pesquisador, foram as dos alunos presentes na atividade 

diagnóstica 1 e 2, por permitir enxergar como o conhecimento sobre os ADP evoluiu no processo de 

implementação da SEA, por isso apresentamos 23 respostas de alunos para todas as questões. 

Respostas
19

 

A1 Sim tive um breve conhecimento da disciplina de física no 1º ano do ensino médio quando o 

professor foi visitar o CERN 

A2 Sim... na aula de física. 

A3 Sim, sobre o LHC. 

A4 Sim na aula e na TV 

A5 Sim, na sala de aula com o professor da disciplina de física que falou sobre uma experiência 

que teve na suíça. 

A6 Sim. 

A7 Sim, em algumas aulas de física, através de filmes e demais vídeos, e um livro do escritor 

Dan Brown (Anjos e Demônios) 
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 Como se percebe, todos os alunos responderam sim para a questão. A maioria 

das respostas positivas pode estar relacionada com as discussões do professor, que como 

mencionado ao longo do texto teve a oportunidade de visitar o CERN, trazendo um 

pouco da experiência dele durante a visita, quando esse alunos eram da 1
a
 série dos 

respectivos cursos. É interessante observar ,que alguns alunos ainda mencionam o LHC, 

e outros mencionam ter ouvido falar na TV, filmes e uma aluna por meio de um livro 

que leu -  “Anjos e Demônios”. Essas respostas nos trouxeram informações importantes 

como o fato de não entendermos os alunos como leigos no que se refere ao estudo do 

tópico, indo em busca de mais detalhes e compreensões dos mesmos sobre os ADP com 

as questões a seguir. 

A8 Sim em sala de aula 

A9 Sim com o professor no primeiro ano e em filmes 

A10 Sim já ouvi e vi um filme tendo o tema envolvido 

A11 Sim em um filme, reportagem na 7º, 8º série e 1º ano do ensino médio 

A12 Sim ouvi em sala de aula com o professor que fez uma viagem a suíça e relatou a turma que 

teria conhecido um acelerador e detector de partícula. 

A13 Já, mas não sei como funciona 

A14 Sim. Na sala de aula com o professor 

A15 Sim. Já ouvi o professor falar 

A16 Sim sala de aula com o professor 

A17 Sim. Quando o professor viajou para a suíça. Chegando lá ele encontrou aceleradores e 

detectores de partículas 

A18 Sim o LHC, em filmes, reportagens e TV 

A19 Sim algumas vezes eu ouvi o professor falar sobre o assunto 

A20 Sim 

A21 Sim 

A22 Sim, já ouvi falar desse acelerador em uma aula de física em meu primeiro ano do ensino 

médio 

A23 Sim, já ouvi falar 
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Questão 2: Com que função você imagina que os Aceleradores e Detectores 

de Partículas foram criados?  

Respostas 

A1 Para poder tentar explicar sobre as partículas que foram surgidas através do big bang e de 

modo que influenciam em nossas vidas e entre o mundo e o universo 

 

A2 

Para acelerar partículas 

A3 

 

De detectar partículas 

A4 Para descobrir a origem do universo 

A5 Na ideia de esclarecer, resolver a teoria da galáxia 

A6 Com a função de acelerar certas partículas 

 

A7 

Coma a intenção de compreender do que são feitas as coisas, a sua estrutura e a sua função 

A8 Para o melhoramento de equipamentos para a vida humana 

A9 Com a função de facilitar nossos dias atuais 

A10 Bom tenho muitas dúvidas não consegui lembrar-me pois a muito tempo vi o filme  

A11 Na função de resolver as teorias sobre a galáxia, sobre a origem do universo 

A12 Com a intenção de ajudar a entender coisas que acontece no dia-a-dia  

A13 Para ajudar no desenvolvimento da tecnologia  

A14 Para tentar explicar o surgimento do mundo 

A15 Para acelerar e detectar partículas  

A16 Para entender a teoria do universo 

A17 Para ajudar em algumas pesquisas 

A18 Para simular o movimento das partículas e detector o efeito desse movimento 

A19 Com a função de acelerar para detectar as menores partículas  
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A partir dessas respostas, pode-se notar que sete alunos trazem a percepção que 

os aceleradores servem para investigar algo, seja a origem do universo, novas partículas, 

a estrutura da matéria, entre outras. Contudo, é importante observar que alguns alunos já 

trazem outras concepções como a relação entre os ADP com pesquisas e tecnologia. 

Então, na questão três aprofundamos um pouco mais para averiguar se os alunos 

conhecem equipamentos que funcionem como os ADP. 

 

Questão 3: Você acha que existem equipamentos utilizados na vida que 

funcionam como, ou que são parecidos com os Aceleradores e Detectores de 

Partículas (ADP)?  

A20 Sim  

A21 Não sei  

A22 Imagino que eles foram criados para beneficiar a área que envolva tecnologia e precise 

desse equipamento para manusear partículas  

A23 Não sei dizer  

Respostas 

A1 Sim geradores de energia avanços tecnológicos e outros 

 

A2 

Acredito que não 

A3 

 

Acredito que sim, mas no momento não me recordo 

A4 Não  

A5 Sim. GPS, transmissores de energia 

A6 Sim. Mas no momento não me lembro de nenhum 

 

A7 

Acho que existem mas não consigo lembrar nenhum exemplo 

A8 Sim  

A9 Sim carros, GPS e tecnologias 
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Sobre esse questionamento os alunos se mostram um pouco divididos entre sim 

e não. Contudo, apenas 3 deles mencionam exemplos, os quais não estão corretos, pois 

nenhum dos exemplos mencionado segue o princípio de funcionamento dos ADP e 

ainda sobre os GPS (Sistema de Posicionamento Global), creio que os mesmos (A5, A9 

e A11) entendam como um “detector de pessoas”, entretanto, o funcionamento do GPS 

difere dos ADP, pois os mesmos funcionam por meio de ondas de rádio emitidas por 

satélites.  

Porém, a relação estabelecida pelos alunos é interessante principalmente sobre o 

aspecto de que a função dessa atividade, bem como das aulas, não é definir o que está 

certo ou errado, mas sim favorecer a  compreensão sobre o tópico. As respostas nos 

permite perceber que apesar dos alunos já terem ouvido falar sobre os ADP, não 

compreendem que os ADP estão mais próximos de sua vida do que eles imaginam, 

A10 Acho que não 

A11 GPS, computadores, rádios, dentre outros. 

A12 Sim. Mas no momento não me lembro no momento. 

A13 Não sei 

A14 Sim em pesquisas 

A15 Sim mas no momento não me lembro  

A16 Sim, mas no momento não me lembro de nenhum  

A17 Sim alguns equipamentos podem ser parecidos com os aceleradores e detectores de 

partículas  

A18 Acho que sim, mas não me recordo 

A19 Acho que sim, mas não sei qual o equipamento  

A20 Sim para saber o que de fato o universo passa, suas descobertas e etc. 

A21 Acho que sim 

A22 Sim pois acho que os aceleradores de partículas tiveram alguém que ele tomou como base 

em seu desenvolvimento.  

A23 Acho que sim, mas não sei informar 
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como, por exemplo, nos televisores de tubo de imagem (tubo de raios catódicos – CRT), 

na rede de internet socializada, nos aparelhos médicos e exames diagnósticos, dentre 

outros possíveis aparelhos e/ou relações. 

 

Questão 4: Você acredita que existem fenômenos cotidianos que tenham o 

mesmo princípio dos Aceleradores e/ou Detectores de Partículas (ADP), caso sim, 

cite pelo menos um exemplo. 

Respostas 

A1 Sim a radiação é um exemplo que possibilitou avanços para a humanidade a noção que 

corpos e matérias possuem massas ou não, energia 

 

A2 

Acho que não 

A3 

 

Não 

A4 Não  

A5 Tenho certeza que existe. No momento não me lembro de nenhum exemplo 

A6 Sim. Porém não sei citar nenhum 

 

A7 

Sim. Não consigo pensar em nenhum no momento  

A8 Não  

A9 Sim mas no momento não lembro 

A10 Não 

A11 Sim. Mas não me lembro 

A12 Sim. Mas não consigo me lembrar nesse momento para citar exemplo 

A13 Não sei 

A14 Não 

A15 Sim, mas não me lembro de nenhum  

A16 Sim, não lembro de exemplo 
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Os alunos se dividem mais uma vez entre sim e não. Apesar de dois estudantes 

trazerem exemplos que possuem relações com os princípios de funcionamento dos 

ADP, como a radiação emitida por uma fonte e possível de ser detectada, e os cabos de 

fibra ótica que transportam as informações, principalmente pela internet, por meio da 

reflexão da luz, que pode se comportar como onda ou partícula, existindo relações. 

Contudo, a maioria (21 alunos) desconhecem os exemplos e/ou possíveis analogias, o 

que nos indica a pertinência em se tratar o tópico como mencionado anteriormente. 

Desta forma, com a questão cinco visamos identificar se os alunos reconhecem 

que os ADP podem influenciar de alguma forma na vida. 

Questão 5: Pense se pesquisas desenvolvidas nos Aceleradores e Detectores 

de Partículas podem ou não influenciar em sua vida, e no mundo em que está 

inserido? Tente explicar! 

A17 Sim, mas não me lembro 

A18 Não sei bem ao certo 

A19 Acho que sim, mas não me lembro qual 

A20 Não  

A21 Não sei  

A22 Acredito que sim, os equipamentos para levar internet para lugares distantes da fonte da 

rede podem ter o mesmo princípio dos aceleradores  

A23 Acredito que sim, mas não sei quais fenômenos são esses  

Respostas 

A1 Através das pesquisas em relação aos aceleradores de partículas é um meio que a ciência 

avançou para se aprofundar na origem do universo 

 

A2 

Tem como finalidade mostrar conteúdos e conhecimentos para nós  

A3 

 

Não saberia explicar 

A4 Sim na ajuda de entender o começo da existência de tudo e de todos 

A5 Pode sim ajudar a compreender o motivo de por que algumas coisas acontecem 
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Mais uma vez, como na questão dois, a maioria dos alunos trazem aspectos 

voltados para a origem do universo e estrutura da matéria. No entanto, grande parte dos 

estudantes ainda não indica relações dos ADP com seu cotidiano. Exceto A8 quando 

menciona os aparelhos de diagnósticos e A9, A11, A17 e A22 que trazem respostas 

sobre tecnologias, embora sem explicações sobre essas. 

A6 Não sei 

 

A7 

Acredito que são importantes para ajudar a compreender a origem das coisas que não 

conhecemos (o universo) 

A8 Em equipamentos para curar doenças entre outras coisas 

A9 Sim no desenvolvimento de tecnologias entre outros  

A10 Na evolução e descobertas de certos pontos sobre a origem da vida 

A11 Sim, nas tecnologias e no meio em que vivemos, pois era medidas do espaço geográfico. 

A12 Sim tem uma influência muito significativa com os detectores de partículas podem ser 

utilizados em umas coisas e ajudar a entender outras  

A13 No avanço tecnológico em relação a vários aspectos  

A14 Não 

A15 Não sei  

A16 Acho que é importante para ajudar a compreender as coisas  

A17 Sim pode surgir novas tecnologias  

A18 Não sei explicar  

A19 Influencia na explicação de como surgiu as menores partículas que existem 

A20 Sim como surgiu, como vem desenvolvendo o mundo, os principais fenômenos que está 

acontecendo 

A21 Não sei  

A22 Sim pois podem levar a surgir novas tecnologias ligadas ao uso de partículas 

A23 Eles devem influenciar em algo, entretanto não sei o quê 
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Embasado nas fases destacadas no modelo de pesquisa e desenvolvimento, em 

relação a estrutura didática, com relação à Fase 1, o motivo do estudo do tema se 

apresenta com relação à vida dos estudantes de maneira próxima, face a ideia de origem 

do universo e estrutura da matéria de uma maneira geral. Contudo, percebe-se, por meio 

de suas concepções iniciais, que os alunos não compreendem os Aceleradores e 

Detectores de Partículas e suas influências na sociedade atual. Sobre esses aspectos 

estreitaremos nosso motivo global para auxiliar os alunos na compreensão dos ADP e 

suas implicações sociais, éticas, científicas, tecnológicas, históricas e ambientais.  

4.3. Discussões e descrições referentes a aula 01 e 02 - MOMENTO A 

 

 De posse dessas concepções iniciais implementamos a sequência, visando em 

um primeiro momento, contextualizar o conteúdo e apresentá-lo de maneira motivadora 

para os estudantes, dentro da realidade deles, como descreveremos na próxima fase. 

  No que se refere à fase 2 - a mesma leva em consideração a fase 1, estreitando o 

motivo global visando despertar o interesse dos estudantes em direção ao conhecimento, 

sendo importante mostrar a Ciência como uma construção humana, auxiliando os alunos 

a entender as atividades científicas em seu modo, com uma abordagem de ensino-

aprendizagem problematizadora . Levamos em consideração para essa fase os aspectos 

trazidos na aula 01 e 02 (com um tempo de 100 minutos) na sequência, que orienta o 

professor no objetivo de relacionar o experimento (câmara de nuvens) em analogia ao 

funcionamento dos ADP atuais. Como a câmara de nuvens faz parte da evolução 

histórica dos ADP, entende-se que a mesma favorece a evolução do conhecimento 

científico sobre os ADP. Mas, como iniciar de maneira motivadora a aula sobre esses 

conhecimentos?  

 Pensamos que atualmente as redes sociais tem sido meio de divulgação de 

diversas informações, inclusive mensagens de caráter científico sensacionalistas e, 

muitas vezes, sem veracidade. Daí, nasce o feeling para a primeira problematização da 

sequência que está relacionada a reflexão dos alunos sobre as reportagens e informações 

acerca dos raios cósmicos (partículas) e ainda às suas implicações sociais, éticas 

(divulgações de informações sem veracidade); científicas (aspectos relacionados aos 

fenômenos físicos entre a câmara de nuvens e os ADP); tecnológicas (as implicações 

das pesquisas relacionadas aos ADP com relação a exames e aparelhos); históricas (a 

evolução da ciência a partir das pesquisas desenvolvidas nos aceleradores) e ambientais 
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(a partir do uso dos detectores para analisar índices de contaminação no ambiente). 

Fatores a serem observados ao longo do plano. 

 Um dos motivos para a escolha do plano se iniciar por meio da problematização 

mencionada, foi a partir de uma situação presente na vida dos alunos, como as diversas 

mensagens que são socializadas entre seus smartphones , na mídia de cunho científico e 

que, muitas vezes, por falta de conhecimento causam medo e transtornos para a vida 

(implicação social).  

 E ainda a condição de relacionar as notícias com a câmara de nuvens, e a câmara 

de nuvens com os ADP, estreitando o motivo global, que é compreender os ADP e suas 

implicações na vida. A seguir, um dos exemplos de mensagens que foram levadas para 

os estudantes. 

 

Exemplo: 

“De acordo com o cientista israelense Aaaron Dar, do Instituto Espacial de Israel, a 

Terra será atingida por partículas provenientes da explosão de uma estrela gigante, 

emitindo uma intensa onda de radiação. Esses fragmentos, compostos por prótons, 

hidrogênio, ferro, etc., irão atingir a superfície terrestre em altas velocidades, 

promovendo a destruição do planeta, podendo, inclusive, afetar todo o sistema solar. 

Segundo estimativas de Aaaron Dar, o material orgânico da Terra será queimado por 

partículas subatômicas oriundas do espaço, aniquilando qualquer forma de vida. 

Apesar de não ter detectado a estrela que entrará em colapso, esse cientista afirma que 

a Terra será atingida por raios cósmicos devastadores nos próximos 1 milhão de 

anos”.  (Esse trecho abre discussão para descontruir a ideia rígida da ciência, do 

cientista como uma pessoa comum) . 

Disponível em < http://brasilescola.uol.com.br/geografia/raios-cosmicos-devastadores.htm > (acesso em 

16/02/2016 às 15h). 

 

  A partir de cada mensagem, o professor questionava os estudantes até que ponto 

essas eram verídicas, problematizando o conhecimento, como pode ser visto nos trechos 

abaixo da aula 01 e 02: 

 

Linha 9-14: 

P: Então gente, vamos começar? ... Hoje em dia a gente tem um uso…/Acho 

que todo mundo aqui tem um celular, um smartphone e todos utilizam o 

whatsapp, e volta e meia nós recebemos umas notícias no whatsapp...e se 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/raios-cosmicos-devastadores.htm
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pergunta será que é verdade mesmo…Então a gente ouve várias notícias no 

whatsapp, algumas são verdadeiras, outras não são…e tem umas que mesmo 

sem saber a veracidade acabamos divulgando. Alguém já fez isso? 

Vários: ((Alguns dizem que sim e outros não)) 

 

Linha 18-40: 

P: Alguém já recebeu aí alguma notícia no whatsapp, ou recebeu alguma 

notícia sobre raios cósmicos? Todo mundo já ouviu falar sobre raios 

cósmicos? 

A1: Acho que já! 

P: o que seriam os raios cósmicos na concepção de vocês? Se uma criança 

lhe perguntasse o que é um raio cósmico o que você iria responder? 

A2: Uma coisa rápida 

A3: uma coisa que vem do céu. 

P: A4, o que seria um raio cósmico? 

A2: Uma coisa que Deus castigou ((risos)) 

P: Raios cósmico matam? 

A4: Ah, eu não sei, porque raios matam, não sei se seriam esses raios. 

P: Raios matam? 

Vários alunos: Matam! 

P: Raios X matam? 

Vários respondem: Não! 

P: Mas não é um raio? 

A6: Mas é diferente. 

P: Mas o que é um raio então? De que raios vocês estão falando 

Todos: ((incompreensível)) 

P: daqueles que vem lá das nuvens, descarga elétrica? 

A4: é! 

 

Inicialmente, é possível notar que os alunos não entendem os raios cósmicos 

como partículas e sim como descargas elétricas,  associando às coisas que vem do céu à 

religião. Alguns tem a concepção que os raios cósmicos como algo prejudicial à vida. 

Então, o professor continua problematizando e lê mais uma notícia. Logo depois os 

alunos inferem: 

Linha 49-61 

A4: ah tá...já recebi isso já e depois recebi um vídeo ainda. ” 

P: A4 recebeu, alguém mais recebeu? 

A6: Eu recebi! ((vários alunos mencionam ao mesmo tempo que sim)) 

A5: “A2” já postou uma notícia como essa no grupo ((se referindo ao grupo 

do whatsapp da turma))” 

A2: Já, mas não era essa não. 

A4: Mas era a mesma coisa... ((risos)) 

A7: Ele colocou no grupo sim, um parecido com o outro... 

((incompreensível)) 

P: Mas vocês acham que é verdade ou que é mentira isso? 

A7: Ah não sei. ((incompreensível)) 

A4: Eu acho que, assim...porque o vídeo eu recebi de meu pai, então eu acho 

que é sim…é aquela coisa de pai...pai diz acontece. 

A5: A minha mãe fala que se dormir e ficar com o fone de ouvido vai 

queimar a cara ((rosto)). 

 

Percebe-se que os alunos já tinham visto notícias como essas, inclusive um dos 

colegas havia compartilhado no grupo, que alguns acreditaram na notícia, até uma aluna 
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menciona ter recebido uma notícia como essa do pai, seguindo as recomendações sobre 

o que a mensagem descreve. A partir disso, entende-se que os questionamentos do 

professor se apresentam como as problematizações que visam estreitar o motivo global, 

mas, também, como aspectos reais presentes na vida e no contexto dos alunos, 

representando um fator importante para a continuação do delineamento da sequência, a 

ser mediado com a “Câmara de Nuvens”, no que se refere principalmente às suas 

implicações sociais, éticas e científicas. Em seguida, o professor solicitou que os alunos 

fizessem desenhos sobre como são os raios cósmicos. A seguir, trazemos algumas das 

representações feitas pelos estudantes, que ajudam a materializar um pouco das 

respectivas concepções que eles possuem sobre o que eles concebem como raios 

cósmicos. 

 

Figura 7-Desenhos desenvolvidos em aula pelos alunos – Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Levando em consideração que os raios cósmicos são partículas altamente 

energéticas, não se sabe ao certo como elas se originam, mas não há dúvidas que muitas 
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descendem de explosões estrelares. Tais partículas se deslocam a velocidades próximas 

a da luz, portanto, “raios” cósmicos não são raios. Ao entrar na Terra essas partículas 

perdem energia e dão origem a outras partículas, e essas que aqui chegam até então são 

consideradas como inofensivas. 

 É possível observar a partir dos diálogos e dos desenhos que os alunos têm uma 

concepção primeira dos raios cósmicos como “raios elétricos”, o que inicialmente já 

esperávamos e considerávamos uma concepção comum, destacando que de maneira 

correta eles representam os raios oriundos de fora da terra. Contudo, há indícios nas 

respostas dos alunos que eles creem nesses raios como um risco para a vida, divulgando 

mensagens sem terem ideia de sua veracidade, como A5 menciona sobre um colega ter 

compartilhado no grupo. O professor continua questionando os alunos agora sobre qual 

seria a frequência de entrada desses raios na terra, e os alunos respondem: 

Linha 102-118: 

Vários alunos: ((Incompreensível)). 

A3: Eu acho que de longos em longos tempos. 

P: A4, fez uma pergunta aqui, será que não é todo dia ou toda hora?...Então 

essa questão assim, a gente não sabe responder por falta de conhecimento, é 

um pouco da ideia..../...de nós discutirmos, vejam que tem vários termos aí 

((se referindo as notícias apresentadas))... ((professor ler mais uma notícia)) 

então essa notícia parece ser um pouco mais embasada, cita cientistas, não é 

tão sensacionalista, apesar de ter uma concepção um tanto que polêmica por 

de trás...o que é que vocês acham dessa reportagem? 

A3: Coisa de louco! 

P: Esses raios cósmicos que vão entrar aqui na Terra podem causar 

destruição? Vocês se lembram daquela imagem da bomba atômica, com alta 

energia destruindo tudo... seria um pouco essa ideia dos raios cósmicos 

entrando aqui e aniquilando tudo ((relacionando a bomba atômica com a 

reportagem)). 

A8: Seria o fim do mundo?! 

 

Em seguida, ainda sem nenhuma revelação acerca dos raios cósmicos, e no 

momento em que os alunos estão muito curiosos, o professor inicia a montagem do 

experimento “Câmara de Nuvens”. Destacando o cuidado com o manuseio do 

experimento, pois o mesmo pode provocar acidentes, principalmente por conta do uso 

do nitrogênio líquido, visto que não encontramos gelo seco na região em que residimos, 

como sugerido em algumas leituras e experiências de outros pesquisadores sobre a 

construção do experimento.  

Escolhemos então nos orientar para construção da “Câmara de Nuvens” no 

trabalho de Pinheiro (2015), que aborda tanto a “Câmara de Nuvens”, como as suas 

relações históricas. Sobre o aspecto histórico ela foi desenvolvida pelo físico Charles 

Wilson, em 1911, ao estudar o fenômeno da formação de nuvens na atmosfera, 
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verificando que com a condensação de vapor d’água supersaturado, se um feixe de 

partículas carregadas atravessasse o recipiente, o vapor super-resfriado se condensaria 

em gotículas de líquido em torno daquelas partículas, recebendo um Prêmio Nobel pelo 

experimento.  

 
Atualmente, mesmo com os grandes detectores de partículas, como CMS (Compact 

Muon Solenoid) e o ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus), entre outros experimentos, 

que fazem parte do CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear), as 

câmaras de nuvens ainda são utilizadas, em especial em alguns museus, para que a 

interação da radiação com a matéria possa ser visualizada. (PINHEIRO, 2015; p.518). 

 

Percebe-se a partir daí que o uso das “Câmaras de Nuvens” ainda é presente nos 

dias atuais, e suas relações com os ADP tendem a favorecer o processo de ensino, o que 

justifica seu uso na sequência. A seguir são trazidas fotos da câmara construída em sala 

de aula, utilizando os materiais indicados por Pinheiro (2015), exceto pelo gelo seco que 

foi substituído pelo Nitrogênio líquido, o que não impediu o funcionamento da mesma. 

 

Figura 8- instrumentos utilizados na montagem experimental da “Câmara de Nuvens”– Fonte: 

dados da pesquisa. 

Seguindo a linha de raciocínio sobre as aulas, pouco antes de iniciar o 

experimento, os alunos recebem 05 questões para orientar a observação da “Câmara de 

Nuvens”:  Do que é composta (materiais) a “Câmara de Nuvens”?; Você consegue 

perceber ou reconhecer algum fenômeno físico na “Câmara de Nuvens”?; Você associa 

o nome do experimento (câmara de nuvens) a algum aspecto ou característica dele? 

Caso sim, qual ou quais as relações; Caso tenha visto algo que julgou ser diferente ou 

surpreendente, destaque as características; A “Câmara de Nuvens” parece com algo 

que você já viu ou utilizou na sua vida? 
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Figura 9- Montagem do experimento– Fonte: dados da 

pesquisa. A formatação da imagem,  foi alterada para não 

expor a imagem dos estudantes. 

 

  Essas perguntas foram como um guia para que os alunos estivessem atentos ao 

experimento e compreendessem as especificidades do funcionamento e fenômenos 

envolvidos. Como o professor leu e discutiu as questões em sala de aula com os alunos, 

analisaremos esse momento por meio dos diálogos presente na aula 01 e 02. 

Inicialmente, o professor junto com a pesquisadora monta o experimento (ver figura 9), 

durante a montagem ele aborda sobre alguns dos materiais utilizados no experimento, 

deixando claro o perigo do nitrogênio líquido. Ao verem o nitrogênio os alunos ficam 

surpresos e ansiosos e o professor permite que os mesmos se aproximem com alguns 

cuidados, como descrito no diálogo abaixo: 

 Linha (170-194) 

P: Qual vai ser o grande risco aqui...não é também tão perigoso, mas não é 

um momento de brincadeira, não pode bater, empurrar, nada do tipo…/...por 

isso vocês estão todos calçados...isso aí talvez a gente tenha manchado a 

mão, porque utilizamos a pasta térmica…Então vamos lá! Então a 

pesquisadora ((assistência necessária por conta do uso do nitrogênio)) vai 

me ajudar...ela vai esta embebendo o feltro com o álcool isopropílico. 

((enquanto os alunos estão sentados o professor equipado com as luvas de 

proteção coloca o nitrogênio liquido no isopor...Nesse momento os alunos 

esboçam reações verbais espantosas como: Ah que massa! Nossa! Pois até 

então não haviam tido um contato tão próximo com o nitrogênio liquido. 

Percebendo a reação dos alunos, o professor libera a aproximação deles.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: Podem vim ver... ((todos levantam apressados das cadeiras)), como 

podem ver é um liquido gelado…/...cuidado com o fio, não coloquem a mão 

dentro ((os alunos sentam e o professor brinca)), esse é o ar condicionado 

que uso lá em casa ((risos)). ((O professor coloca a placa metálica e 

pergunta)) ...vocês já conseguiram sacar a ideia do porquê das hastes de 

metal? Qual a ideia? 

Vários: ((incompreensível)) 

A3: Para resfriar 

P: Isso se pegar aqui ((na placa)) tá gelado.../...a partir de agora 

precisaremos de um pouco de paciência. ((o professor apaga a luz e pede 

que os alunos observem a câmara  em grupos)) 
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 A aula segue no momento de observação da “Câmara de Nuvens”, em busca de 

qualquer coisa diferente que os alunos percebessem ao olhar para a nuvem  (gotículas de 

chuva caindo), como a sala nesse momento escurece a fim de favorecer a visualização 

dos rastros das partículas com uma lanterna, e os alunos dialogam fazendo barulho , não 

conseguimos transcrever falas específicas nesse momento. Contudo, apresentamos o 

diálogo do professor que explana como as discussões aconteceram: 

 

Linha (199-207) 

 

P: O que eu quero que vocês comecem a observar é mais abaixo, tá vendo 

uma nuvenzinha? Então olha atentamente, com atenção, lembra o que eu 

falei sobre apoiar na mesa, então evitem! Ache a posição em que vocês 

vejam a nuvem e fiquem atento a ela, precisa de paciência...opa! Você viu 

um rastrozinho ali? ((muda o grupo e os alunos ainda não observam nenhum 

rastro)) ...Estão vendo a nuvem, podem vir mais?  ((E então os alunos 

começam a ver os rastros, é um barulho só, contudo tem alguns alunos que 

continua sem conseguir ver)) ...Então é assim, quando você ver o primeiro, 

você começa a ver vários porque ai você sabe o que é.((de repente passa um 

rastro enorme e o professor encena)) nossa, pegou em mim, você viu? 

Vários: nossa tem um monte, vários ((alunos falam ao mesmo tempo)). 

 

Ao passar de 30 minutos, todos os alunos conseguiram ver os “raios cósmicos”, 

e o professor retoma as questões discutindo-as com os alunos, como a questão 1 a ser 

observada no diálogo a seguir: 

Linha (208-220) 

P: Vamos só ler os questionamentos aqui...então oh são cinco perguntas, que 

diz: “ 1º Do que é composta (materiais) a câmara de nuvens?;  

P: Primeiramente...Ficou dúvida sobre esses materiais? 

Alunos: Não! ((juntos)) 

P: Eu quero que vocês pensem nesses materiais depois e tentem verificar, 

porque cada um tem uma função e juntos eles se completam, então...o feltro é 

importante, as hastes de metal, a pasta térmica.../...vocês conseguiram 

perceber por que o fundo preto, por que preto? 

A7: Porque o rastro que aparece é essencialmente branco? 

P: isso, como o rastro que aparece é essencialmente branco, o fundo ali tá 

preto, beleza, show de bola…ham…deixa ver outra coisa aqui. Porque a 

caixa é feita de isopor, e não de madeira, ou vidro? 

Vários alunos: Ajuda a conservar a temperatura. 

P: Então o isopor é um isolante térmico, tá então essa ideia é bacana pra 

vocês perceberem cada uma das funções dos elementos.  

 

 O professor no trecho acima interroga os alunos sobre a relação dos materiais 

com o fenômeno observado, como, por exemplo, quando o aluno questiona sobre o 

rastro ser branco, e o professor esclarece acerca  da questão do contraste do preto com o 
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branco, pois a placa estava pintada de preto. Sobre a questão 2, houve apenas um 

pequeno diálogo, como descrito abaixo: 

 Linha 221-223: 

P: Você consegue perceber ou reconhecer algum fenômeno físico na câmara 

de nuvens? Explicite-os…colocaram alguns? 

Alunos: Sim 

 

Entendemos que o pequeno diálogo não representa um grande problema sobre a 

questão dois, pois ainda há possibilidade desses aspectos serem mencionados nas 

próximas questões. Contudo, percebe-se que aos poucos o professor vai perdendo a 

dialogicidade e dar algumas respostas prontas para os alunos, como pode ser observado 

na questão 3, como descrita abaixo na linha,  

Linha 224-236: 

P: Você associa o nome do experimento a algum aspecto ou característica 

dele? Caso sim, qual ou quais as relações? 

A4: Porque tem nuvens?! 

P: Na literatura a gente encontra também, câmara de nuvens e câmara de 

neblina, alguns também chamam de câmara de bolhas, tá? Mas o mais 

comum é câmara de nuvens ou neblina, que eu gosto mais, pra mim parece 

mais neblina do que uma nuvem propriamente dita  

A3: é como um nebulizador? Isso, é sim 

P: Mas no nebulizador você pega um líquido e transforma em vapor. 

A4: ((interrompe)) a geladeira. 

P: ...em vapor ali não é porque atingiu uma temperatura alta, é por 

diferença de pressão, exemplo o desodorante não tá líquido dentro, quando 

aperta não sai gás? 

A3: ahh! 

 

 É possível analisar que é comum que os sujeitos considerem os conhecimentos 

que já possuem para a compreensão de outros, o que indica que aqui os alunos estão no 

que se denomina como fase 2 da TLS, em que está sendo estreitado o motivo global. 

Para isso, eles recorrem a aspectos de sua vivência, encontrando sua própria lógica nas 

relações, mencionando o desodorante, a geladeira, as nuvens, inclusive associando os 

fenômenos físicos, como a formação das nuvens, o vapor no nebulizador, na geladeira, 

dentre outros fenômenos físicos associados a característica do experimento, 

contemplando a questão dois, apesar do curto diálogo anterior. Sobre a questão 4 e 5, 

temos mais um diálogo curto apresentado abaixo: 

 Linha 244-249: 

P: termodinâmica eu vou relembrar algumas coisas que a gente viu aqui, 

certo? Quarta questão...Caso tenha visto algo que julgou ser diferente ou 

surpreendente, destaque as características? Destacaram aí? 

Vários: sim 

P: a câmara de nuvens parece com algo que você já viu em sua vida? 

Alunos: Sim 
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 Como os diálogos foram curtos, sobre essas questões observaremos 

posteriormente a atividade referente aos experimentos que, como se pode perceber no 

quadro a seguir, os alunos trazem mais elementos que indicam tanto a visualização dos 

rastros na “Câmara de Nuvens” como fazem associação com outros elementos 

encontrados, como fumaça e linhas de lã. 

 

 

 

 O professor então finaliza a aula questionando os alunos sobre o que seriam os 

rastros vistos na “Câmara de Nuvens”, observe abaixo: 

 Linha 252-267: 

 

P: Então eu trago uma pergunta aqui que já estamos na reta final da nossa 

aula. O que são aqueles rastros? 

A4: Boa pergunta! 

A7: São raios cósmicos?! 

A4: Mentira! ((espantada)), ah não destrói não, vou dizer a meu pai, ele 

mandou o vídeo pra mim. 

P: ali oh presta atenção, formou um rastrozinho né? Alguns maiores, 

inclusive eu vi um muito grande, quase um palmo, outros menores, porque 

um é maior e o outro é menor, ou melhor, antes.../...o que forma aquele 

rastro? Passou alguma coisa ali? 

A5: Tem alguma coisa relacionada a energia? 

P: Tem, olha só...se eu passo ali e vejo algum rastro no céu, o que é que eu 

falo? 

Vários: Foi um avião! 

P: Mas você viu o avião? 

Vários alunos: não! 

P: Então passou alguma coisa ali, só que nós seres humanos, a olho nu, não 

conseguimos ver, mas conseguimos detectar que algo passou ali, algo com 

mais energia deixando um rastro maior, e com menos energia deixando o 

rastro menor, esse algo que passou, o que é esse algo? 

A7: o raio 

 

Percebe-se então por meio das falas, que os alunos começam a ter consciência 

sobre os raios cósmicos não ocorrerem como informados nas notícias, como bem 

representado pela fala: “A4: Mentira! ((espantada)), ah não destrói não, vou dizer a 

meu pai, ele mandou o vídeo pra mim. ”  Sendo possível perceber que a mesma 

realmente acreditava na capacidade dos raios cósmicos destruírem a Terra, cabendo uma 

Algumas Respostas sobre a questão 4 respondidas pelos alunos 

A1 Observar os rastros 

A2 Uma linha branca fina que aparecia e sumia rapidamente  

 

A5 

Rastros que parecem fumaça 
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reflexão sobre o quanto a Ciência ainda se apresenta distante da realidade das pessoas. 

Abordando um pouco mais sobre o experimento, o consideramos como um ponto chave, 

introdutório e interessante na proposta, permitindo estreitar o motivo global para 

despertar o interesse dos estudantes frente ao conhecimento científico, por meio das 

problematizações e reflexões sobre as reportagens. Entende-se que o mesmo representa 

bem a fase 2, pois nela é destacada a importância de enxergar a Ciência como uma 

construção humana e ,consequentemente, o ensino deve orientar os alunos a entender as 

atividades científicas em seu modo, ao invés de transferir tais conhecimentos como um 

produto pronto e acabado, representando uma abordagem de ensino-aprendizagem 

problematizadora (LIJSEN; KLAASSEN, 2004). Considera-se sobre essa fase que a 

atividade experimental proporcionou isso por ser a representação própria da evolução 

dos ADP atuais. Nada obstante, ao mesmo tempo reiteramos sobre a necessidade e 

importância do professor dialogar mais com os alunos. 

No fechamento da aula foi entregue um texto
20

 para os alunos com algumas 

questões a serem respondidas na aula seguinte, o texto relacionava os raios cósmicos 

com os ADP, visando a evolução dos conhecimentos prévios dos estudantes para 

conhecimentos mais elaborados, como destacado na Fase 3 - enfatizando que esse 

processo de evolução do conhecimento científico deve estar atrelado ao caráter 

problematizador.  

4.4. Discussões e descrições referentes a aula 03 e 04 - MOMENTO B 

 

 No que se refere ao MOMENTO B, inicialmente foram implementadas 4 aulas 

(50 minutos cada), tendo em vista que o professor supriu o horário de um colega.  As 

aulas tiveram como objetivo apresentar os Aceleradores e Detectores de Partículas 

relacionando os mesmos com sua importância para a Ciência e para a vida; perceber a 

relevância dos experimentos controlados para a Ciência, tomando a “Câmara de 

Nuvens” como exemplo de um detector de partículas, contudo, não controlado diferente 

dos detectores atuais. Compreendendo as principais características e funcionamento dos 

ADP; 

 O professor iniciou a aula relembrando os principais aspectos da aula anterior, 

tais como: raios cósmicos, “Câmara de Nuvens”, ionização dos meios, entre outros, para 

                                                 
20

 O texto está no apêndice 2 – como anexo do encontro 1 da sequência, e seu título é: Meios de obter partículas 

aceleradas: raios cósmicos e aceleradores. 
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então prosseguir a aula a partir da atividade que os alunos levaram para casa. Em posse 

das atividades, os alunos se reuniram inicialmente em grupos, compartilharam as suas 

respostas e realizaram discussões (passando cerca de 1 aula - 50 minutos - nesse 

momento). 

A atividade apresentada na figura 10, orientava que os alunos grifassem no texto 

palavras desconhecidas e circulassem as que eles já haviam ouvido falar, como no 

exemplar de um aluno abaixo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado no diálogo a seguir os alunos indicaram muitas 

dúvidas sobre os termos presentes no texto. É nesse momento que entendemos que a 

evolução do conhecimento científico se iniciará, como pode-se observar. 

Linha: 313-325:  

P: fizerem uma pesquisa depois, vocês vão ver..../ o eletrão não é um elétron 

grandão e sim o elétron, tá? ((risos))...Mais algum termo que nunca tenham 

ouvido falar?  

A13:particulas elementares ((risos)) 

A18: Pelo amor de Deus((com ideia de repreensão sobre o colega afirmar 

nunca ter ouvido falar o termo)) 

Figura 10- exemplar da atividade de um aluno– Fonte: dados da pesquisa. 
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A13:  Eu nunca ouvi falar. 

P: Você faltou a minha aula foi? 

A13: eu esqueci, quer dizer provavelmente eu faltei 

P: E termos que vocês já tenham ouvido falar, mas que o conceito não esta 

bem feito ((ideia de claro))? 

A15: Raios cósmicos 

A16: Radiação 

P: O que mais? 

A7: Campo elétrico 

A8: Campo magnético 

A13: feixe de partículas 

P: O que mais? 

A13: Raios gamas 

A17: Fonte de íons 

 

 O professor pontua as palavras anunciadas pelos alunos no quadro, como pode 

ser visto na figura 11: 

 

Figura 11- Lousa com os termos – Fonte: dados da pesquisa. 

E então prossegue discutindo com os estudantes sobre os termos e conceitos, 

como pode ser observado na Linha 337-343 do diálogo: 

P: Bem vamos por partes, primeiro cíclotrons...cíclotrons são o que? 

A15: Aceleradores de partículas circulares. 

P: Existe algum outro formato de acelerador de partículas? 

A11: Lineares 

P: Existe algum nome específico para esse acelerador? 

A13: Linetron ((risos)) 

A11: Tem o LINAC 

 

Primeiramente, os alunos mencionam os aspectos sobre os tipos de aceleradores. 

Em seguida, a partir da socialização sobre os tipos de aceleradores, percebe-se que os 

mesmos começam a enxergar os aparelhos médicos que possuem o mesmo princípio de 

funcionamento dos ADP, como pode ser ressaltado nos trechos a seguir:  

 

 Linha: 389-395 

P: Não, não ia ser pra nada, ia provar que não era daquilo dali...mas vão 

surgir outras perguntas...((incompreensível))...foi interessante pra mim 
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perceber que muitos de vocês tinham compreensão, de que mesmo com tanto 

investimento, não é pra uma coisa apenas, uma coisa específica. Vocês viram 

que tem aceleradores em hospitais, como falou aí, quais seriam os 

aceleradores em hospitais? 

A5: Os aparelhos de radiografia 

P: isso os aparelhos de radiografia. 

A15: De raio X, a TV de tubo de imagem. 

 

 

A partir do diálogo anterior em que são discutidos aspectos referentes aos tipos 

de ADP, os conhecimentos mais elaborados, ou a evolução do conhecimento (fase 3) 

começa a aparecer, conforme ilustrado no trecho a seguir: 

Linha: 424-451 

 

P: pensar assim...Então temos duas questões aqui ainda...O LHC e seus 

quatro detectores... 

A8: Já pesquisei professor. 

P: Já! ((risos) )..quais são? 

A8: O ATLAS, O CMS, O ALICE e o LHCB...o Alice é um colisor de íons, o 

Atlas é um aparato toroidal, o CMS é solenoide e o LHCB 

((incompreensível)), o propósito do LHCB é buscar indícios da anti-matéria, 

ele faz isso ao procurar por uma partícula conhecida como Quark beauty 

((trecho de leitura de parte da pesquisa que o aluno fez incompreensível, 

pois leu muito rápido)). 

P: Daí a gente vai perceber que tem vários termos aí ((incompreensível)), 

eles tentaram até atribuir....tentaram tornar mais familiar atribuindo uns 

nomes bonitinhos...tanto que botou, quark beauty, que é o quark bonito, tem 

o quark charm, que é o quark charmoso, o quark strange, que é o quark 

estranho, esses são os nomes mesmo né? Deixa eu falar uma coisa, tem 

alguns nomes aqui que eu lembro a tradução...(((nesse momento o professor 

apresenta um quadro do CERN com as partículas e seus nomes)) 

A18: Professor eu lembro que quando o senhor viajou, o senhor deixou uns 

vídeos, que tinha esses negocinhos. 

P: Tinha tudo isso! A ideia gente não é que vocês viram no primeiro ano e 

gravou não, eu quero que vocês levem isso pra vida de vocês, não nomes 

específicos, mas que existem muitas coisas ai. 

A8: Esse quebra cabeça ((Figura 12))aqui ele todo é uma partícula, ou cada 

pedacinho é uma partícula? 
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Figura 12- Quadros de representação do modelo padrão– Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

P: Cada um deles é uma partícula, e juntos é o que forma a estrutura da 

matéria, a matéria seria composta por esse quebra-cabeça. 

(Incompreensível)) ...Bem vamos continuar aqui...vou dos mais simples para 

os mais complexos, feixe de partículas... 

A15: são várias partículas. 

 

 

 Os alunos então começam a compreender qual o objeto de estudo dos ADP e a 

entender o átomo a partir de sua estrutura, visualizando o quebra-cabeça da imagem 

acima, que representa o universo das partículas. Como nesse dia estavam previstas 

quatro aulas, foi disponibilizado um tempo para os alunos fazerem pesquisas e 

socializarem. O professor continuou as discussões na aula seguinte. 

4.5. Discussões e descrições referentes a aula 05 e 06 - MOMENTO B 

 

 Ao prosseguir as discussões do MOMENTO B o professor argumenta e começam 

a aparecer os conceitos científicos: Campo magnético e campo elétrico, os quais 

entende-se como importantes na compreensão do funcionamento dos ADP. Como pode 

ser observado nas linhas 555-589: 

Vários alunos: atração 

P: Atração, né isso? Se eu tenho “postivo-positivo”, é? Repulsão e 

“negativo-negativo” também será repulsão, se eu fosse desenhar o campo 

elétrico seria mais ou menos dessa forma aqui ((Linhas que se atraem, e se 

repelem professor desenha no quadro)), vou apagar aqui e fazer o do 

ímã...ímã não tem positivo e negativo, ímã é o que? Norte e sul 

 

 

Figura 13- Desenho das linhas de campo feito em sala de aula pelo professor– Fonte: dados da pesquisa. 

 

A15: Oh professor na bússola antes de ser colocada existe alguma carga que 

ou ímã magnético ((incompreensível)). 

P: na verdade ela é imantada 

A15: Como se fosse por exemplo uma chave de fenda pra facilitar na hora de 

tirar o parafuso. 
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P: Isso, você pega a chave de fenda e esfrega no ímã... ((incompreensível)) 

você consegue fazer imantação de materiais que são ferromagnéticos, aí tem 

os diamagnéticos e paramagnéticos, a gente vai entrar nisso também, nesse 

mérito depois. 

A8: ((incompreensível)) 

P: Não porque nós estamos num campo magnético intenso e essa sensação 

de atração e repulsão depende da distância,  o que eu quero dizer com isso, 

você está sentindo....por exemplo...se eu ligar uma tv aqui você vai sentir o 

campo elétrico da tv? 

A8: Não 

P: Porque você está distante, se eu ligar o Van der graff aqui eu também não 

sinto, é preciso está relativamente próximo...com o ímã eu também não sinto, 

é preciso estar perto, tanto que se eu pego esse ímã aqui está atraindo, mais 

aqui ((distantes nada acontece)) 

A8: e no caso da bússola que está longe, mas é direcionada. 

P: A bússola tá sentindo o campo magnético da Terra, tudo aqui tá sentindo 

o campo magnético da Terra, ele é intenso, aí você compara o campo 

magnético produzido pela a Terra e leva em consideração que nós estamos 

muito próximos da Terra...aí você fala assim...qual o campo magnético mais 

forte, o da Terra ou esse daqui (ímã)? O da Terra, só que porque esse daqui 

((do ímã)) não senti tanto o da Terra? Ele ta sentindo, só 

que...((incompreensível)), e aqui o magnético ((incompreensível))...ele ta 

alinhado, mas se eu coloco aqui qual o mais forte, o da terra 

((incompreensível)). Tudo bem pessoal a ideia do campo elétrico e 

magnético? Beleza então.../ ..eu não falei aqui pra vocês que cargas iguais 

se repelem e opostas se atraem, existe uma força elétrica ali então, existe 

aqui também uma força magnética...e para quê que eu posso utilizar força 

elétrica e magnética? Uma eu posso utilizar na outra, porque existem as 

chamadas forças das interações, não apenas as elétricas e magnéticas mas a 

interação das duas, que é a interação eletromagnética, elas têm relações. 

Alguém já pegou e colocou um imã próximo de uma tv?  

A10: Já, eu já! 

P: Escreva aí o que você viu quando colocou? 

A10: A tela ficou roxa... ((incompreensível)) 

 

Nesse momento da aula percebemos longos trechos na fala do professor, é 

possível perceber que o mesmo está desviando-se do objetivo dessa aula. Entendemos 

que alguns fatores podem estar contribuindo para isso, como: implementar 4 aulas em 

um mesmo dia, não termos delimitado exatamente como o mesmo abordaria cada termo 

que viesse a surgir. 

 Como pode ser visto no trecho abaixo, ao tratar os conceitos científicos, 

acontece uma chuva de informações e mesmo quando o professor questiona os alunos, o 

mesmo não disponibiliza tempo para os alunos falarem, não ocorrendo diálogo. Como 

pode ser observado:  

Linha 569-590: 

P: olha só o ímã ao aproximar de um televisor o que acontece, a tela é um 

anteparo onde diversos elétrons bombardeiam a tela, então eles vem e batem 

na tela, e a tela é sensível aquele tipo de carga, então o que é que acontece? 

Vai formando a imagem naturalmente..../...mas no momento em que eu 

coloco o ímã, ele vai fazer com que os elétrons não vá para o lugar certo, 

fazendo com que eles desviem e vão para os lugares errados, por isso meche 

na coloração, Causando uma coloração completamente estranha, tá? Pena 
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que não temos um monitor antigo aqui, e não da pra fazer com o de led 

porque são diferentes, os monitores antigos tinham até a função de 

desmagnetizar, não sei se vocês conhecem isso? As letras estavam 

embaralhadas, daí tinha um botão desmagnetizar, ele apagava e depois 

funcionava normalmente... o quê que magnetizou? Um auto falante que 

ficava próximo do monitor... então a gente vê que magnetismo produz 

eletricidade e eletricidade magnetismo, eles têm uma relação. Voltando ao 

texto pra gente fechar, deixa eu ler o finalzinho... “por mais incrível que 

possa parecer todos nós temos um acelerador de partículas em casa! A 

conhecida televisão de tubo, tem, basicamente, as mesmas características de 

um acelerador de partículas: elétrons são liberados pelo aquecimento de um 

filamento, acelerados por um campo elétrico, colimados por um campo 

magnético e, no final, atingem a tela produzindo um a imagem...Vocês 

conseguem visualizar uma imagem disso? Vamos lá...seria mais ou menos 

isso daqui ((professor faz um desenho da TV antiga demonstrando como a 

mesma funciona como indicado no texto))....Então a ideia agora é fazermos 

algumas analogias com os aceleradores de partículas, um linear e um 

circular... eu queria que vocês dividissem em grupos, podem ficar um lado 

com o linear e o outro com o circular, e eu queria que vocês fizessem... 

tentassem fazer uma montagem experimental de tal forma que simulasse um 

acelerador de partículas ((o professor oferece as plataformas, uma linear e 

outra circular, os ímãs e esferas para os grupos tentarem fazer a montagem, 

o professor auxilia os alunos)). 

 

 Abaixo na figura 14, a TV de tubo de imagem é desenhada pelo professor para 

explicação do fenômeno análogo aos aceleradores de partículas lineares. 

 

Figura 14 - TV de tubo de imagem desenhada pelo professor – Fonte: dados da pesquisa. 

 Entendemos que esse momento da aula necessita de reestruturação levando em 

consideração que os objetivos precisam estar mais claros, bem como os conceitos a 

serem discutidos, que encaminhem os alunos para compreender os ADP, o que será 

considerado na reestruturação desse momento de aula no capítulo cinco. 

O professor então continua a aula, dividindo a turma em duas equipes, 

disponibilizando para cada grupo um kit (esferas, ímãs e plataforma circular ou linear) 

para a montagem do experimento: “Canhão de Gauss” (Anexo 1). Com esse kit cada 

grupo desenvolveu uma montagem representando analogamente um acelerador linear e 

um acelerador circular, apresentando possíveis explicações sobre o funcionamento dos 

mesmos. Nesse momento, o diálogo entre aluno e professor se reestabelece por meio 
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dos questionamentos referentes à conservação de energia das esferas na proposta 

experimental, e algumas analogias com os aceleradores, como veremos nos diálogos 

abaixo: 

 

Linha 597-624: 

P: A gente empurrava com muita energia a primeira esfera? 

A19: Não, ela era atraída pelo ímã 

P: Quando ela é atraída pelo ímã, esse ímã ele é forte ou fraco? 

Vários: Forte 

P: Então esse campo magnético é forte, de longe essa esfera sente o campo 

magnético? 

A19: Não. 

P: Quando ele vai se aproximando, quanto mais próximo do ímã, não é mais 

forte a força? 

Vários: é 

P: Essa força magnética ela é dada por uma função quadrática, vocês já 

viram que uma função quadrática, é dada por um arco de parábola, por 

exemplo...se você tem algo parecido com uma função quadrática não cresce 

dentro de uma função...a força magnética ela é também quadrática, então 

quanto mais próximo fica a aceleração vai aumentando, ou seja, por mais 

que eu de um toque fraco, quando chega no pequeno espaço acelera muito 

intensamente e ai um vai transferir energia para o outro. A exemplo desse 

pêndulo de Newton...((o professor faz analogia entre a transferência de 

energia entre as esferas com o pêndulo de Newton e conclui com as 

limitações entre o acelerador e o experimento))...então vamos por partes 

aqui...quem direcionou a esfera no experimento? 

A6: A canaleta 

P: isso, a canaleta...quem direcionava aqui as esferas? 

A4: As bordas 

P: Isso as bordas, a parede, porque por inércia a tendência dele seria seguir 

em linha reta...então em um acelerador de partículas mesmo, não é desse 

jeito, então é só pra gente perceber as analogias...vamos lá então...quem 

acelera a partícula num acelerador de partículas, é o ímã, o campo 

magnético ou o campo elétrico...((silêncio))...o que vai acelerar a partícula 

aqui ((no experimento)) foi o campo magnético 

A7: Mas lá ((no acelerador)) é o campo elétrico 

P: Isso... só que o Acelerador de Partículas possui ímãs também, possui 

campo magnético, no aceleradores de partículas o campo magnético não tem 

a função de acelerar, o campo magnético é como se fosse a canaleta, é ele 

que vai direcionar aquilo ali, e aí... só que eu vou ter o seguinte...um feixe de 

partículas girando de um lado e outro girando do outro 

lado...pergunta....eles estão sendo acelerados de um lado e do outro, para 

eles chocarem, quem que desvia? 

 

Os alunos conseguem entender as analogias entre a proposta experimental e os 

tipos de aceleradores: lineares e circulares. Indicando ,por exemplo, essa compreensão 

na fala de A7 quando o mesmo destaca que no acelerador de partículas, real, quem 

acelera as partículas é o campo elétrico e não o magnético como acontece no objeto 

análogo (o que para nós representa um indício de evolução da aprendizagem- fase 3). 

Abaixo, algumas imagens dos alunos durante a montagem análoga aos aceleradores de 

partículas. 
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Figura 15- Alunos durante a montagem análoga aos aceleradores de partículas– Fonte: 

dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ao finalizar a aula é lido um texto intitulado: Os aceleradores de partículas e 

suas implicações, referentes a alguns aspectos da tecnologia, saúde e Ciência. O 

referido texto consta no Anexo 3 desse mesmo conjunto de aulas mencionado até aqui. 

E esse tem a intenção de introduzir e orientar sobre elementos que os alunos encontrarão 

na visita técnica ao Centro de Pesquisas em Ciências e Tecnologias das Radiações 

(CPqCTR)
21

. O professor finaliza esse encontro explicando sobre a visita de campo, na 

qual os estudantes terão a oportunidade de conhecer os laboratórios, as pesquisas 

desenvolvidas, e alguns dos pesquisadores do centro. 

 

4.6. Discussões e descrições referentes a aula 07, 08, 09 e 10 - 

MOMENTO C 

 

Nesse momento, aconteceu a visita técnica, que se refere ao tempo de 4 aulas de 

50 min. Como não se apresentou adequado gravar esse encontro, porque os alunos 

foram divididos em grupos para conhecer o laboratório, foi feita uma breve descrição 

em diário de bordo pelo pesquisador com as informações descritas nesse tópico.  

                                                 
21

Maiores informações em: < http://www.uesc.br/centros/ctr/ > (acesso em 04 de maio de 2016) 

http://www.uesc.br/centros/ctr/
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 Trinta alunos das duas turmas, chegaram pontualmente às 14:00h ao Centro de 

Pesquisas em Ciências e Tecnologia das Radiações (CpqCtr) da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC) acompanhados do professor de Física da turma. Ao chegarem os 

alunos foram recebidos pelo pesquisador do laboratório, que fez uma breve 

apresentação de 30 minutos sobre o CpqCtr, trazendo informações sobre as pesquisas e 

funcionamento dos aparelhos ali presentes. Após esse período, os alunos foram 

divididos em quatro grupos - dois grupos com sete alunos e outros dois grupos com 

oito, para proceder com a visita às salas onde ocorrem as pesquisas, uma vez que estas 

eram pequenas para receber os alunos de uma só vez. 

O laboratório foi apresentado pelos próprios pesquisadores que lá trabalham, 

durante a visita foi possível perceber expressões de interesse e surpresa dos alunos, 

como pode ser observado na imagem abaixo, ouvindo frases como: “ O que eu preciso 

estudar pra fazer isso?” 

 

 

 

Figura 16- Expressão de surpresa de uma aluna em um dos laboratórios– Fonte: dados da 

pesquisa. 

 

No CpqCtr, os alunos tiveram a oportunidade de observar e discutir com os 

pesquisadores sobre diversos aparelhos e experimentos do laboratório, como o detector 

de germânio, aparelhos de raio x, mamografia e contador geiger. Tiveram ainda a 

chance de conhecer pesquisas básicas e aplicadas a tecnologia, sobre física médica e 

meio ambiente, análise de efeitos biológicos do ultrassom, e o tratamento de imagens 

médicas por um aparelho de raio x bem calibrado. 
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Abaixo a figura 18, apresenta o registro dos alunos, pesquisador e professores na 

visita técnica ao CpqCtr. 

 

 

Figura 17- Alunos no Centro de pesquisa de tecnologia e radiação– Fonte: dados da pesquisa. 

4.7. Discussões e descrições referentes a aula 11 e 12 - MOMENTO D 

 

Após a visita ao laboratório, os alunos receberam um texto de apoio e um 

material de orientação para esse encontro final, em que estavam previstas algumas 

apresentações, sendo sugerido que eles formassem grupos de duas e cinco pessoas. A 

atividade final consistiu em apresentar em forma de: História em quadrinho; Peça de 

teatro; Entrevista (bate-papo); Paródia ou música; Poema; Vídeo de divulgação; à 

produção de um texto/reportagem para a página do facebook do instituto (obrigatório). 

A partir dos conhecimentos estudados: Raios Cósmicos; Aceleradores e detectores de 

partículas; Partículas elementares e modelo padrão; Física de partículas e o cotidiano; E 

o CERN. 

Dentre as atividades expostas pelos alunos, destacamos o poema visto ao longo 

dos capítulos aqui nessa pesquisa, e ao fim do Apêndice 5, constam mais algumas 

atividades apresentadas. Como percebe-se no poema, a aluna traz diversos termos e 

conceitos estudados durante as aulas. Em busca de compreender um pouco mais sobre 

como esses conhecimentos se apresentaram para os alunos, fizemos uma última 

atividade nessa aula, denominada como atividade diagnóstica 2, com seis 

questões(descritas abaixo), que nos trouxeram mais algumas informações e 

possibilitaram um aprofundamento nas análises. 

1º Os aceleradores de partículas, dentre eles o famoso LHC tem como base para 

os seus estudos a Física Nuclear. Baseado no princípio de funcionamento dos 

aceleradores de partículas foram criados alguns instrumentos utilizados na área da 

medicina como auxilio ao combate de doenças, como o câncer. Quais, ou qual aparelho 
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utilizado hoje na medicina e/ou na sua vida, que você conhece segue o princípio de 

funcionamento, dos aceleradores e/ou detectores de partículas?  

                                                 
22

 As respostas levadas em consideração, assim como mencionado na atividade diagnóstica 1, seguem o 

mesmo critério, consideramos as 23 respostas dos alunos presentes nas duas atividades diagnósticas. 

Respostas
22

 

A1 A área de radiologia é um exemplo que possui equipamentos capazes de ajudar a detectar 

doenças humanas 

 

A2 

O aparelho que tira raio x o outro que é utilizado para o diagnóstico de câncer de mama. 

Se eu não me engano são aqueles aparelhos diferentes, a diferença está basicamente na 

estrutura 

A3 

 

Aparelho de raio X 

A4 Os aparelhos de quimioterapia 

A5 O raio x e o mamógrafo 

A6 Raio X. muito utilizado para a utilização de exames, ao combate à doença. 

 

A7 

As maquinas de raio x que são utilizadas para detectar doenças. 

A8 Raio x, tomografia, mamografia, radioterapia. 

A9 O exame de mamografia, radiografia. 

A10 A TV de tubo de imagem por exemplo é um ótimo exemplo, pois se abrir uma TV de tubo de 

imagem irá se deparar com uma estrutura parecida. 

A11 Hoje se usa no mundo, o raio x, tem também a radioterapia e o mamógrafo. 

A12 Raio x, televisão, aparelho de mamografia, micro-ondas e etc. 

A13 Destacar o raio x 

A14 O raio x no meu ver é um dos mais conhecido, também há a quimioterapia. 

A15 Bom ele tem grande uso na medicina com o uso do raio x que graças a eles podemos ver o 

que não está explícito. Tem grande importância na tecnologia como na tv e na radiação 

A16 Raio x e mamografia  

A17 Alguns aparelhos como os raios x que com esses aparelhos podem ajudar e melhorar uma 
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Diferentemente da primeira atividade diagnóstica em que os alunos não 

mencionavam aparelhos relacionados aos ADP, agora eles mencionam vários, como: 

TV’s de tubo, os aparelhos de raio x, de mamografia, e outros, ou seja, eles já 

reconhecem aparelhos que funcionam baseados nos princípios dos ADP. Contudo, é 

possível perceber que alguns alunos confundem o exame de raio x com o exame de 

ressonância magnética, a exemplo do comentário de A20 e A21, logo, não ficou claro 

para os alunos a diferença entre eles, algo a ser considerado na reestruturação, no 

capítulo cinco, para que os alunos não fiquem confusos, disponibilizando textos e 

atividades para que os mesmos estruturem melhor tais conhecimentos. 

2º Pessoas ao serem submetidas a exames de imagem são “bombardeadas” por 

partículas mais comumente conhecidas como radiação, que pode ou não ser prejudicial 

ao organismo, a depender dessa emissão. Você acredita que seja importante controlar 

regularmente a qualidade desses aparelhos que desenvolvem esses exames, a quem 

cabe esse controle?  Justifique. 

visão melhor do médico e também ele relata algumas fotos que com isso pode ajudar 

A18 Raios X, TVS de tubo e outros que me fogem a memória. 

A19 Na medicina hoje temos os aparelhos de radioterapia entre outros e na vida as TVs de tubo 

usadas antigamente  

A20 Basicamente os raios x onde pudemos ver de perto como funciona, pode ser utilizado 

através de doenças de mama por exemplo. 

A21 Os aparelhos de raio x requer o mesmo princípio de funcionamento dos aceleradores de 

partículas, usando esse princípio para análise de células e possível diagnóstico de 

anormalidades 

A22 Conheço a TV de tubo de imagem e a máquina de raio x. Ambos aceleram e detectam 

partículas para produzir imagens 

A23 Os aparelhos de raio x, muito utilizado na detecção 

Respostas 

A1 Deve-se ter um bom desenvolvimento desses aparelhos para que se tenha um bom resultado. 

Sendo assim a pessoa que se submeter a radiologia terá menos riscos e mais eficiência nos 

diagnósticos ou tratamentos 
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A2 

Sim porque nada em excesso faz bem e é sempre com ter controle das coisas. Imagino que se 

uma pessoa que faz esse tipo de exame receber uma dose de radiação duas ou três vezes 

maior que o normal pode haver complicação 

A3 

 

Sim cabendo aos órgão de saúde junto com o estado fazer com que esses materiais capitem 

de forma segura e precisa essa radiação  

A4 Por técnicos na área que saiba manusear bem cada equipamento para que não ocorra erros 

que possam prejudicar nem os pacientes nem o próprio equipamento  

A5 Sim os profissionais que trabalham com materiais de radiação e partículas. Porque sim o 

regulamento de aparelhos podem ser ameaças a pessoas que não possuem conhecimento 

algum. 

A6 Sim. Cabe aos pesquisadores e desenvolvedores que ao autorizar que as pessoas se 

submetam, sabem o risco de que pode ou não ser prejudicial ao organismo. 

 

A7 

Sim. O ideal é que sempre se procure evoluir, no sentido de tornar mais saudável e eficiente. 

Acho que esse controle cabe aos pesquisadores da área de física medicina. 

A8 Sim, talvez os cientistas desenvolverem novos tipos de exames com menos radiação. 

A9 Sim. Porque essas radiações sendo muito constantes pode prejudicar a nossa saúde, mas é 

preciso ter todos cuidados usando equipamentos adequados. 

A10 Sim. É importante controlar a qualidade desses aparelhos, pois uma equipe especializada 

paralelamente aos médicos que manuseiam tais objetos, pois qualquer descuido pode 

ocasionar sérios problemas ao paciente. 

A11 Sim. Pois com o tempo o acumulo é prejudicial a saúde das pessoas. Cabe aos 

pesquisadores saber se com o tempo o acumulo desses bombardeamentos iria prejudicar 

A12 Sim esse controle deve ser feito para que não acabe prejudicando alguém e levando a morte 

A13 Sim, pois controlando a qualidade desses aparelhos e melhorando-os evita que essas 

pessoas submetidas a esses exames fiquem sem segurança 

A14 Acho muito importante esse controle do aparelho, pois dependendo da dosagem paciente 

pode vim a óbito, acho que o dever é de um médico especializado nessa área.  

A15 Eu acho de grande importância essas partículas serem controladas, pois envolve essa 

radiação e também o que está sendo submetido a esse risco são pessoas, por isso deve-se ter 

um cuidado, pois cada pessoa possui organismos diferentes, uns mais sensíveis e outros mais 

resistentes 



 93 

 

De acordo com as falas todos os alunos reconhecem a necessidade de 

manutenção regular desses aparelhos e apenas 2 mencionam os profissionais que 

poderiam controlá-los. A partir dessas falas compreendemos que esses alunos têm 

condições de se posicionar diante de determinadas implicações sociais, como a 

importância de saberem que existe uma necessidade de controle desses aparelhos, o que 

para nós representa a Fase 4 da TLS, pois a mesma constitui a aplicação do 

conhecimento em situações distintas, visando a resolução de problemas, seja na vida ou 

em sala de aula sobre o tópico em questão, é nessa fase que os estudantes já de posse de 

alguns conhecimentos se posicionaram sobre as implicações cotidianas relacionadas ao 

tema (LIJSEN; KLAASSEN, 2004).  

3ºA percepção da radiação, seja qualitativa ou quantitativa, só pode ser 

realizada com a ajuda de materiais ou instrumentos capazes de captar e registrar sua 

presença. A detecção é realizada pelo resultado produzido da interação da radiação 

A16 Sim os especialistas. No laboratório na UESC foi mostrado que as salas têm intensidade de 

chumbo, não pode ficar tanto tempo na sala 

A17 Esse tipo de aparelho podem ajudar bastante pois com ele pode obter uma melhoria para o 

ser humano 

A18 Sim pois todo equipamento desregulado pode emitir mais radiação do que é preciso para 

obter a imagem desejada.  

A19 Eu acho que deveria sim ser controlado, pois apesar de nós sermos bombardeados 

diariamente pela radiação, essa radiação em alta pode prejudicar. Esse controle cabe aos 

hospitais que usam esses aparelhos, pois eles entendem. 

A20 Sim. Pois estes aparelhos podem ser testados em seres humanos. Esse controle é de fato 

usado por pessoa que conhece e sabe manusear, exemplo um físico. 

A21 Acho que esse controle de qualidade é fundamental pois com a desregulada, a pessoa pode 

acabar contraindo doenças, pois a radiação pode modificar as células. Acho que o controle 

deve ser feito pela agencia de vigilância sanitária. 

A22 Acredito que sim, pois aparelhos desse tipo de baixa qualidade usados em pessoas podem 

levar danos ao organismo. Cabe ao governo fazer o controle de qualidade. 

A23 Todo equipamento radioativo deve ter manutenção regular já que se sabe que a grande 

exposição a esse tipo de energia é prejudicial a saúde. Esse trabalho deve ser realizado por 

um técnico da área da física, ou alguém que tenha conhecimento sobre o aparelho. 
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com um meio sensível (detector). Em um sistema detector os detectores de radiação são 

os elementos ou dispositivos sensíveis a radiação ionizante utilizada para determinar a 

quantidade de partículas, ou radiação, presente em um determinado meio de interesse. 

Os sistemas detectores que indicam a radiação total a que uma pessoa foi exposta são 

chamados de dosímetros. Você acredita que seja possível, por exemplo, determinar por 

meio dos detectores o índice de radiação solar em áreas como a região em que você 

mora? Justifique! 

Respostas 

A1 Acho que sim pois esses detectores ajudariam a detectar a quantidade de radiação solar que 

interferi naquela área e qual a influência dessa radiação para as atividades agrícolas por 

exemplo. 

 

A2 

Sim a física tem avançado bastante com essa tecnologia pode ser possível. 

A3 

 

Sim por ser uma região de elevado índice radioativo  

A4 Sim. Só colocar os detectores em áreas em que a luz do sol esteja batendo e este detector 

arquivará os dados para que possa ser analisado 

A5 Sim através de métodos avançados como por exemplo o LHC que possui detectores de 

partículas 

A6 Sim. Acho que a detecção que no caso é o detector e que seria possível por meio dele 

determinar a quantidade de partículas e de radiação solar  

 

A7 

Sim, pois a depende as reação dos detectores pode ser possível identificar a intensidade da 

radiação no local 

A8 Sim se tiver meios para ser realizado 

A9 Sim. Pois o sol é muito quente o dia inteiro e portanto o calor é muito forte. 

A10 Sim. Pois a partir dos detectores seria feita uma varredura a partir de detectores de 

radiação em comparação com coletar amostras de outros ambientes com clima igual ou 

parecido 

A11 Sim pois como dita no texto, ele identifica as áreas sensíveis do corpo como por exemplo o 

câncer de pele 

A12 Sim pois através de uma linha de estudo e de bastante pesquisa isso chega a uma 

determinada informação e uma dela é a radiação solar. 
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Quase todos os alunos afirmam que sim e alguns ainda destacam essa 

importância frente aos altos índices de radiação detectados na região em que moram, o 

que mais uma vez representa a fase 4, contudo, alguns dos alunos não apresentam 

argumentos que justifiquem como esse processo acontece, como na resposta de A13 

indicando que não está claro o que representa a radiação, dado que nos orienta a pensar 

atividades que estruturem melhor a compreensão sobre os aparelhos diagnósticos, uma 

modificação a ser consideradas na reestruturação da sequência.  

 

4º Neste trabalho será utilizado um código computacional de simulação do 

transporte de radiações baseado na técnica de Monte Carlo para modelar dois 

A13 Não sei se seria possível, pois não sei ao certo se existe radiação no lugar em que moro 

A14 Sim. E acho muito importante, pois estamos em uma região onde a presença de radiações 

solares é intensa. 

A15 Sim pois possui detectores de diversos tipos. Onde eu moro não haveria problema pois é um 

lugar bem amplo e possui contato com a natureza  

A16 Acredito que sim, já que o dosímetros indica a radiação total que uma pessoa sofre. A 

ciência facilita em alguns meios  

A17 Na minha opinião com esses aparelhos podem sim ajudar no índice de radiações, pois com 

esses detectores pode-se obter um tipo de melhoria na região]o 

A18 Sim, pois os detectores são precisos, mais é preciso realizar o aparelho certo. 

A19 Sim pois a região em que eu moro tem praias e muito sol e as pessoas ficam exposta\as 

diariamente r muitas vezes não se preocupam tanto com a radiação; 

A20 Sim pois esse tal evento já foi testando na região]o em que moro 

A21 Acho que sim, quanto mais partículas ou quantidade de radiação, mais luza solar incide 

sobre o local e assim é favorável verificar a quantidade de partículas e comparar para obter 

um resultado 

A22 Sim pois acredito que eles também podem testar a radiação vinda do sol, para essa medição 

pode ser que precise aparelhos de maior escala 

A23 Sim, se os dosímetros podem detectar a radiação no organismo, devem também ser capazes 

de detectar em outro meio. 
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aceleradores lineares de tratamento por Radioterapia. Os aceleradores médicos serão 

o Trilogy e o TrueBeam da empresa Varian. A modelagem geométrica será baseada nos 

manuais técnicos e, as fontes de radiação nos espaços de fases para fótons, 

disponibilizado pelos fabricantes. Para a validação serão comparadas as curvas de 

doses em profundidade. (Adaptado) - Curso de Mestrado: Programa de Pós-

Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia – PPGMC. Você 

acredita que esses aceleradores sejam importantes para essa pesquisa. Justifique.  

Respostas 

A1 Tem devida importância no desempenho dos trabalhos desses médicos 

 

A2 

Sim acredito que há necessidade desse tipo de pesquisa porque tais conhecimentos é em prol 

do avanço da medicina. 

A3 

 

Sim, os mesmos ajudaria de forma precisa a simular como dito no enunciado, o transporte 

de radiações. Existindo uma grande necessidade pois a mesma ajudará no esclarecimento de 

toda população 

A4 Sim pois com ele que irá ser feito a simulação. Sim por que é com esse tipo de pesquisa que 

são feitas as descobertas a fundo sobre várias perguntas  

A5 Sim pois a contribuição de equipamentos como esse pode contribuir para nossa vida 

cotidiana 

A6 Acredito que sim. Para a modelagem dos aceleradores e que são importantes para a 

produção desse trabalho. Todas as pesquisas são válidas nesse tipo de projeto, com isso, 

passa a ter necessidade sim, a pesquisa junto com esses aceleradores. 

 

A7 

 

((Em branco)) 

A8  

Sim a pesquisa ajudará a desenvolver melhorias para tratamentos médicos  

A9 Sim. Pois haverá melhora na qualidade de vida, e há necessidade de meios de pesquisa para 

tentar amenizar muitos tipos de doenças. 

A10 Sim, creio que seja importante para a pesquisa pois a partir de simulação poderia se 

observar se o projeto implementado satisfaria as expectativas do criador e ajudaria os 

pacientes, além do que essa fase de experimentação seja necessária para não pôr em risco a 

vida dos possíveis usuários  
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A11 Sim poderá salvar vidas, a uma grande necessidade de novos conhecimentos para poder 

melhorar na condição de vida e na medicina. 

A12 Sim para saber com o que está lhe dando. Sim para novas descobertas e sim para novos 

avanços  

A13 Sim. Pois esses aceleradores são fundamentais para uma pesquisa aprofundada pois eles 

que são necessários para analisar o que a pesquisa quer. 

A14 Sim. Porque esses aceleradores já se mostraram eficazes e com essa extensão na pesquisa 

pode ter resultados surpreendentes 

A15 Sim pois ajudará a modelar os aceleradores gerando segurança melhor. É necessário que 

haja um tipo de pesquisa pois como esse procedimento ocorre em seres humanos é de 

grande importância serem analisados antes de aplicar para que não venha a haver riscos.  

A16 Sim, já que com esses equipamentos vão ser feitos e comparados as curvas de doses em 

profundidade 

A17 Os aceleradores são importantes praticamente em todas as áreas, pois podem ser utilizados 

em diversos sentidos, e nesse tipo de pesquisa tem um pouco essa necessidade 

A18 Acredito que sim, pois para se obter o melhor resultado em algo tem que ser feito pesquisas. 

Em relação a necessidade é uma ótima forma para encontrar resultado melhor e que não 

venha a prejudicar o paciente. 

A19 Os aceleradores são muito importantes pois com essas pesquisas foi descoberta outras 

partículas como a partícula de Deus. Nós temos uma grande necessidade de investir na área 

da pesquisa pois com ela já descobrimos vários tratamentos. 

A20 Sim acredito. Se de fato tiver retorno, um resultado favorável, sim. 

A21 Sim, acho que essa pesquisa não poderia ser realizada sem a ajuda dos aceleradores, talvez 

apenas de forma teórica, mas com os aceleradores é possível obter resultados corretos. 

Acho que esse tipo de pesquisa é fundamental para o entendimento da física em geral, que 

pode fomentar o acervo de diversos avanços científicos. 

A22 Sim pois eles estão no local onde coletam os dados para a pesquisa, sim existe essa 

necessidade pois os aparelhos são usados em pessoas podem fazer mal ou bem a elas 

A23 Os aceleradores são importantes para essa pesquisa pois muita informação que se tem hoje 

de partículas como o fóton, só ser deram depois dos aceleradores e existe a necessidade de 

estudos como esses para a construção de novos equipamentos ou para o desenvolvimento de 

novas técnicas. 
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Todos respondem que sim, confirmando, como na atividade diagnóstica inicial, 

que reconhecem a importância dos aceleradores de partículas e das pesquisas 

desenvolvidas a partir dos mesmos, e ainda complementam em comparação a atividade 

1, com aspectos relacionados ao desenvolvimento tecnológico e científico, e tais 

informações encontradas nas respostas remetem mais uma vez à fase 4. 

5º Serão avaliados os níveis de concentração dos radionuclídeos 238U e 232Th 

em matrizes sólidas ambientais pertencentes à região de mineração de Caetité (BA), 

resultado que terá um grande impacto científico, ambiental e econômico. Com que 

instrumento pode ser medido essa concentração e você avalia para o ambiente a 

importância desse tipo de pesquisa? 

Respostas 

A1 É importante para o ambiente pois tenta solucionar, buscar medidas para amenizar tais 

impactos. Através de detectores de partículas pode-se saber o nível de concentração 

 

A2 

Não sei porem é importante esse tipo de pesquisa pros moradores sabem a situação 

A3 

 

Sim ajudaria de uma forma grandiosa esse lugar 

A4 Com o detector, pois com esses tipos de pesquisa que são provados os verdadeiros impactos, 

assim despertando conscientização 

A5 A partir de detectores de fotoluminescência, atitudes como essa contribui de modo 

gratificante para o meio ambiente e para a identificação de substancias presentes ali 

A6 Acredito que sim. Para a modelagem dos aceleradores que são importantes para a produção 

desse trabalho. Todas pesquisas são válidas nesse tipo de projeto, com isso, passa a ter 

necessidade sim, a pesquisa junto com esses aceleradores. 

 

A7 

((em branco) 

A8 Sim é importante para saber os níveis e consecutivamente avalia-los caso o nível seja alto. 

A9 O medidor de solos 

A10 Creio que essa concentração pode ser medida a partir de detectores de radiação porque 

faria uma varredura na área para comparar com regiões parecidas, sem contar que esse 

tipo de pesquisa pode ajudar a conhecer mais profundamente o ambiente e seus aspectos. 
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A11 Essa concentração é medida através de um equipamento que mede o nível de resíduos 

químicos no ambiente. Desta forma poderá contribuir muito para o ambiente usando os 

recursos naturais para conservações ecológicas, tendo como exemplo o tijolo feito de fibra 

de coco 

A12 Através de radiação solares, creio que a pesquisa será de extrema importância para o local 

e para a região, além disso irá proporcionar uma nova forma de conhecimento 

A13 Por meio do detector  

A14 O instrumento é o dosímetros. É muito importante esse controle, porque se extrapolar 

aquela região pode se tornar uma região fantasma. 

A15 Com os detectores e aceleradores de partículas, poderá aplicado com o uso de um detector 

que é realizado pelo resultado produzido da interação da radiação com o meio sensível, 

promovendo mais segurança. 

A16 Detector de radiação vai determinar a quantidade de partículas de radiação. Com a 

pesquisa vai ser descoberto o quanto o ambiente sofre com a radiação, acho muito 

importante essa pesquisa. 

A17 Não sei  

A18 Não mim recordo do nome do aparelho, mais lembro em um analisador de solo e esse 

equipamento é importantes, pois ele mostra a saúde do solo para medidas serem tomadas 

A19 Poderia ser utilizado algum tipo de acelerador de partículas. Para se termos um progresso é 

preciso pesquisa, então eu acho muito importante 

A20 Eu acho que é dosímetros. 

A21 Acho que para essa medição são usados aparelhos para medir a radiação do solo. Essa 

medição é extremamente importante pois assim pode-se avaliar a condição do solo e 

purificar, ou mesmo estudar. 

A22 Podem fazer essa medição com detectores de partículas e essa pesquisa é de grande 

importância para a ciência 

A23 A importância para o ambiente de pesquisas como essa é quando se tendo em vista que no 

caso de Caetité por exemplo, providencias só seriam possíveis se detectar o problema. E o 

aparelho utilizado nessa pesquisa tem essa função detectar e medir a quantidade de 

substancias perigosas para as pessoas naquele meio 
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 É possível perceber que aqui foram contempladas as implicações ambientais, a 

partir dos estudos desenvolvidos nos ADP. A maioria dos alunos reconhecem os 

detectores e/ou dosímetros como instrumentos para medir a radiação e reconhecem a 

importância desse tipo de pesquisa principalmente com relação a seus reflexos no 

ambiente, aspectos que podem ser observados nas falas de: A10, A11, A16, A23, 

representando mais uma vez a Fase 4. 

6º Por fim, porém não menos importante, como você avalia as nossas aulas. 

Destaque os aspectos que consideraram positivos e negativos, para que possamos 

melhorar. 

 

Respostas 

A1 Até então achei muito produtivo o desenvolvimento das aulas, o modo como foi aplicado os 

assuntos (dinâmico) mas reconheço que houve um pouco mais de profundidade para 

entender o assunto até por que é algo novo e que não costumamos discutir no dia a dia. Foi 

muito bom o conhecimento  

 

A2 

As aulas estão sendo bastante produtivas, eu acredito que o modo pratico está sendo 

bastante utilizado 

A3 

 

Aulas esclarecedoras que nos fizeram tirar um ponto de interrogação enorme de nossas 

cabeças, principalmente no que se refere a raios cósmicos e partículas  

A4 No geral boas! 

A5 De grande importância acadêmica, também pessoal por ter uma experiência inenarrável que 

pouco jovem tem e estar perto de equipamentos como os da visita a UESC que geralmente 

vemos apenas em teoria. Foi tudo de bom! Ah, promovam mais materiais desse porte em 

outras instituições e de maneira dinâmica para que também possam ter o prazer de 

conhecer. 

A6 Muito produtivas e interessante, vários conhecimentos para o nosso aprendizado 

 

A7 

As aulas foram muito interessantes e dinâmicas, porem os assuntos são complexos e sentir 

um pouco de dificuldade apesar de ter sido divertido. 

A8 Adorei todas as aulas, apesar do assunto ser intenso as aulas não foram. Continuem com as 

aulas dinâmicas. 

A9 Só vejo nas aulas aspectos positivos, porque nos passou muito conhecimento adquirido e 

novas possibilidades de entender as coisas no nosso dia –a dia  
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Como apresentado nas respostas acima, alguns alunos opinam que as aulas são 

diferentes e fogem do tradicional, ocorrendo de maneira prática e dinâmica. 

Acrescentamos que um aluno destaca que a pesquisadora deveria se envolver mais 

A10 As aulas são dinâmicas e extremamente interessantes e enriquecedoras, porem necessita 

maior diálogo entre a turma e a pesquisadora, pois ainda é muito superficial. 

A11 Todas aulas foram dinâmicas tirando a atenção teórica e sim com a prática, construindo 

ideias, duvidas, respostas e soluções. Particularmente foi prazeroso conhecer a física de 

modo diferente  

A12 Foi de um enriquecimento muito grande para as duas turmas, com essas aulas pode 

contribuir muito para o nosso aprendizado e foi muito bom se aprofundar no assunto. 

A13 Os aspectos positivos são a aula que é muito bem explicada e não consigo perceber aspectos 

negativos. 

A14 Gostei muito da proposta lançada sobre agente onde as aulas eram de fácil absorção de 

conteúdos 

A15 Estou achando e temos bastante dinâmicas e que possam continuar fazendo mais pesquisas e 

aulas práticas. 

A16 Bem interessante essa proposta de trabalho, foi bem aproveitado para os alunos. 

A17 A aula em si foi boa. Foi explicado perfeitamente algumas coisas que a gente não viu ainda. 

A18 A proposta foi bastante interessante pois mostrou teorias que pensávamos que era 

prejudicial 

A19 Na verdade só tenho aspectos positivos, pois com estas aulas eu pude realmente saber o que 

é raios cósmicos r o que ele pode provocar r também conhecer os aceleradores de 

partículas. Aspectos negativos: Deveríamos ter mais aulas 

A20 A aula, muito boa pude perceber com frequência e tive também resultados muito 

importantes, onde vi e aprendi muitas coisas que não sabia 

A21 As aulas são bem completas com bastante interação e equilíbrio, entre a teoria e a pratica, o 

que eu acredito que vem trazendo resultados positivos. 

A22 A aula no geral é muito boa tem uma ótima didática e conteúdos programados, porém 

algumas atividades têm tempo muito curto para serem efetuadas com êxito. 

A23 Na minha opinião não se tem o que mudar 
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(A10), o que representa um indício do controle do parâmetro necessário como destacado 

na característica 1 da TLS (COLLECTIVE, 2003), não sendo função da pesquisadora 

interferir nas aulas.  

No que cabe a Fase 5 - é a fase em que professor deve auxiliar os alunos a 

refletir sobre o conhecimento científico adquirido. Destacamos sobre essa fase o trecho 

das aulas 03 e 04: 

 Linha 350-393: 

P: Então as vezes a gente quer resultado de uma pesquisa com um fim né.../ 

quer um fim para essa pesquisa, um fim específico...mas muitas coisas, as 

vezes tem essas ramificações...A8? 

A8: Eles querem encontrar respostas....a maioria dos estudos da ciência 

querem encontrar respostas, como da onde nós viemos, da onde surgiu o 

mundo, (incompreensível),são perguntas que nunca vão ser respondidas. 

P: Mas os cientistas tentam isso né, responder a perguntas, mas quando 

desenvolve um experimento desse, dessa magnitude, o LHC, 

((Incompreensível)), são 27 km de circunferência, tá? Daria pra gente ir .../ 

se fosse aqui na região por exemplo daria pra gente ir de Uruçuca a Itabuna, 

um pouco menos por conta das curvas, mas é muita coisa, você pegar daqui 

até Ilhéus e fazer uma circunferência, então é gigantesco, tem 100m de 

profundidade, custou 3 bilhões de euros investidos, se a gente transformar 

são mais ou menos 10 bilhões de reais, é muito dinheiro...só que aí...a ideia é 

responder algumas perguntas, só que nessa tentativa de responder algumas 

perguntas, surgem muito mais perguntas do que respostas, e o que é que nos 

move, são as respostas ou as perguntas? 

A15: são as perguntas. 

P: isso são as dúvidas, são as inquietações que nos movem, se você não tem 

inquietações, se você não tem estímulos, você entra em uma zona de 

conforto, e pronto acabou. Vocês já pensaram por exemplo, uma das funções 

do LHC era tentar fechar essa ideia do Modelo Padrão pra encontrar essa 

famosa partícula de Deus, que o nome científico seria o bóson de Higgs, 

encontrou, foi atribuído o Nobel. Mas imagine se não tivesse sido 

encontrado? 

A15: Não ia ser pra nada 

P: Não, não ia ser pra nada, ia provar que não era daquilo dali...mas vão 

surgir outras perguntas...((incompreensível))...foi interessante pra mim 

perceber que muitos de você tinham compreensão, de que mesmo com tanto 

investimento, não é pra uma coisa apenas, uma coisa específica. Vocês viram 

que tem aceleradores em hospitais, como falou aí no texto, quais seriam os 

aceleradores em hospitais? 

A5: Os aparelhos de radiografia. 

 

Como pode ser observado no trecho acima o professor orienta os alunos para 

refletir sobre a importância das pesquisas desenvolvidas, os questionando sobre o 

porquê se investe tanto recurso nesse tipo de investigação. Destacando, ainda, que o que 

deveria mover os estudantes seriam os questionamentos e não as respostas, 

apresentando aspectos diretamente ligados a construção da ciência, demonstrando por 

meio do diálogo que não há um ponto final, uma verdade absoluta. 
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Sobre a fase 6 -  estabelece que o aprofundamento no processo de construção do 

conhecimento não aconteceu de maneira direta, contudo, no diálogo do professor é 

possível perceber algumas indicações sobre esses aprofundamentos, como destacadas 

abaixo, linha 526-534 

P: campo....é algo que existe, ele não tem um formato especifico, mas eu crio 

modelos para representar esse campo...então existe um campo gravitacional, 

existe um campo elétrico e existe um campo magnético também...eu vou citar 

exemplos onde existe o campo magnético para vocês começarem a 

compreender...é tipo assim, é tão difícil explicar com palavras que eu vou 

usar exemplos, depois eu vou falar, esse piloto quando eu solto ele cai, por 

causa da gravidade, então existe algo puxando esse piloto para baixo, certo, 

e esse piloto está imerso num campo gravitacional, tem um campo entre ele a 

terra... quando eu pego dois imas eu sei que tem um lado que atrai e outro 

lado que repele....todos já fizeram essa brincadeira né? Uma brincadeira que 

talvez vocês não tenham feito e é muito legal, nós temos imas suficientes é 

colocar num celular próximo, fica bacana, bonitinho...querem testar? 

 

 Entendemos aqui a necessidade e importância sobre os conceitos de “campo 

magnético e “campo elétrico” serem aprofundados, pois são importantes para a 

compreensão do funcionamento dos Aceleradores de Partículas, no entanto, a partir  da 

análise do material, mesmo apesar de três alunos por meio das falas conseguirem fazer 

analogias, com os conceitos, os demais permaneceram silenciosos na sala, como pode 

ser observado no diálogo abaixo: 

 Linha 617-624: 

acelerador e o experimento))...então vamos por partes aqui...quem 

direcionou a esfera no experimento? 

A6: A canaleta 

P: isso, a canaleta...quem direcionava aqui as esferas? 

A4: As bordas 

P: Isso as bordas, a parede, porque por inércia a tendência dele seria seguir 

em linha reta...então em um acelerador de partículas mesmo, não é desse 

jeito, então é só pra gente perceber as analogias...vamos lá então...quem 

acelera a partícula num acelerador de partículas, é o ímã, o campo 

magnético ou o campo elétrico...((silêncio))...o que vai acelerar a partícula 

aqui ((no experimento)) foi o campo magnético 

A7: Mas lá ((no acelerador)) é o campo elétrico 

P: Isso...só que o Acelerador de Partículas possui ímãs também, possui 

campo magnético, no AP o campo magnético não tem a função de acelerar, o 

campo magnético é como se fosse a canaleta, é ele que vai direcionar aquilo 

ali, e aí... só que eu vou ter o seguinte...um feixe de partículas girando de um 

lado e outro girando do outro lado...pergunta....eles estão sendo acelerados 

de um lado e do outro, para eles chocarem, quem que desvia? 

 

 Essas análises nos encaminham para a compreensão das modificações 

necessárias na sequência construída e representam uma lacuna, sendo indispensáveis 

estratégias que venham a favorecer a compreensão sobre o funcionamento dos ADP. A 
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partir dessas discussões consideraremos os aspectos de reestruturação da Sequência de 

ensino no capítulo seguinte, destacando as alterações em cada momento de aula. 
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5. A REESTRUTURAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM. 

 

E a busca continua... 

Tudo se preenche, outrora, tudo que temos é o vago- que não deixa de ser profundo 

Existe um início, será que virá o fim?  

Do caos ao cosmo  

Do cosmo, ao caos. 

 

Como destacam Lijsen e Klaassen (2004) sobre a Estrutura Didática, apesar de 

não existir uma garantia sobre a melhor forma de se ensinar um tópico (ADP), é 

possível estabelecer critérios de comparação, que levam a pensar que existem algumas 

formas melhores do que outras. Nesse contexto, consideramos que as reformulações na 

sequência poderão contribuir com a potencialidade da mesma dando mais chances ao 

processo de construção do conhecimento, por meio das atividades mantidas, revisadas e 

inseridas. 

Foi possível verificar através do diálogo dos estudantes e das atividades de sala 

de aula, que houve a contemplação das fases, e ainda uma evolução dos alunos com 

relação ao conhecimento inicial, passando a apresentar implicações sociais, éticas, 

científicas, tecnológicas, históricas e ambientais, frente ao conhecimento sobre os ADP. 

Entretanto, com relação a Fase 6, não encontramos nas atividades e diálogos dos 

estudantes aprofundamentos, sendo estes o conhecimento necessário para a 

compreensão do funcionamento dos ADP. Então, a partir da apresentação dos caminhos 

delineados, entendemos que alguns aspectos precisam ser revistos, levando em conta os 

ADP, incluindo suas especificidades como tipos, funcionamentos atrelados aos 

conceitos científicos.  

Sobre esses aspectos, como os primeiros objetivos da avaliação interna – 

adotada aqui por meios das atividades diagnósticas e observação dos caminhos da 

sequência - são para testar a eficácia da sequência em relação aos objetivos iniciais, 

avaliaremos todas as aulas, considerando a necessidade de refinarmos a sequência 

modificando algumas estratégias e atividades adotadas. 

Apesar de alguns problemas já verificados no caminho, temos alguns aspectos 

gerais considerados positivos, a serem mantidos, dentre eles, destacamos a “Câmara de 
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Nuvens” dando início ao plano. Percebemos com as análises o quanto enriquecedor se 

apresenta tal experimento com relação aos ADP, promovendo a problematização, bem 

como a articulação do saber antigo com o novo, fruto do que agora denominamos como 

criatividade didática, no sentido de se apresentar como um instrumento que favorece a 

compreensão dos conhecimentos científicos a serem trabalhados e que não mais são 

utilizados para pesquisas atuais.  

 Além disso, Pessanha e Pietrocola (2016), trazem que a FMC pode ser melhor 

explicada através de equipamentos, denominando como uma produção de realidade 

mediante a técnica (p.367), ao abordar a técnica utilizada pelos cientistas para produzir 

esses conhecimentos. Dessa forma, incorporaremos mais atividades promotoras da 

compreensão dos fenômenos, a partir do funcionamento, como a atividade do Raio X, 

(Anexo 3 do momento B), presente na nova configuração da sequência. Sobre as 

modificações na sequência, os autores ainda complementam que  

[...] de anotações realizadas pelos pesquisadores durante as implementações, 

das percepções dos professores, e a partir das argumentações de alunos e 

professores ocorridas nas implementações e gravadas em áudio e vídeo, se 

buscava entender como as escolhas didáticas efetuadas no desenho e 

redesenhos impactavam o processo de ensino e aprendizagem. Com base no 

que era verificado, se buscava um refinamento do desenho didático, e ajustes 

eram realizados na estrutura e atividades do curso (p.370). 

 

 As modificações necessárias na sequência foram consideradas a partir das 

lacunas encontradas no processo ensino-aprendizagem, destacando o não 

aprofundamento sobre o conhecimento científico que envolve o funcionamento dos 

ADP, e a confusão que os alunos fizeram com os aparelhos de raios x , para os exames 

diagnósticos. Para as modificações faremos uso de textos e atividades que favoreçam a 

construção desses conhecimentos. O que implicará na chance da intervenção ser 

relevante para o contexto educacional, aumentando a probabilidade para uma 

implementação futura se apresentar melhor do que a anterior (PLOMP, 2010). 

 Sobre o processo de reestruturação Pessanha e Pietrocola (2016) argumentam 

que esse envolve riscos que devem ser considerados com cuidado.  

[...] pois nenhum resultado de pesquisa educacional é à prova de contexto e à 

prova de professores... no entanto, eles podem fornecer até mesmo aos 

professores experientes, conhecimentos didáticos que podem melhorar 

consideravelmente seu ensino (p.382). 

  

 Desta forma, o “corpo de conhecimento didático”, a reestruturação da sequência, 

auxiliará o professor a ter mais consciência das situações didáticas e dificuldades 
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relativas ao ensino de determinados conteúdos, preparando-o para enfrentar mais 

facilmente os problemas do ensino de uma ciência complexa. A seguir apresentaremos 

as modificações nos momentos de aula. 

 

5.1. Discussões referentes a modificações do MOMENTO A 

 

 Na fase 1 - com a atividade diagnóstica verificamos os conhecimentos dos 

alunos sobre os ADP e identificamos que os mesmos já possuíam algumas informações 

sobre o assunto, mas que não compreendiam as implicações dele para a vida, sociedade 

e ambiente, o que nos orientou a prosseguir com a proposta de implementação. 

 Esse conjunto de aulas contribuiu para a fase 2 - pois a mesma leva em 

consideração a fase 1, estreitando o motivo global visando despertar o interesse dos 

estudantes em direção ao conhecimento, sendo importante mostrar a Ciência como uma 

construção humana, auxiliando os alunos a entender as atividades científicas em seu 

modo, com uma abordagem de ensino-aprendizagem problematizadora. 

 A partir da importância desses aspectos decidimos além de manter as atividades 

que contemplaram o primeiro desenho da sequência, incluir outras que consideramos 

importantes sobretudo para a construção do percurso histórico que envolve a evolução 

dos conhecimentos envolvidos nos ADP. Tal medida tem como objetivo auxiliar os 

alunos a construir melhor os conhecimentos sobre o funcionamento dos ADP, tornando 

esse conjunto de aulas um pouco maior, saindo de 2 aulas para 4.  

 Reformulamos as questões que guiavam a observação da “Câmara de Nuvens” a 

fim  de viabilizar que os alunos possam fazer mais reflexões em torno do experimento e 

excluímos uma das questões por percebê-la um tanto tendenciosa, a saber: “Caso tenha 

visto algo que julgou ser diferente ou surpreendente, destaque as características?”

   

 Acrescentamos as atividades denominadas “descobrindo novas partículas”, e o 

“Caso César Lattes” com o intuito de formular melhor o funcionamento dos detectores 

de partículas na detecção de rastros, mostrando a importância da “Câmara de Nuvens” 

no processo de detecção, permitindo a descoberta de partículas. 

 Compreendemos que essas modificações nesse conjunto de aulas auxiliará os 

alunos na construção de conhecimentos relacionados aos aspectos do funcionamento 

dos detectores. Destacamos ainda a importância de conhecerem o “Caso César Lattes”, 
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reconhecendo importantes pesquisadores brasileiros, como ele. Possibilitando, ainda, a 

partir dessas novas modificações, a desconstrução da ideia de continuidade das 

partículas como mostrados nos desenhos acima, que seriam favorecidas por meio do 

texto relacionando a “Câmara de Nuvens” com os ADP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Discussões referentes a modificações do MOMENTO B 

 

 Nesse novo conjunto consideraremos 5 aulas (50 minutos cada), aumentando 

uma aula com relação ao conjunto anterior. Esse conjunto passou por modificações que 

incluem novos objetivos. Os objetivos anteriores eram:  apresentar os ADP 

relacionando os mesmos com sua importância para a Ciência e para a vida; Perceber a 

importância dos experimentos controlados para a Ciência, tomando a “Câmara de 

Figura 18 -Desenhos desenvolvidos em aula pelos alunos– Fonte: dados da pesquisa. 
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Nuvens” como exemplo de um detector não controlado; Compreender as principais 

características e funcionamento dos ADP; 

 Visto o conjunto de atividades inseridas no momento anterior, os novos 

objetivos passam a ser: 

 Conhecer os ADP e para que servem, incluindo a importância dos detectores 

no processo de investigação das partículas; 

 Compreender as principais características e funcionamento dos ADP; 

 Reconhecer os ADP no cotidiano; 

  

Como havíamos identificado que alguns alunos ficaram confusos quando 

questionados na atividade diagnóstica 2, sobre os aparelhos que funcionavam como os 

ADP e não conseguiram apresentar o funcionamento dos mesmos, como mencionado 

anteriormente, consideramos importante inserir uma atividade que destaca “Os aspectos 

do campo eletromagnético” (ver Anexo 2). Assim denominada, levando em 

consideração que no diálogo do conjunto anterior de aula, no momento de sistematizar 

esses conhecimentos o professor ficou longos períodos falando, sem interação com os 

alunos, como pode ser observado na transcrição (Apêndice 5- linha 524-542),  

Ainda nessa atividade são tratados aspectos como a frequência de ondas 

eletromagnéticas, identificando alguns tipos de ondas, como os Raios X, infravermelho, 

ultravioleta, ondas de rádio, e outras, incluindo suas fontes e dispositivos de detecção. 

Acrescentamos também uma atividade sobre Raios X (Anexo 3) encaminhando as 

discussões, envolvendo seu contexto histórico de descoberta e princípio de 

funcionamento, já que esse conhecimento representou uma lacuna como mencionado 

anteriormente; E um vídeo sobre o CERN em 3 minutes
23

  com informações sobre o 

LHC e seus detectores de partículas.  

Escolhemos manter algumas estratégias de ensino na aula como a atividade do 

“Canhão de Gauss” (Anexo 1) por proporcionar momentos de interação entre aluno e 

professor durante as aulas, podendo ser observado por meio dos diálogos nas linhas 

626-661 (Apêndice 5) e a leitura do texto “Aceleradores de partículas e algumas 

implicações”, pelo fato da visita ter se tornado uma aula extra, pois outras escolas 

podem não ter condições de levar os alunos para a visita técnica, o que ocorreu de 

maneira muito fácil no contexto de implementação da sequência no IF Baiano, por já 

                                                 
23

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PHP13tTjidA) 
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possuir ônibus disponível para viagens de campo com os alunos, mas sabemos que essa 

é uma realidade de poucas escolas na Bahia. Como o texto traz aspectos sobre 

tecnologia, saúde e Ciência, pensamos no mesmo como forma de possibilitar a 

construção desses conhecimentos a alunos que não puderem visitar centros de pesquisa. 

 

5.3. Discussões referentes a modificações do  MOMENTO C 

 

 Esse conjunto de aulas se tornou extra por considerarmos as dificuldades de 

determinadas instituições para o deslocamento dos alunos, bem como o afastamento de 

alguns centros de pesquisa com relação a Educação Básica, o que não ocorreu na 

implementação da sequência dessa pesquisa. O momento da visita técnica foi promotor 

de motivação, como  pode ser observada na fala de A5 ao ser questionada sobre os 

aspectos positivos e negativos das aula na atividade diagnóstica 2:  

A5: De grande importância acadêmica, também pessoal por ter uma 

experiência inenarrável que pouco jovem tem e estar perto de equipamentos 

como os da visita a UESC que geralmente vemos apenas em teoria. Foi tudo 

de bom! Ah, promovam mais materiais desse porte em outras instituições e 

de maneira dinâmica para que também possam ter o prazer de conhecer.” 

 

Destacando como a experiência da visita foi para ela. Contudo, como é uma 

característica desse tipo de sequência, ser aplicada em outros contextos, entendemos que 

o conjunto de aulas que compõe a visita técnica necessitava ser revisto, passando a se 

tornar aula extra, sendo implementadas outras atividades nas demais aulas, tentando 

evitar o comprometimento da construção dos conhecimentos referente aos ADP, sem a 

visita. 

 Na atividade desse plano propúnhamos que os estudante se dividissem em grupo 

e sugerimos que apresentassem em forma de história em quadrinho; Peça de teatro; 

Paródia ou música; Poema, e outros, sobre os conteúdos estudados: Raios cósmicos, 

ADP, Física de Partículas e o cotidiano e o CERN. Verificamos, então, que nas 

apresentações como pode ser visto nas atividades nas 4 últimas páginas do Apêndice 5, 

que os alunos não trouxeram os conhecimentos sobre os ADP, modificando essa 

atividade considerando na nova configuração os ADP: incluindo seu funcionamentos e 

fenômenos envolvidos e pesquisados. 
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5.4. Discussões referentes a modificações do MOMENTO D 

 

Nesse último conjunto de aulas fizemos modificações na última atividade, 

denominada como atividade diagnóstica 2 (Apêndice 3), por perceber que não caberiam 

algumas questões que surgiram a partir do acontecimento da visita técnica como as 

questões 3 e 5, descritas abaixo:  

 

3ºA percepção da radiação, seja qualitativa ou quantitativa, só pode ser 

realizada com a ajuda de materiais ou instrumentos capazes de captar e registrar sua 

presença. A detecção é realizada pelo resultado produzido da interação da radiação 

com um meio sensível (detector). Em um sistema detector os detectores de radiação são 

os elementos ou dispositivos sensíveis a radiação ionizante utilizada para determinar a 

quantidade de partículas, ou radiação, presente em um determinado meio de interesse. 

Os sistemas detectores que indicam a radiação total a que uma pessoa foi exposta são 

chamados de dosímetros. Você acredita que seja possível, por exemplo, determinar por 

meio dos detectores o índice de radiação solar em áreas como a região em que você 

mora? Justifique 

 

5º Serão avaliados os níveis de concentração dos radionuclídeos 238U e 232Th 

em matrizes sólidas ambientais pertencentes à região de mineração de Caetité (BA), 

resultado que terá um grande impacto científico, ambiental e econômico. Com que 

instrumento pode ser medido essa concentração e você avalia para o ambiente a 

importância desse tipo de pesquisa? 

Além disso, fizemos algumas pequenas modificações nas demais questões, e 

acrescentamos mais uma com a intenção de investigar qual conjunto de aulas 

interessaria aos alunos após o fim da sequência , possibilitando de repente a construção 

de um novo conjunto de aulas.  Abaixo apresentamos o quadro resumo do novo desenho 

da SEA. 
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Quadro 2- Resumo do segundo desenho da Sequência de ensino-aprendizagem
24

 

 

                                                 
24

  Cada aula possui 50 min. A sequência detalhada é apresentada no Apêndice 2 ao final do 

texto. 

 

Momentos Objetivos Conceitos envolvidos Estratégias de ensino 

 

 

 

MOMENTO A 

(4 aulas) 

 

Compreender a relação existente entre 

o experimento, câmara de nuvens, e 

suas relações com os Aceleradores e 

Detectores de Partículas (ADP). 

 

-Desmistificar os raios cósmicos; 

-Compreender o que são os raios 

cósmicos; 

-Entender a relação entre o 

experimento câmara de nuvens com os 

ADP; 

-Conhecer Aceleradores e Detectores 

de Partículas. 

 

 

Partículas subatômicas, raios 

cósmicos e radiação ionizante. 

 

 

 

 

Apresentação de trechos de 

internet destacando o “perigo” dos 

raios cósmicos; 

-Apresentação e discussão de 

fenômenos e aspectos envolvidos 

na construção e funcionamento da 

“Câmara de Nuvens”, bem como 

as relações existentes entre a 

mesma com os ADP; 

-Atividade sobre a descoberta de 

novas partículas; 

- Texto para discutir o “Caso de 

César Lattes”; 

 

 

 

 

- Apresentar os Aceleradores e 

 

Tipos de Aceleradores e Detectores de 

 

Leitura, análise e discussão a partir 
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MOMENTO B 

 (5 aulas) 

Detectores de Partículas, 

demonstrando a importância deles 

para as pesquisas científicas e 

identificar a presença deles na vida. 

 

-Conhecer os Aceleradores e para que 

servem, incluindo a importância dos 

detectores no processo de investigação 

das partículas; 

-Compreender as principais 

características e funcionamento dos 

Aceleradores; 

-Reconhecer os Aceleradores no 

cotidiano; 

 

Partículas, bem como os conceitos 

físicos que envolvem o seu 

funcionamento, tais como:  

- Diferença de potencial;  

-Campo elétrico;  

-Campo magnético  

-Conservação de energia. 

 

de um texto sobre raios cósmicos e 

os ADP; 

-Fornecimento de materiais para 

que os alunos tentem modelizar os 

tipos de ADP; 

-Atividade sobre aspectos do 

campo magnético e ondas 

eletromagnéticas; 

-Leituras e atividades sobre os 

Raios X considerando seu contexto 

histórico, e as radiografias. 

-Discussão a partir de um texto 

sobre as implicações tecnológicas 

a partir dos estudos desenvolvidos 

nos ADP; 

 

 

MOMENTO C 

 (4 aulas) 

 

-Compreender as relações que existem 

entre os aceleradores de partículas e a 

sociedade em que vivemos;  

 

-Entender os motivos para realização 

de investimentos tão elevados em 

pesquisas científicas, como o caso do 

LHC, para a nossa sociedade; 

 

-  Tecnologias dos Aceleradores e 

Detectores de Partículas; 

-Equipamentos de radiodiagnósticos; 

 -Radiações.  

 

 

 

-Os alunos conhecerão um centro 

de pesquisa em ciências e 

tecnologias da radiação, próximo 

as suas escolas, bem como os 

experimentos desenvolvidos nesse 

centro; 

- Receberão um texto sobre a 

influência dos ADP na sociedade 
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-Conhecer um Centro de Pesquisas em 

Ciências e Tecnologias das Radiações;  

-Oportunizar a vivência com cientistas 

da área de radiações; 

-Perceber a relação entre as pesquisas 

científicas e o avanço da medicina. 

 

moderna e o material para 

prepararem a apresentação para a 

próxima aula. (Anexo 1 e 2 desse 

conjunto de aulas); 

-Caso não possam visitar o Centro, 

farão a leitura e discussão do texto 

em sala de aula e organizarão as 

apresentações para a aula seguinte. 

 

 

 

MOMENTO D 

 (2 aulas) 

 

-Sistematizar e socializar os 

conhecimentos sobre física de 

partículas adquiridos ao longo de todo 

o curso; 

-Relacionar os conhecimentos físicos 

com outras áreas do conhecimento; 

-Associar conhecimentos físicos com 

situações do cotidiano. 

 

 Não há um conteúdo 

específico, uma vez que esta aula 

trata-se da culminância do curso, em 

que os alunos irão apresentar os 

trabalhos por eles produzidos, 

considerando os conhecimentos em 

tornos dos ADP, como o 

funcionamento e fenômenos 

envolvidos nos mesmos. 

 

- Os alunos receberão uma 

atividade diagnóstica (Apêndice 

3), a ser respondida em 

aproximadamente 20 min. 

 

E ,em seguida, serão apresentados 

os trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos. 
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 Como pode ser observado os objetivos e conteúdos passaram por poucas ou 

quase nenhuma mudança. As  modificações principais, estão situadas nas estratégias de 

ensino, pois aumentamos a gama de atividades com a intenção de  favorecer a  

compreensão dos alunos com relação ao conhecimento objetivado, a partir das lacunas 

de aprendizagem, trazendo atividades que estruturam  os conceitos Físicos, que 

envolvem o eletromagnetismo, e a compreensão sobre os raios X,  para evitar a 

confusão que os alunos fizeram em alguns momentos , como pode ser visto nas falas 

dos alunos na atividade diagnóstica 2: 

 

 

 Então, para  superar as lacunas e favorecer ainda mais o processo de evolução da 

aprendizagem, consideramos para a escolha das novas estratégias, textos e atividades 

que  trouxessem  o contexto histórico das  descobertas, pois como discutido no capítulo  

sobre a  Transposição Didática, estas podem favorecer a compreensão para uma visão 

não distorcida da Ciência, mencionado por Melzer  (2012).

A20 Basicamente os raios x onde pudemos ver de perto como funciona, pode ser utilizado 

através de doenças de mama por exemplo. 

A21 Os aparelhos de raio x requer o mesmo princípio de funcionamento dos aceleradores de 

partículas, usando esse princípio para análise de células e possível diagnóstico de 

anormalidades 
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CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Retomando o objetivo geral da pesquisa, buscamos  investigar a potencialidade 

de uma Sequência de ensino-aprendizagem sobre os ADP, para isso, fizemos 

inicialmente o levantamento das produções de FMC, verificando não só a pertinência de 

se tratar o tópico ADP, como a necessidade de elaboração de materiais fundamentados 

em referenciais que guiassem o processo de ensino-aprendizagem.  

Optamos por avaliar as condições sociais da sobrevivência do conhecimento 

ADP apoiado na teoria da Transposição Didática proposta por Chevallard (1991), pois 

quando se pensa em abordar os conhecimentos relacionados à FMC é necessário, antes, 

entender o processo de transposição ou transformação desses conhecimentos para um 

material de ensino, diferente dos conteúdos clássicos que já são parte da realidade do 

contexto escolar. 

É necessário ter um olhar crítico nas transformações do saber, para que tais 

conhecimentos não apontem uma visão distorcida da Ciência, e apresentem seu contexto 

histórico de construção. Além disso, é indispensável que esses conhecimentos estejam 

atualizados e em conformidade com a Ciência vigente, sendo capazes de promover 

exercícios e criações didáticas, características essas necessárias para possibilitar a 

sobrevivência dos mesmos no contexto escolar.  

Ao olhar para os ADP por meio das características e regras da TD, encontramos 

indícios de sobrevivência desses no contexto escolar, contudo, a teoria da TD não 

aprecia o saber transposto em sala de aula, tornando necessário verificar as condições 

desse saber, daí a importância da DBR/TLS como referencial teórico metodológico para 

a construção, implementação e análise da sequência sobre os ADP. 

Construir uma sequência de ensino e aprendizagem pautada nos pressupostos 

teóricos e metodológicos da TLS inclui analisar como a sequência se apresentou após 

implementação no contexto escolar, ou seja, se a mesma favoreceu aspectos 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem sobre o tema, investigando a partir da 

primeira implementação as limitações da mesma, reestruturando-a e implementando-a 

em um novo contexto,  visando favorecer cada vez mais a compreensão dos alunos 

sobre o tópico em questão, no caso dessa pesquisa os ADP. 
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Verificamos que a primeira implementação da sequência, analisada a partir das 

fases da TLS, proporcionou reflexão dos alunos sobre as reportagens e informações 

relacionadas aos raios cósmicos (partículas) e ainda às suas implicações sociais, éticas 

(divulgações de informações sem veracidade), científicas (aspectos relacionados aos 

fenômenos físicos entre a “Câmara de Nuvens” e os ADP), tecnológicas (sobre as 

implicações das pesquisas relacionadas aos ADP com relação a exames e aparelhos), 

históricas (a evolução da Ciência a partir das pesquisas desenvolvidas nos aceleradores) 

e ambientais (a partir do uso dos detectores para analisar índices de contaminação no 

ambiente. Entretanto, também houve lacunas que foram consideradas no processo de 

reestruturação, principalmente sobre o não aprofundamento do conhecimento científico, 

o que esperamos que ocorra por meio das novas atividades propostas. 

De acordo com Tiberghien et al. (2009), os alunos, no final de uma TLS, 

constroem um conhecimento intermediário entre o conhecimento inicial e o objetivado. 

Desta forma, a função da TLS é proporcionar aos alunos a compreensão sobre um 

conhecimento, progressivamente.  

Ao olhar para a pesquisa recente de Pessanha e Pietrocola (2016), que fizeram 

uso do referencial metodológico DBR/TLS, percebemos que o critério de controle dos 

parâmetros por parte do pesquisador como proposto por Collective (2003), foi 

estruturado em um conjunto de quatro aulas, para serem implementadas em um único 

encontro, em diferentes contextos, possuindo um tempo de quatro anos para a pesquisa, 

surgindo a reflexão de que talvez essa representasse uma situação mais adequada. 

Contudo, para a compreensão do tópico ADP precisamos de  um número de aulas três 

vezes maior,  em um tempo de pesquisa de dois anos, o que nos leva a repensar sobre 

uma situação mais adequada de uma implementação futura ocorrer em um tempo mais 

abrangente, sobretudo considerando as intempéries que podem aparecer no contexto 

escolar. 

 Nesta dissertação, implementamos e analisamos a primeira etapa de uma 

sequência do tipo DBR/TLS, tendo em vista a duração de 12h/aulas, dentro do contexto 

do Ensino Médio de duas horas semanais, a mesma foi sujeita a interrupções do 

calendário escolar, como falta de água na escola e greve. Como é uma característica da 

TLS a sequência ser validada por meio de processos cíclicos de desenho, aplicação, 

análise, redesenho e nova implementação, analisando as modificações necessárias na 

SEA, reaplicar essa nova versão é uma perspectiva futura dessa pesquisa, visando 
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enxergar ainda que em um novo contexto os pontos positivos e/ou negativos frutos da 

reestruturação. 

O que permitirá, posterior a uma segunda implementação, avaliar a 

aprendizagem de maneira mais criteriosa, como fazendo uso de uma teoria de 

aprendizagem como propõe Tiberghien et al. (2009). Surgem ,então, a partir dessas 

reflexões, algumas perspectivas futuras, como a de investigar a apropriação do 

conhecimento científico dos alunos referente aos ADP.  

Sobre tais aprofundamentos, utilizaremos como suporte teórico os estudos de 

Vigotski (1998), levando em consideração que o sujeito constrói seu próprio 

conhecimento, e acreditando que a sequência quando reestruturada poderá auxiliar por 

meio de diferentes atividades em um método complexo que é a construção de conceitos. 

No livro “Pensamento e Linguagem” de Vigotski (1998), o autor traz algumas 

explicações, às quais consideraremos para a compreensão de como ocorre o processo de 

desenvolvimento dos conceitos científicos. 

O desenvolvimento do conhecimento científico acontece em etapas, isso quer 

dizer que se às vezes a aprendizagem não ocorre, é porque as pessoas não conseguem 

estabelecer relações entre as ideias e pensamentos, denominados como função 

psicológica superior. Essas relações são sempre mediadas por um instrumento, objetos 

concretos, como os experimentos científicos, ímãs, dentre outros, ou por um signo, uma 

lembrança ou instrumento psicológico, a exemplo, quando o professor em uma aula 

recorre a uma situação vivenciada anteriormente pelo aluno, em casa ou na escola. 

(VIGOTSKI, 1998). 

A partir da consideração anterior é possível pensar que na sala de aula o 

professor não é o mediador, mas sim o orientador do processo de aprendizagem que 

ocorre por meio da interação entre o aluno e objeto, entendendo aqui a linguagem como 

objeto. A mediação é então um processo simbólico. Nesse sentido, a construção da 

Ciência é também simbólica e desenvolvida por meio da linguagem, já que o próprio 

sujeito constrói o conhecimento, o professor é então o motivador e organizador do 

processo de construção do conhecimento. 

 Compreendemos ,então, que com o uso de uma teoria da aprendizagem, como a 

de Vigotski, teríamos outros caminhos a serem percorridos, o que nos representa uma 

perspectiva futura, já que seria possível investigar o ensino, pensando em seu principal 

objetivo que é a aprendizagem. 
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  No processo de reestruturação da sequência, não estamos considerando que o 

indivíduo vai aprender mais, pois segundo Vigotski (1998), a aprendizagem é um 

processo individual, mas acreditamos que com a reestruturação, considerando a teoria 

construtivista, haverá mais chances para que esta ocorra. 

 Compreendemos, portanto, que as condições do professor enquanto organizador 

e motivador influenciam no processo de ensino-aprendizagem, mas ao mesmo tempo 

consideramos que a construção do conhecimento é individual, ocorrendo entre o sujeito 

e objeto como aponta Vigotski (1998). Levando esse aspecto em consideração, 

entendemos que o sujeito constrói seu próprio conhecimento, por meio da interação com 

objeto ( Experimentos, atividades, linguagem). 

 Como mencionado por Pessanha e Pietrocola (2016) a reestruturação de uma 

sequência envolve riscos que devem ser considerados com cuidado, compreendendo que  

os resultados desse tipo de pesquisa não são à prova de professores e de contexto, mas 

podem auxiliar nos caminhos didáticos a serem escolhidos para o ensino. O  que nos 

leva a concepção de  que uma sequência de ensino-aprendizagem quando reestruturada, 

essa enquanto objeto de ensino, auxiliará os alunos no processo de aprendizagem. 
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6. APÊNDICES 
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1.1 APÊNDICE 1  

- Essa atividade foi desenvolvida com o objetivo inicial de compreender os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tópico aceleradores e detectores de partículas. 

 

Atividade Diagnóstica 1 

Dê sua opinião.... 

 

Aluno: _________________________________________________________ 

 

1. Você já ouviu falar em algum momento na sua vida, reportagem de TV, jornal, 

na escola e/ou em conversa com alguém sobre aceleradores e/ou detectores de 

partículas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Com que função você imagina que os Aceleradores e detectores de partículas 

foram criados? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Você acha que existem equipamentos utilizados na vida que funcionam como, 

ou que são parecidos com os aceleradores e detectores de partículas (ADP)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Você acredita que existem fenômenos cotidianos que tenham o mesmo princípio 

dos aceleradores e/ou detectores de partículas (ADP), caso sim, cite pelo menos 

um exemplo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Tente imaginar em que as pesquisas desenvolvidas nos aceleradores e detectores 

de partículas possam ou não influenciar na nossa vida? Tente explicar! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6.1. APÊNDICE 2 

- Aqui apresentamos o conjunto das aulas desenvolvidas para a primeira 

implementação, em parceria com o professor e outros personagens que compõe o grupo 

de pesquisa. Essa sequência de 12 aulas foi guiada pelos pressupostos teóricos 

metodológicos da TLS. Tendo como objetivo central favorecer a compreensão dos 

aceleradores e detectores de partículas (ADP), incluindo os tipos de ADP, 

funcionamento, a função dos mesmos para a ciência, e como as pesquisas desenvolvidas 

a partir desses interferem na vida de uma maneira geral. 

 Visando atingir esses objetivos a sequência foi pensada como um todo a partir 

dos três momentos pedagógicos de Delizoicov e Angotti (2002), no que se refere a 

dinâmica da atuação docente nas aulas, nos apoiamos nos três momentos Pedagógicos a 

partir dos autores, a saber: 1º A Problematização Inicial: esse primeiro momento é 

considerado como o mergulho no real. Aqui acontecerão as discussões sobre o tema 

proposto a partir de questões e/ou situações problemas, visando à ligação do conteúdo 

com situações reais que os estudantes conhecem, presenciam, mas que não conseguem 

interpretar completa ou corretamente. Nesse sentido, a discussão em sala de aula tem a 

finalidade encontrar as contradições e limitações sobre como esse conhecimento se 

apresenta para o estudante, por isso a importância das questões/problemas.  

A Organização do Conhecimento: esse segundo momento é caracterizado pela 

tentativa de sistematizar o conhecimento problematizado. Aqui os conhecimentos e 

conceitos necessários, serão selecionados para a compreensão do tema. Não há uma 

indicação de como trabalhar esses conhecimentos, sendo possível fazer uso de 

atividades diversas que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem.  

A Aplicação do Conhecimento: Por fim, porém não menos importante, temos o 

terceiro momento. Agora de posse dos novos conhecimentos retoma-se o olhar para 

interpretar e analisar a situação inicial ou outras novas situações. Nessa etapa são 

retomadas as questões abordadas na Problematização Inicial e propostas novas 

atividades.  

 Em nosso plano esses três momentos representam um todo para sequência, pois 

inicialmente analisou-se uma situação que permitisse problematizar o conhecimento que 

envolve os aceleradores e detectores de partículas em uma situação real, para isso 
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utilizamos como contexto problematizador as mensagens de cunho científico sobre os 

raios cósmicos recebidos pelos estudantes nas redes sociais. Como atividades para o 

processo de sistematização do conhecimento, fizemos uso de experimentos, textos, 

vídeos, visita técnica, dentre outros, e como aplicação, os alunos desenvolveram 

algumas atividades, destacando a apresentação final, onde os mesmos produziram de, 

músicas, poemas e vídeos sobre o tema.  

 

SUGESTÕES DE LEITURA (ao professor): 

 

 BOTELHO, F. Explorando o CERN na Física do Ensino Médio. Revista 

Brasileira de Ensino de Física, v. 35, n. 2, 2401 (2013), acesso ao artigo no 

endereço: DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2015v32n2p517; 

 

 PIETROCOLA, M.; POGGIBEND, A.; ROMERO, T. R.; ANDRADE, R. 

Física em contextos: pessoal, social e histórico. 1. ed. São Paulo: FTD, 2011. v. 

3. (p. 466-468); 

 

 PINHEIRO, L. A. A câmara de nuvens: uma abordagem integrada entre a 

Física Clássica e a Física Moderna. Caderno Brasileiro de Ensino de Física 

(Online), v. 32, p. 517-528, 2015; 

 

  SÃO PAULO, Secretaria da Educação do Estado; Caderno do professor: 

ciências da natureza e suas tecnologias - Física, Ensino Médio – 3ª série, 4º 

bimestre / Secretaria da Educação. São Paulo: SEE, 2008; 

 

 PIRES, A.S.T.; CARVALHO, R.P.; Por dentro do átomo: Física de partículas 

para leigos- editora livraria da física, 2014; 

 

 

6.1.1. MOMENTO A- AULA 01 a 04 (200 min) - DESMISTIFICANDO OS 

RAIOS CÓSMICOS 

 

http://lattes.cnpq.br/2959850492645699
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OBJETIVO GERAL: Compreender a relação existente entre o experimento, câmara de 

nuvens, e suas relações com os Aceleradores e Detectores de Partículas (ADP). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desmistificar os raios cósmicos; 

 Compreender o que são os raios cósmicos; 

 Entender a relação entre o experimento câmara de nuvens com os ADP 

 Conhecer aceleradores e detectores de partículas. 

 

CONTEÚDO:  

Partículas subatômicas, Raios cósmicos e radiação ionizante. 

 

CONCEITOS CIENTÍFICOS
25

 (possibilidades de abordagem) 

 Gradiente de temperatura;  

 Saturação de meios;  

 Ionização. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: 

 Projetor multimídia; 

 Papel sulfite A4; 

 Lápis de cor; 

 Sala escura
26

; 

 Acesso à internet. 

 Experimento “Câmara de Nuvem” 

 

 Sugestão de leitura para o professor: BOTELHO, F. Explorando o CERN na 

Física do Ensino Médio. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 35, n. 2, 

2401 (2013), acesso ao artigo no endereço: DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-

7941.2015v32n2p517; 

 PINHEIRO, L. A. A câmara de nuvens: uma abordagem integrada entre a 

Física Clássica e a Física Moderna. Caderno Brasileiro de Ensino de Física 

(Online), v. 32, p. 517-528, 2015; 

                                                 
25

 Fica a cargo do professor a escolha do nível de aprofundamento desses conceitos. 
26

 É importante que a sala possua climatização, uma vez que o ambiente ficará fechado para favorecer o 

escurecimento do ambiente. 

http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2015v32n2p517
http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2015v32n2p517
http://lattes.cnpq.br/2959850492645699
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MOMENTOS 

 

1º Momento 

 

1. Propõe-se que a aula seja iniciada em forma de bate papo, questionando 

aos alunos sobre qual aparelho eletrônico é mais utilizado por eles, bem como as 

funções que são mais exploradas deste equipamento. Provavelmente uma das respostas 

mais recorrentes será o acesso às redes sociais por meio dos smartphones. Levando em 

consideração este aspecto, sugere-se que o professor destaque que, além do 

entretenimento, as redes sociais também são muito utilizadas para divulgação de 

informações, através de problematizações e questionamento, evitando ao máximo dar 

respostas prontas para os alunos. 

2. Na sequência, sugere-se que sejam mostradas aos estudantes mensagens 

e/ou notícias sobre raios cósmicos que foram divulgadas em redes sociais (ver Anexo 1). 

Como recurso o professor pode utilizar o projetor multimídia ou disponibilizar tais 

informações de forma impressa. 

3. Julga-se ser necessário que o professor solicite aos estudantes que façam 

reflexões acerca do conteúdo apresentado em cada mensagem/notícia. Além disso, 

propõe-se que os alunos façam anotações, emitindo opiniões e justificativas quanto à 

veracidade das informações apresentadas. 

4. Neste momento da aula ainda não será revelado aos alunos se as 

informações apresentadas são verdadeiras ou não. 

Tempo
27

: 30 minutos 

 

2º Momento 

 

5. No segundo momento da aula buscar-se-á se desvendar os mistérios dos 

raios cósmicos. Para tanto, sugere-se que inicialmente os alunos façam um desenho dos 

raios cósmicos na concepção deles. Para esta atividade pode-se utilizar folhas de papel 

sulfite A4 e lápis de cor. 

                                                 
27

 O tempo indicado para cada momento é uma estimativa. 
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6. Na sequência, ainda sem nenhuma revelação acerca dos raios cósmicos, o 

professor iniciará a montagem do experimento ‘Câmara de Nuvens’ Este tem como 

objetivo demonstrar a presença de raios cósmicos em nossas vidas. É necessário que se 

tenha muito cuidado com o manuseio do experimento, pois o mesmo pode provocar 

acidentes. Por este motivo, o professor será o único a manusear o experimento. É 

importante que o professor deixe os alunos cientes dos riscos que o experimento 

apresenta. 

7. Recomenda-se, tanto para a construção como para a compreensão dos 

aspectos históricos da ‘Câmara de Nuvens’, que o professor faça a leitura do artigo “A 

câmara de nuvens: uma abordagem integrada entre a Física Clássica e a Física Moderna” 

(disponível em http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2015v32n2p517).  Na situação de 

aplicação desse plano, foram feitas algumas adaptações para construção da câmara de 

nuvens, referente aos materiais, a saber: não encontramos o gelo seco, sendo substituído 

por aproximadamente 1,5 l de nitrogênio líquido, para cada montagem, essa quantidade 

foi estimada a partir de testes em observação da formação das nuvens, O nitrogênio 

líquido ocupou o volume de metade da caixa de isopor, os demais materiais foram como 

sugeridos pelo documento, apenas com algumas adaptações referentes a medidas, 

utilizamos uma caixa de isopor de 3 l e fizemos a placa de alumínio na medida da 

caixa
28

. 

8. Caso o professor não consiga construir ou não tenha acesso a um 

protótipo pronto da ‘Câmara de Nuvens’, sugere-se que seja feita a exibição de vídeos 

que demonstrem todas as etapas, desde a construção até o seu funcionamento. Um 

exemplo de vídeo demonstrativo da ‘Câmara de Nuvens’ está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KsPIFFEiCc8. (Acessado em 20 de fevereiro de 

2016). 

9. Antes da montagem do experimento, o professor mostrará os elementos 

do experimento, e os alunos terão contato com os mesmos. Uma sugestão é que o 

professor questione a função de cada parte do experimento (nitrogênio líquido, placa de 

alumínio, sala escura, lanterna, feltro, álcool isopropílico, etc.). 

10. No momento da interação com o experimento - ou da visualização dos 

vídeos - os alunos responderão as questões (Anexo 2), e apresentarão os seus desenhos, 

será discutida as respostas dos alunos e os mesmos serão questionados sobre: - O que 

                                                 
28

 Imagens da nossa Câmara de nuvens constam no Anexo 5 ao fim dessa aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=KsPIFFEiCc8
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são os raios cósmicos? O que são essas “partículas”? E como funciona (Princípio 

básico) a câmara de nuvem? 

-Orientação para o professor: Explorar a frequência do aparecimento dos rastros, no 

sentido de discutir que os raios cósmicos são partículas provenientes do Universo que 

não se pode controlar. Daí então, a importância de questionar os alunos sobre: É possível 

controlar essas partículas? Como? Para auxiliar na compreensão dos alunos sobre esses 

questionamentos, será utilizada a atividade “ descobrindo novas partículas” ( ver Anexo 

3), ajudando a compreender a trajetória das partículas e sua interação com o campo 

eletromagnético, e em seguida fará a leitura sobre a descoberta da partícula “méson π” 

para a compreensão histórica da evolução dos detectores e reconhecimento do brasileiro 

César Lattes nesse contexto de descoberta (Anexo 4). 

- É importante que o professor frise as relações entre a câmara de nuvens com os 

aceleradores de partículas, com relação à necessidade da ciência produzir esses 

fenômenos de maneira controlada para suas pesquisas e descobertas. 

Tempo: 150 minutos 

 

3º Momento 

 

-Este último momento aula é caracterizado pela retomada às discussões iniciais. 

Perguntas que podem auxiliar essa discussão são: As mensagens/notícias apresentam 

informações verdadeiras? Neste momento, é importante frisar que as partículas e os 

rastros visualizados na ‘Câmara de nuvens’ não foram perigosos, nem trouxeram danos 

aos alunos. Além das discussões relacionadas à ciência, este é um momento oportuno 

para o professor tratar, brevemente, do potencial da mídia e das redes sociais na 

disseminação de informações, esclarecendo a importância de se ter um olhar crítico 

frente às notícias publicadas e compartilhadas.  

11. Por fim, o professor entregará e explicará a atividade a ser realizada em 

casa (Anexo 5) pelos alunos, destacando que deve ser entregue no próximo encontro. 

 

Tempo: 20 minutos 

 

AVALIAÇÃO 
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Sugere-se que seja avaliado todo o processo, que vai desde a participação dos 

alunos nas discussões, até a realização das atividades e o envolvimento durante a 

demonstração do experimento. As atividades, por exemplo, podem ser melhor 

analisadas em momento posterior após serem recolhidas pelo professor. 
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6.1.1.1. ANEXO 1 - Mensagens/notícias sobre raios cósmicos divulgadas em 

redes sociais 

 

 

Exemplo 01: 

“Hoje à noite 00:30 a 03:30 não se esqueça de desligar o telefone , celular, Tablet, e etc. 

e colocar distante do seu corpo. A Singapore TV anunciou essa notícia Por favor, leia 

sobre isso e cuidar de si mesmo . Diga a seus queridos parentes e amigos : Esta noite, a 

partir de 00:30 a 03:30 , perigoso, radiação de alta , os raios cósmicos vai passar perto 

da Terra . Então, por favor, desligue seu telefone celular. Não deixe que o seu telefone 

celular estar perto de seu corpo, ele pode causar danos. Por favor, verifique o Google e 

NASA BBC News. Envie esta mensagem a todos de quem cuida.”  

 

Disponível em < http://www.verdadeabsoluta.com/2015/08/mentira-raios-cosmicos-

desligue-seu-celular.html > (acesso em 16/02/2016 às 15h) 

 

 

Exemplo 02: 

"Esta noite, das 12h30 às 03h30, raios cósmicos entrarão na Terra (vindos) de Marte. 

Desliguem os seus celulares na noite de hoje. NASA BBC NEWS. Por favor, passe para 

todos os seus amigos." 

 

Diponível em < http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1452582-5602,00-

TROTE+SOBRE+RAIOS+COSMICOS+ATINGINDO+A+TERRA+CAUSA+PANIC

O+EM+GANA.html > (acesso em 16/02/2016 às 15h). 

 

 

Exemplo 03: 

“De acordo com o cientista israelense Aaaron Dar, do Instituto Espacial de Israel, a 

Terra será atingida por partículas provenientes da explosão de uma estrela gigante, 

emitindo uma intensa onda de radiação. Esses fragmentos, compostos por prótons, 

hidrogênio, ferro, etc., irão atingir a superfície terrestre em altas velocidades, 

promovendo a destruição do planeta, podendo, inclusive, afetar todo o sistema solar. 

http://www.verdadeabsoluta.com/2015/08/mentira-raios-cosmicos-desligue-seu-celular.html
http://www.verdadeabsoluta.com/2015/08/mentira-raios-cosmicos-desligue-seu-celular.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1452582-5602,00-TROTE+SOBRE+RAIOS+COSMICOS+ATINGINDO+A+TERRA+CAUSA+PANICO+EM+GANA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1452582-5602,00-TROTE+SOBRE+RAIOS+COSMICOS+ATINGINDO+A+TERRA+CAUSA+PANICO+EM+GANA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1452582-5602,00-TROTE+SOBRE+RAIOS+COSMICOS+ATINGINDO+A+TERRA+CAUSA+PANICO+EM+GANA.html
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Segundo estimativas de Aaaron Dar, o material orgânico da Terra será queimado por 

partículas subatômicas oriundas do espaço, aniquilando qualquer forma de vida. Apesar 

de não ter detectado a estrela que entrará em colapso, esse cientista afirma que a Terra 

será atingida por raios cósmicos devastadores nos próximos 1 milhão de anos. ” (Esse 

trecho abre discussão para descontruir a ideia rígida da ciência, do cientista como uma 

pessoa comum) ”. 

 

Disponível em < http://brasilescola.uol.com.br/geografia/raios-cosmicos-

devastadores.htm > (acesso em 16/02/2016 às 15h). 

 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/raios-cosmicos-devastadores.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/raios-cosmicos-devastadores.htm
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6.1.1.2. ANEXO 2  

 

 

Questões para auxiliar a percepção e compreensão de aspectos relacionados à 

Câmara de Nuvens
29

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Sugere-se que o professor coloque as questões num arquivo com cabeçalho. 

Tente responder as perguntas abaixo. Se julgar necessário, consulte o professor. 

 

1. Do que é composta (partes, materiais, funções de cada um) na câmara 

de nuvens. 

2. Para você como funciona a câmara de nuvens? 

3. O que você observou durante a realização do experimento? Explique. 

4. Há alguma associação do nome do experimento com aquilo que você 

observou? Especifique. 

5. Aquilo que você observou parece com algo que já viu na sua vida? O 

quê? 

6. Faça um desenho daquilo que você observou?  

-Revemos as questões em busca de associar melhor a câmara com os ADP 
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6.1.1.3. ANEXO 3 – Atividade em sala 
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Fonte: SÃO PAULO, Secretaria da Educação do Estado; Caderno do aluno: ciências 

da natureza e suas tecnologias - Física, Ensino Médio – 3ª série, 4º bimestre / Secretaria 

da Educação. São Paulo: SEE, 2008. 
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6.1.1.4. ANEXO 4 – Caso César Lattes 
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1- Durante a leitura do trecho grife as palavras desconhecidas e circule as que 

já tenha ouvido falar 
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Referência: PIRES, A.S.T.; CARVALHO, R.P.; Por dentro do átomo: 

Física de partículas para leigos- editora livraria da física, 2014 
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A partir da leitura do texto responda as seguintes questões: 

 

1. Creio que talvez você não tenha ouvido falar desse famoso físico brasileiro. Mas 

agora que já o conhece como enxerga a sua importância para a ciência da época? 

2. Qual foi o primeiro instrumento utilizado por Lattes em sua descoberta, e ele 

estava correto? 

3. O que César Lattes conseguiu estudar a partir dos rastros das partículas? E o que 

foi preciso que ele fizesse para então ser vangloriado enquanto cientista? 

4. Qual a relação entre o fenômeno visto na câmara de nuvens e os aceleradores de 

partículas?  
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6.1.1.5. ANEXO 5 – Atividade para casa. 

 

1º) Leia com atenção o texto abaixo: 

 

 

 

 

Fonte: SÃO PAULO, Secretaria da Educação do Estado; Caderno do aluno: ciências 

da natureza e suas tecnologias - Física, Ensino Médio – 3ª série, 4º bimestre / Secretaria 

da Educação. São Paulo: SEE, 2008. 

 

2º) Volte ao texto e grife as palavras ou termos que você não conhece e circule termos 

ou palavras relacionadas a conceitos científicos ciência que você já tenha ouvido falar, 

mas não conhece o significado. Feito isto, pesquise em livros e/ou na internet o 

significado das mesmas. 
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3º) Faça uma breve pesquisa sobre o LHC e seus detectores e que tipos de partículas são 

detectadas por cada um. 
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6.1.2. MOMENTO B - AULA 05 a  10 (250 min) - ACELERADORES E 

DETECTORES DE PARTÍCULAS 

 

OBJETIVO GERAL:  

Apresentar os aceleradores e detectores de partículas, demostrando a 

importância deles para as pesquisas científicas e identificar a presença deles na vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conhecer os Aceleradores e detectores de partículas para que servem, 

incluindo a importância dos detectores no processo de investigação das 

partículas; 

 Compreender as principais características e funcionamento dos ADP; 

 Reconhecer os ADP no cotidiano; 

 

CONTEÚDO: 

Tipos de aceleradores e detectores de partículas, bem como os conceitos físicos 

que envolvem o seu funcionamento, tais como: diferença de potencial; campo elétrico; 

campo magnético e; conservação de energia. 

 

CONCEITOS CIENTÍFICOS (possibilidades de abordagem) 

  

 Diferença de potencial; campo elétrico; campo magnético e; conservação de 

energia. 

 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: 

 Projetor multimídia; 

 Caixa de som; 

 Lousa e quadro. 

 Computador com acesso a Internet 

 

SUGESTÕES DE LEITURA (ao professor): 
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 PIETROCOLA, M.; POGGIBEND, A.; ROMERO, T. R.; ANDRADE, R. 

Física em contextos: pessoal, social e histórico. 1. ed. São Paulo: FTD, 

2011. v. 3. (p. 466-468); 

 PINHEIRO, L. A. A câmara de nuvens: uma abordagem integrada entre 

a Física Clássica e a Física Moderna. Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física (Online), v. 32, p. 517-528, 2015; 

 

MOMENTOS 

1º Momento 

 

Nos primeiros instantes da aula sugere-se que o professor relembre os principais 

aspectos da aula anterior, tais como: raios cósmicos, câmara de nuvens, ionização dos 

meios, entre outros.  

Após essa discussão inicial, será solicitado que os alunos tenham em mãos a atividade 

que foi passada para casa na aula anterior. Fica a critério do professor verificar os alunos 

que realizaram a tarefa e aqueles que não realizaram, e tomar alguma medida em relação 

a isto.   

Em posse das atividades, os alunos irão se reunir em grupos (sugere entre 4 a 6 

integrantes), para que possam compartilhar as suas respostas, realizar discussões, chegar 

a novas conclusões, complementar ou responder aquelas questões que não foram 

realizadas, entre outros aspectos. Para esta atividade, indica-se o tempo de 20 a 30 

minutos.   

Após esse momento o professor irá questionar aos grupos sobre as palavras grifadas 

(palavras ou termos que o aluno nunca tenha ouvido falar) e circuladas, aproveitando 

este momento para esclarecer os trechos não compreendidos.  

Tempo: 100minutos 

 

2º Momento 

 

No segundo momento da aula os alunos irão desenvolver em grupo uma montagem 

experimental, cujo principal objetivo é eles perceberam na prática algumas das 

principais características dos aceleradores de partículas lineares e circulares. Para isso, a 

http://lattes.cnpq.br/2959850492645699
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turma será dividida em duas equipes. Será disponibilizado para cada grupo um kit 

(esferas, imãs e plataforma circular ou linear) para a montagem do experimento “Canhão 

de Gauss”. Com esse kit cada grupo tentará desenvolver uma montagem que represente 

um acelerador linear e um acelerador circular, apresentando possíveis explicações para o 

funcionamento dos ADP. No início os alunos possivelmente irão apresentar muitas 

dificuldades para a montagem. Nesse sentido, cabe ao professor orientar e dar algumas 

dicas para que os alunos consigam realizar a montagem final do experimento, como 

descrito no relatório de orientação da atividade (ver Anexo 1), que traz algumas das 

possíveis analogias do experimento “Canhão de Gauss” com os ADP, além de 

apresentar possibilidades para a discussão de alguns conceitos científicos, dentre estes 

os principais para o funcionamento dos ADP, como o campo eletromagnético (Anexo 

2), a ser discutido e socializado com os alunos
30

 a partir dessa atividade do plano. 

Tempo: 100 minutos 

 

3º Momento 

 

O professor então dará continuidade à aula com algumas perguntas norteadoras: - Na 

prática temos quais aparelhos na vida que funcionam como aceleradores de partículas? 

(é possível que os alunos já conheçam alguns devido leituras anteriores); - Será que 

conhecemos e entendemos o funcionamento desses aparelhos, a exemplos os que 

produzem raio X”. Para favorecer essa compreensão será desenvolvida a atividades 

sobre os raio x ( Anexo 3) É importante que nessa aula o professor trate de aspectos 

como a importância do controle de dosagem nos aparelhos diagnósticos e mencione a 

importância da física médica nesse controle em hospitais. 

6. Neste terceiro momento da aula será fornecido aos alunos uma atividade (Anexo 4) 

com texto e questões que aborda algumas aplicações das pesquisas desenvolvidas em 

ADP em nossas vidas ser desenvolvido em sala de aula.. Será então no final mostrado o 

vídeo CERN em 3 minutes (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PHP13tTjidA) para os alunos sobre o LHC e seus 

detectores de partículas.  

Para finalizar esta aula, o professor deverá explicar algum aspecto que os alunos não 

                                                 
30

 Percebemos a dificuldade do professor nas aulas, no momento de discutir esse conceito, é quando ele se 

perde em meio a tantas explicações, então como forma de auxiliar melhor essa parte do processo 

inserimos uma atividade mais estruturada sobre esses conceitos (Anexo 2). 
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tenham compreendido no vídeo e conversar sobre o que vai acontecer na próxima aula, 

que pode ou não se tratar de uma visita técnica que no caso desse plano aconteceu na 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), mais especificamente ao Centro de 

Pesquisas em Ciências e Tecnologias das Radiações (CPqCTR). Nesta visita os 

estudantes terão a oportunidade de conhecer os laboratórios, as pesquisas desenvolvidas 

pelos pesquisadores, e alguns dos pesquisadores do centro. Caso não existam condições 

favoráveis para a visita acontecer, o professor pulará o próximo plano descrito como 

extra, mas explicará as atividades em anexo nesse plano extra, importantes para a aula 

seguinte.  

Na atividade do Anexo 1 na aula extra os estudantes deverão elaborar um material de 

divulgação acerca da temática desenvolvida durante as aulas. Esta atividade possui um 

caráter livre, sendo a criatividade do aluno um elemento muito importe. Algumas formas 

de divulgação que o professor pode sugerir são: paródia, poema, desenhos, tirinhas, 

vídeos, entre outros, e possui um texto de apoio para os alunos (Anexo 2- AULA 

EXTRA)  

 

Tempo: 100 minutos 

 

AVALIAÇÃO 

Sugere-se que seja avaliado todo o processo, principalmente a participação dos 

alunos nas discussões e das atividades em grupo. Outra sugestão é recolher a atividade 

que foi passada para casa e analisar as respostas. 
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6.1.2.1. ANEXO 1 – ORIENTAÇÃO AO PROFESSOR 

 

 

Possibilidades de analogias e discussões entre o experimento “Canhão de Gauss” e 

os Aceleradores de partículas.
31

 

 

O EXPERIMENTO 

 

O experimento aqui apresentado é comumente conhecido como “Canhão de 

Gauss”. Através de imãs, esferas de aço são aceleradas e, ao colidirem, transferem a sua 

energia para outras esferas. Devido ao alinhamento de imãs e esferas, as colisões são 

consecutivas, o que acabam gerando um aumento muito rápido da energia das esferas. 

As formas como este experimento pode ser montado possibilita uma comparação 

com os aceleradores de partículas. Em sala de aula muitas analogias podem ser feitas, 

favorecendo, assim, a compreensão do funcionamento dos aceleradores e detectores de 

partículas. 

 

MATERIAIS 

 

 Plataforma circular metálica (tampa de lata de tinta com 180 mm de 

diâmetro); 

 Plataforma linear (canaleta de alumínio); 

 Esferas de aço (10 mm de diâmetro); 

 Imãs neodímio cilíndricos (10 mm de altura e de diâmetro). 

 

MÉTODO 

 

Acelerador linear:  

O “Canhão de Gauss” é um experimento de fácil montagem e, ao mesmo tempo, 

bastante versátil. A forma mais simples é utilizando dois imãs e cinco esferas. Os imãs 

                                                 
31

 Material adaptado do trabalho de conclusão de curso In: SILVA, Y.A.R.; SIQUEIRA, M.R.P. A Transposição 

Didática aplicada a Física Moderna e Contemporânea: uma sequência de ensino-aprendizagem para discutir 

aceleradores de partículas. Ilhéus – BA, 2014 
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devem ser colocados a uma distância de aproximadamente 10 cm, e as esferas devem 

ser fixadas, em pares, na frente de cada um dos imãs (é importante adotar um sentido 

para o movimento). A quinta esfera será responsável por acionar o movimento do 

canhão. Para tanto, ela será levemente impulsionada em direção ao primeiro imã no 

sentido do movimento. Ao se aproximar do imã, a esfera aumentará a sua quantidade de 

movimento, que será conservada e transferida para a esfera da outra extremidade.  

A quantidade e de ímãs e esferas e a disposição dos mesmos podem variar, 

ficado a critério da pessoa que está montado o experimento. Na imagem abaixo é 

possível ver a uma montagem com um número maior de imãs e, principalmente, de 

esferas. Esta disposição irá proporciona uma velocidade final maior na última esfera. 

 

 

 Exemplo de Canhão de Gauss numa plataforma linear - Fonte própria 

 

Acelerador circular:  

Na plataforma circular a montagem é muito parecida com a linear. A principal 

diferença está na possibilidade, a depender da disposição das esferas, de ocorrer de mais 

de um ciclo. 

Na imagem a seguir (Figura 2) é possível observar uma montagem com cinco 

imãs e onze esferas. Este representa o momento antes da colisão.  

 

 Ganhão de Gauss numa plataforma circular antes da colisão (disposição 1)- Fonte própria 
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Após impulsionar levemente a esfera livre, esta foi acelerada por consequência 

da força magnética proporcionada pela interação com o imã. No momento da colisão a 

quantidade de movimento se conserva e, assim, a esfera da frente é liberada. Ao fim das 

colisões, isto é, ao fim de um ciclo, o sistema fica disposto conforme figura 3. 

 

Ganhão de Gauss numa plataforma circular após a colisão– Fonte: dados da pesquisa. 

 

Outra possibilidade de montagem com a plataforma circular é utilizando menos 

imãs, porém com um maior número de esferas alinhadas (ver Figura 4). As setas 

brancas e a linha pontilhada indicam o sentido do movimento.  

 

Ganhão de Gauss numa plataforma circular antes da colisão (disposição 2) – Fonte: dados da pesquisa. 

O processo é muito parecido com a montagem da figura 2, no entanto, após a 

primeira colisão o processo se repete por quatro vezes. Com o maior número de esferas 

a serem liberadas é possível mostrar a continuidade do movimento circular. 

 

ANALOGIAS, CONCEITOS E OUTRAS DISCUSSÕES  

Das montagens experimentais aqui apresentadas é possível explorar os conceitos 

científicos presentes nos aceleradores e detectores de partículas a partir de 

questionamentos e analogias.  

Alguns questionamentos que podem estimular reflexões e favorecer discussões 

entre os alunos são: 
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 O que essas esferas representam nos ADP? E os imãs? 

 Quais as diferenças e semelhanças entre o experimento “Canhão de 

Gauss” e os ADP reais? 

 No processo do choque entre as esferas com os imãs liberando serão 

liberadas sempre a mesma quantidade de esferas? 

 

De maneira geral tem-se que as esferas representam as partículas e canaleta e a 

plataforma circular representam, respectivamente, o tubo linear e o tubo circular dos 

aceleradores de partículas. 

É importante deixar claro que as partículas estudadas nos ADP são muito 

menores do que as esferas do experimento, e que os tubos são muito maiores que as 

plataformas do “Canhão de Gauss”. Além desses aspectos, mostra-se pertinente frisar 

que nos ADP as velocidades das partículas são próximas a velocidade da luz, o ocasiona 

a liberação de grandes quantidades de energia no momento das colisões. 

Um importante conceito a ser abordado é o de conservação de energia. O 

professor pode apresentar ou relembrar as leis de conservação de energia em sistemas 

fechados. Em seguida abordar o fato de que essa conservação continua válida para as 

partículas, porém tendo o cuidado de esclarecer que, para as partículas, a massa pode ser 

transformada em energia, e vice versa. Ainda é possível demonstrar no quadro as 

expressões de energia total para partículas e explicar que, além da conservação da 

massa-energia e da carga, a conservação da quantidade de movimento também é uma lei 

válida para as partículas elementares. 

Outros conceitos que podem ser tratados, a saber: força magnética, campo 

elétrico e diferença de potencial (ddp). É importante que o professor tenha o cuidado 

de tratar que no experimento a esfera é acelerada (atraída) a partir de uma força 

magnética, enquanto que no acelerador acontece devido à (ddp). Nesses conceitos 

também existe a possibilidade de se apresentar expressões. 

O professor pode apresentar, também, que alguns aceleradores aceleram feixes 

de núcleos atômicos e partículas, um em direção ao outro, a velocidades próximas à da 

luz, com o objetivo de colidirem. Dessa colisão de alta energia, são estudados as reações 

e os decaimentos das partículas originadas, com o intuito de se ter uma melhor 

compreensão do mundo das partículas subatômicas.  
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Figura 1: representação do 

campo elétrico de uma carga 

elétrica q 

6.1.2.2. - ANEXO 2-  Aspectos do Campo Eletromagnético 

 

Ao aproximarmos um ímã de um pedaço de certo metal pendurado por um fio, 

vemos que este é “puxado” pelo ímã. Se pegarmos agora um canudinho e atritarmos 

com uma lã ou papel higiênico, ele ficará carregado eletricamente. Aproximando o 

canudinho de uma bola de isopor pequena, pendurada por um fio isolante ela será 

“puxada” pelo canudinho. Vemos assim que a bolinha sente a presença do canudinho, 

bem como aquele metal sente a presença do ímã, mesmo sem ter contato. Mas como 

pode um objeto sentir a presença do outro sem haver contato? Como eles não têm olhos, 

de que forma eles sabem que há um outro corpo por perto que os atrai? 

Para responder essa questão, utilizamos o conceito de campo. Ele surgiu na 

primeira metade do século XIX para explicar fenômenos parecidos a estes. Nesses 

fenômenos, temos um campo elétrico (associado às 

cargas do canudinho) e um campo magnético 

(associado ao ímã). Esses campos são semelhantes 

ao campo gravitacional que estamos mais 

familiarizados. Mas afinal o que são esses campos? 

Ele é algo que está ao redor dos corpos 

(estendendo-se até o infinito, porém sua intensidade 

diminui com a distância). Podemos entendê-lo como 

sendo uma “aura” (algo sutil e tênue envolvendo o 

corpo) que preenche o espaço em volta deles. Para 

cada um dos campos existe um ente responsável associado a sua presença. No caso do 

campo elétrico e magnético é a carga elétrica e, no caso do gravitacional é a massa. 

Dessa forma, não temos carga elétrica e massa sem campo e vice-versa. Devemos 

destacar ainda, que o campo existe independente da presença de outras cargas elétricas 

ou massa nas vizinhanças, podendo ser representado como algo contínuo que se estende 

até o infinito em todas as direções.  

No entanto, o interesse aqui é estudar o campo 

elétrico e magnético, deixando a discussão do campo 

gravitacional para outra ocasião. A intensidade do 

campo elétrico decresce com o aumento da distância 

em relação à carga, como podemos observar na figura 

Figura 2: representação das linhas 

do campo elétrico de uma carga 

q 
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1. No entanto, essa não é a única maneira que temos para representá-lo. A figura 2 

mostra as linhas de campo de uma carga elétrica positiva, representado o campo elétrico 

dessa carga. 

No caso do canudinho, devido ao desequilíbrio das cargas elétricas causado pelo 

atrito com a lã ou papel higiênico, a ação desse campo “puxa” a bolinha. Essa ação é 

conhecida como força elétrica ou interação elétrica. Assim, é graças ao campo elétrico 

e magnético que a bolinha sente a presença do canudinho e o metal a presença do ímã. 

A maneira como uma carga elétrica comunica ou interage com outras cargas pode 

ocorrer de duas formas: atração ou repulsão. Isso ocorre devido ao sinal que as cargas 

elétricas podem ter, isto é, positiva (+) ou negativa (-). Quando as cargas têm o mesmo 

sinal ocorre à repulsão e quando forem de sinais contrários, ocorre a atração. 

Assim, as cargas elétricas no espaço, sentem a presença do campo uma da outra e 

se interagem, como aconteceu com as cargas do canudinho e da bolinha.  

Desta forma, podemos dizer que o campo elétrico é algo sutil, tênue, real, que não 

pode ser visto, nem tocado e envolve a carga elétrica, comunicando a sua presença a 

outras cargas a sua volta. Dependendo do sinal das cargas elétricas envolvidas, essa 

comunicação ocasiona uma atração ou a uma repulsão. 

Isso tudo pode parecer muito novo ou estranho, mas a interação eletromagnética 

está presente ostensivamente em nosso cotidiano: nas reações químicas, na luz que 

recebemos do Sol, na televisão e mais ainda, ela é a responsável pela formação dos 

aglomerados que constitui a matéria. A matéria da cadeira que você está sentado agora 

se mantém coesa devido à interação eletromagnética, o mesmo acontecendo com os 

átomos que formam a água que você bebeu hoje. 

Contudo essas são descrições de campos elétricos e magnéticos associados à carga 

e ímã em repouso. O que aconteceria com esse campo se a carga ou o ímã fossem 

movimentados? Ele vai junto nesse movimento? 

 

As ondas eletromagnéticas 

 

Já comentamos que os campos elétrico e magnético estão intimamente 

relacionados através da carga elétrica. Já sabemos que uma carga elétrica interage com a 

outra devido aos seus campos elétricos e um ímã interage com um metal ou um outro 

ímã através de seu campo magnético. Mas como esses dois campos se relacionam? 
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É mais ou menos assim: quando a carga se movimenta, o seu campo elétrico se 

movimenta junto, pois ele é indissociável da carga. Ao entrar em movimento, o seu 

campo elétrico, em qualquer ponto do espaço varia. Porém, quando o campo elétrico 

sofre essa variação, ele acaba gerando um campo magnético. Com isso, quando uma 

carga elétrica varia o seu estado de repouso, ela arrasta junto o seu campo elétrico, que 

por ser variável, gera (induz) um campo magnético também variado, que por sua vez, 

gera um campo elétrico variado e assim por diante.  

Essa alternância de campos elétricos e magnéticos variados se propaga por todo o 

espaço, levando a informação de que a carga elétrica se movimentou ou está em 

movimento. A propagação dessa informação é o que chamamos de ondas 

eletromagnéticas ou radiação eletromagnética. 

As ondas eletromagnéticas têm origem no movimento de uma carga elétrica, que 

quando acelerada ou desacelerada, faz seu campo elétrico variar que, consequentemente 

gera um campo magnético variado e assim sucessivamente, levando a informação desse 

movimento aos pontos do espaço. Essa propagação é feita na velocidade da luz c
32

, 

característica mostrada por J. C. Maxwell (1831-1879), unindo a luz aos fenômenos 

eletromagnéticos. 

Como toda onda, a onda eletromagnética tem a freqüência como uma 

característica bem destacada, por que é através dela, que as ondas eletromagnéticas são 

classificadas. A unidade de medida da freqüência é o Hertz – Hz, em homenagem a 

Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894), devido à descoberta das ondas de rádio. Para cada 

faixa de freqüência, usamos um termo diferente para descrevê-la. Por exemplo, a 

freqüência que vai de 4 x 10
14

 Hz até 7 x 10
14

 Hz é o que chamamos de luz visível. Já as 

ondas de rádio estão na faixa de 10
4
 Hz até 10

6
 Hz. 

A freqüência é a medida das oscilações que a carga elétrica executa por unidade 

de tempo, isto é, se a freqüência de uma onda eletromagnética é de 10
5
 Hz, ela oscila 

100000 vezes a cada segundo. Esse conceito é bem parecido com a freqüência escolar, 

que indica quantas vezes os alunos vêm à aula durante um bimestre. 

Abaixo a tabela mostra algumas frequências para cada tipo diferente de onda 

eletromagnética: 

 

f (Hz) Tipo de onda Detecção Exemplos de Fontes 

                                                 
32

 Aproximadamente 300.000 km/s. 
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10
21 

 cintiladores materiais radioativos 

10
19 

raios X chapa fotográfica tubos de raios X 

10
16 

ultravioleta chapa fotográfica laser 

7 x 10
14

 violeta olhos arcos elétricos 

4 x 10
14 

vermelho olhos arcos elétricos 

10
13 

infravermelho termômetros lâmpadas 

10
5 

rádio circuitos eletrônicos circuitos eletrônicos 

 

Questões: 

1) Como um ímã percebe a proximidade de outro ímã, mesmo sem haver contato? 

2) Quais os tipos de campos estudados e quais os entes responsáveis por eles? 

3) Como as ondas eletromagnéticas são produzidas? 

4) Quais são as semelhanças e diferenças entre os raios X e a luz visível? 

5) Depois de ter lido e discutido a respeito do campo eletromagnético ou interação 

eletromagnética e visto a sua importância, faça uma análise de como seria o mundo e o 

Universo sem essa interação. 

Fonte: Material adaptado de SIQUEIRA, M. Do Visível ao Indivisível: uma proposta 

de Física de Partículas Elementares para o Ensino Médio. Dissertação de mestrado, 

São Paulo, 2006. 
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6.1.2.3. ANEXO 3 – Leitura e atividades sobre os Raios X – Material adaptado 

de Siqueira 2012; 

 

Vendo através da pele: a descoberta dos Raios-X 

 

Há pouco mais de 100 anos atrás, não era possível o médico visualizar o interior 

do corpo humano sem ter que abrí-lo e isso dificultava muito o diagnostico de doenças e 

fraturas nos pacientes. Mas em 1895 uma grande descoberta 

revolucionou a humanidade, principalmente a física e a 

medicina, nesse ano eram descobertos os raios X. Mas como 

isso ocorreu? 

Na noite de 8 de novembro de 1895 o físico holandês 

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), seguindo as tendências 

de sua época, estava fazendo mais uma experiência com descargas elétricas nos tubos de 

raios catódicos (figura 1), estudando o fenômeno da luminescência produzida pelos 

raios no tubo. Quando notou que algo de diferente acontecia. Em sua sala de 

experiências totalmente às escuras, ele viu a folha de papel, usada como tela e tratada 

com uma substância química fluorescente (platinocianeto de bário), colocada a uma 

certa distância do tubo brilhar emitindo luz. Röntgen espantado, pode imaginar que 

alguma coisa devia ter atingido a tela para que ela reagisse dessa forma. Mas o tubo de 

raios catódicos estava coberto por uma cartolina negra e nenhuma luz ou nenhum raio 

catódico poderia ter escapado dali.  

Surpreso e perplexo com o fenômeno, ele decidiu pesquisá-lo mais a fundo. Virou 

a tela, de modo a que o lado sem a substância fluorescente ficasse voltado para o tubo; 

mesmo assim, a tela continuava a brilhar. Ele então afastou a tela 

para mais longe e o brilho persistiu. Depois, colocou diversos 

objetos (uma camada de papelão, pedaços de madeira, um livro de 

1000 páginas e até finas placas metálicas) entre o tubo e a tela e 

todos pareceram transparentes. Quando sua mão escorregou em 

frente à válvula ele viu os ossos na tela (figura 2). Descobrira “um 

 Figura 1 

 

Figura 2 
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novo tipo de raio”, conforme ele mesmo explicou em sua primeira publicação. 

Röntgen havia ficado tão perplexo com sua descoberta, que teve que se convencer 

primeiro antes de falar com qualquer pessoa sobre sua descoberta do novo tipo de raio. 

Trabalhou sozinho durante sete semanas nessa tentativa, quando finalmente estava 

convencido, registrou sua descoberta (imagem da mão) em chapas fotográficas, e só 

então passou a ter certeza. 

Em 1º de janeiro de 1896, ele distribui o relatório preliminar de sua descoberta, o 

que causou grande agitação, mas sua descoberta não podia ser refutada facilmente, pois 

havia fotografias dos raios X de suas mãos anexadas nele. No decorrer do mês, a notícia 

havia se espalhado por todo o mundo. Pode-se imaginar o deslumbramento em relação a 

esses raios aos quais tudo se tornava transparente e por meio dos quais todos podiam ver 

seus próprios ossos. Pode-se ver praticamente os dedos sem os músculos, mas com 

anéis, como se podia ver também uma bala alojada no corpo. As consequências para a 

medicina foram imediatamente percebidas. Imagine você nessa época, podendo ver os 

seus ossos, sem qualquer corte ou perfuração. Somente assim terá idéia da revolução 

causada com essa descoberta. 

O trabalho de Röntgen sobre os raios X foi perfeito à luz do conhecimento 

existente em sua época. Mas ele, não conseguiu entender a natureza dos raios X, ou 

seja, ele não conseguiu comprovar que se tratava de uma radiação eletromagnética. No 

entanto, ele conseguiu mostrar que os raios podiam atravessar materiais sólidos, podiam 

ionizar o ar, não sofriam reflexão no vidro e não eram desviados por campos 

magnéticos, mas não conseguiu observar os fenômenos da refração e da interferência 

normalmente associados a ondas (ondas eletromagnéticas, neste caso) por isso ficou o 

nome enigmático de raios X (X é o símbolo pra nomear o desconhecido) 

Mais tarde sua natureza foi desvendada, mostrando que eles eram consequência da 

colisão dos raios catódicos com a parede do tubo e, por terem comprimento de onda 

muito pequeno, Röntgen não podia observar os fenômenos necessários para comprovar 

que os raios-X são ondas eletromagnéticas (radiação eletromagnética) de alta 

freqüência. 
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Uma ilustração do equipamento de 

Röntgen é mostrado ao lado. Entre os catodos 

do tubo de vidro, os raios catódicos são 

inicialmente acelerados, com voltagem de até 

100 KV (100.000 V) e, em seguida, são 

bruscamente freados (há uma colisão dos raios 

e o alvo). Por causa disso, ocorre uma emissão 

de radiação eletromagnética com um comprimento de onda muito pequeno (da ordem de 10
-12

 m), 

que corresponde a radiações de alta frequência. É assim que são produzidos os raios X. 

 



161 

 

 

 

As aplicações dos raios X são as mais diversas possíveis. Elas vão desde 

“simples” obtenção de chapas fotográficas (radiografias) para detectar uma fratura, uma 

inflamação e uma cárie até a determinação de uma certa porcentagem de uma substância 

em um composto, através da difração dos raios X, como é o caso da quantidade de 

carbono existente no aço. Essa determinação é importante, pois permite que o aço fique 

mais maleável e consequentemente consegue-se produzir chapas mais finas. 

Atualmente, os raios X também são utilizados na área de segurança, como é o 

caso dos aeroportos. Com eles, é possível “ver” dentro das malas e constatar se existem 

objetos metálicos e até mesmo se as pessoas carregam algum tipo de arma (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sua utilização também pode ser vista na fronteira dos E.U.A com o México, onde 

a polícia o utiliza para vasculhar o interior dos veículos (figura 4). 

 

Questões: 

 

1) Sabemos que os raios X são invisíveis a olho nu. Com base nisto, discuta com 

seus colegas, outras formas de se detectar os raios X, que não usem chapas 

radiográficas. 

2) Nas radiografias, os contornos dos ossos aparecem bastante claros, sobre o 

fundo escuro, bem como o contorno de objetos e pessoas (Fig. 3 e 4). Analisando o 

processo de absorção dos raios X, estas regiões mais claras, recebem mais ou menos 

raios X do que as outras? Explique sua resposta. 

 

Figura 3 
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3) Descreva quais relações existem entre os aparelhos de raios X e os 

Aceleradores e detectores de partículas? 

 

 

 

Discussão sobre os Raios X e a radiografias  

Essa atividade tem o intuito de discutir um pouco as radiografias e o processo dos 

raios X, para relacioná-los aos ADP. 

 

1ª Parte: Analise das radiografias 

Depois de ter entendido um pouco como é o processo das radiografias, aqui, 

discutiremos melhor através das próprias radiografias. 

 

Material: Diversas radiografias 

Procedimento: Você irá receber algumas radiografias. Olhe-as com calma e procure 

fazer uma analise de suas peculiaridades (forma, nitidez, parte do corpo que pertence, se 

é de homem ou mulher, se pode identificar alguma doença e outras coisas que te 

chamam a atenção). Discuta essas características com seus colegas. 

 

Questões: 

 

1) Qual foi à radiografia que chamou mais sua atenção? Por que? 

2) Por que se têm regiões mais claras e mais escuras? 

3) Por que algumas radiografias apresentam melhor nitidez? 

4) Como são produzidos os Raios X? 

5) Você sabe como e quando foram descobertos? 

 

2ª Parte: Absorção da luz pelo papel fotográfico 
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Nessa parte faremos uma “simulação” da produção de uma radiografia, através de papel 

fotográfico sensível à luz e objetos opacos. 

 

Material: 

Uma folha de papel fotográfico 

Alguns objetos de formas e materiais diferentes 

Um “abajur” de lâmpada 

Procedimento: Você está recebendo uma folha de papel fotográfico, que é sensível a 

luz, coloque alguns objetos sobre o papel e aproxime-o de uma fonte luminosa intensa. 

Deixe alguns minutos, retire os objetos e observe o que aconteceu. 

 

Questões: 

 

1) Você pode distinguir bem a forma dos objetos? Por que? 

2) Nas marcas deixadas pelas formas no papel, existe diferença enquanto a nitidez? 

Tente explicar essa diferença. 

3) Nas imagens abaixo temos uma aparelho de raios catódicos e um filamento do 

aparelho de raio X. Quais as relações que enxerga nos mesmos, explique. 

 

4) Explique as relações do funcionamento desse tipo de aparelho com os 

aceleradores de partículas? 
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5)Na imagem abaixo temos uma pessoa sendo submetida a um exame de raio X. 

Quais os cuidados necessários nesse tipo de exame com relação ao paciente? E circule 

em qual lugar no aparelho temos a execução do papel do detector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material adaptado de SIQUEIRA, M. Do Visível ao Indivisível: uma proposta de 

Física de Partículas Elementares para o Ensino Médio. Dissertação de mestrado, São 

Paulo, 2006.  
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ANEXO 4 – TEXTO PARA LEITURA EM SALA DE AULA 

 

-Grife as palavras ou termos que você não conhece e circule termos ou palavras 

relacionadas a conceitos científicos ciência que você já tenha ouvido falar, mas não 

conhece o significado. Feito isto, pesquise em livros e/ou na internet e discuta com seu 

professor e colegas o significado das mesmas. 

 

Aceleradores de partículas e algumas implicações 

  

Quando falamos em aceleradores e detectores de partículas estamos nos 

referindo à Física de Partículas, que nos remete a uma interessante área de estudo 

conhecida como Física Moderna e Contemporânea (FMC). Muitos são os objetos de 

estudo da FMC, por isso ela é considerada uma área ampla da ciência. Ela busca 

entender e desvendar desde as minúsculas partículas que compõem a matéria, até a o 

universo de uma maneira geral. 

Muitos estudos relacionados à FMC vêm auxiliando o desenvolvimento 

tecnológico. A partir dos seus estudos surgiram diversas aplicações em nosso dia a dia, 

como os microchips, responsáveis por revolucionar o sistema de armazenamento de 

dados. Um exemplo interessante da evolução desse sistema foi à capacidade de 

armazenar e processar mais dados em máquinas menores, como o primeiro computador, 

construído no final da década de 1940, que ocupava uma sala com área de 

aproximadamente 180 m
2
, contudo executava menos funções do que uma simples 

calculadora que utilizamos hoje em dia. 

Um interessante exemplo desse processo de evolução da tecnologia são os 

smartphones atuais com o qual tanto interagimos nas redes sociais, mas há um tempo 

atrás não era tão comum circular um grande volume de informações em uma rede 

virtual global, esse sistema de conexão de informações nasce a partir do sistema World 

Wilde Web (tradução: rede mundial de computadores), mais conhecido como WWW a 

partir das pesquisas desenvolvidas na Organização Europeia para Pesquisa Nuclear 

(CERN). Foi esse sistema que favoreceu o surgimento da internet possibilitando 

interligar as informações ao redor do mundo todo.  
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É no CERN que se encontra um dos principais aceleradores de partículas e mais 

divulgados pela mídia, o Grande Colisor de Hádrons (em inglês: Large Hadron 

Collider) – LHC. Este é um dos maiores e mais custosos empreendimentos do ser 

humano, custando cerca de 8 bilhões de dólares. Apesar dos 27 km de circunferência 

esse acelerador pode ser considerado um potente microscópio, que busca detectar os 

menores “objetos” (partículas) da natureza, invisíveis aos nossos olhos. Para isso, 

partículas ou íons são acelerados e colidem entre si a uma velocidade próxima à da luz. 

Tendo como seus principais objetos de estudo as partículas elementares constituintes da 

matéria, uma das mais recentes descobertas foi o bóson de Higgs
33

, também conhecida 

como “partícula de Deus” 
34

. 

A descoberta dessa partícula veio como resultado dos detectores no LHC, 

corroborando com o Modelo Padrão
35

, contribuindo com mais uma “peça” para sua 

validação frente às teorias concorrentes, como, por exemplo, a Teoria das Super Cordas. 

Cabe ainda ressaltar que o LHC é conhecido como um dos mais sofisticados 

instrumentos científicos até então concebidos. 

Além das aplicações citadas anteriormente existem diversas outras, contudo é 

importante mencionar as que estão relacionadas com a área da saúde. Hoje temos os 

aparelhos diagnósticos que realizam exames de ressonância magnética e tomografia; 

lasers que servem tanto para tratamentos estéticos (clareamento dental, diminuição de 

mancha na pele), como para cirurgias, sem contar do seu uso nos sistemas de 

segurança.  Também vale ressaltar a substância conhecida como contraste, que é uma 

mistura que contém isótopos radioativos produzidos num cíclotron, injetada nas veias 

dos pacientes para melhor imagem de tomografias computadorizadas. 

Apesar dos aceleradores de partículas aparentarem ser, para grande parte da 

sociedade, um objeto distante da realidade, existe alguns equipamentos que fizeram ou 

                                                 
33

 Embora a partícula leve o nome de Higgs, importantes trabalhos teóricos também foram desenvolvidos pelos 

físicos belgas Robert Brout e François Englert. 

34 “O bóson de Higgs ficou conhecido como "partícula de Deus", porque, assim como Deus, estaria em todas as 

partes, mas é difícil de definir. Mas a real origem é bem menos poética. A expressão vem de um livro do físico 

ganhador do prêmio Nobel Leon Lederman, cujo esboço de título era ‘A Partícula Maldita’ (The Goddamn Particle, 

no original), em alusão às frustrações de tentar encontrá-la. O título foi, depois, cortado para ‘A Partícula de Deus’ 

por seu editor, aparentemente temeroso de que a palavra ‘maldita’ fosse ofensiva”. (Trecho retirado de: < 

http://noticias.terra.com.br/educacao/voce-sabia/qual-e-a-origem-da-expressao-particula-de-

deus,a44800beca2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html > (Acesso em 10 de abril de 2016) 

35 A partir de inúmeras descobertas de novas partículas, desenvolveu-se um uma teoria que pudesse relacionar as 

forças conhecidas e as diversas partículas que haviam sido encontradas. Surgiu então o Modelo Padrão, uma teoria da 

física que descreve as partículas fundamentais que constituem a matéria e as forças eletromagnéticas, forte e fraca. 

http://noticias.terra.com.br/educacao/voce-sabia/qual-e-a-origem-da-expressao-particula-de-deus,a44800beca2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/voce-sabia/qual-e-a-origem-da-expressao-particula-de-deus,a44800beca2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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fazem parte do cotidiano e podem ser considerados aceleradores de partículas. O 

exemplo mais simples são os televisores de tubo de imagem. O tubo funciona 

basicamente como um acelerador, em que os elétrons são acelerados por um campo 

elétrico e direcionados por um campo magnético, atingindo a tela e formando a imagem. 

Sem contar os diversos aparelhos de exames diagnósticos utilizados na área da saúde. 

 

Questões: 

1)Antes dessas aulas você já havia ouvido falar sobre as implicações doas 

Aceleradores e detectores de partículas? 

2) Reflita: é objetivo das pesquisas com Aceleradores de partículas encontrar 

esses resultados para a sociedade, como dos tratamentos médicos, ou são apenas 

consequências? 

3) Descreva as implicações que aconteceram a partir dos estudos nos centros de 

pesquisa envolvendo os aceleradores de partículas para a área da saúde que estão no 

texto, e outras caso conheça? 

4) Faça um desenho sobre o funcionamento da TV de tubo de imagem e 

compare a partir do estudado suas relações com os aceleradores de partículas lineares? 
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6.1.3. MOMENTO C- AULA EXTRA - O LHC e a sociedade Moderna (100 

min.) 

 

OBJETIVO GERAL:  

 Compreender as relações que existem entre os aceleradores de partículas e a 

sociedade em que vivemos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Entender os motivos para realização de investimentos tão elevados em 

pesquisas científicas, como o caso do LHC, para a nossa sociedade; 

 Conhecer um Centro de Pesquisas em Ciências e Tecnologias das Radiações  

 Oportunizar a vivência com cientistas da área de radiações. 

 Perceber a relação entre as pesquisas científicas e o avanço da medicina. 

 

CONTEÚDO:  

Tecnologias dos aceleradores e detectores de partículas e de equipamentos de 

radiodiagnósticos; Radiações.  

RECURSOS INSTRUCIONAIS:  

 Ônibus para transporte dos estudantes até o Centro de Pesquisa 

 Texto (Anexo 2) 

 

SUGESTÕES DE LEITURA (ao professor): 

  SÃO PAULO, Secretaria da Educação do Estado; Caderno do professor: 

ciências da natureza e suas tecnologias - Física, Ensino Médio – 3ª série, 4º 

bimestre / Secretaria da Educação. São Paulo: SEE, 2008; 

 

 PIRES, A.S.T.; CARVALHO, R.P.; Por dentro do átomo: Física de partículas 

para leigos- editora livraria da física, 2014; 

 

MOMENTOS 
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1º Momento 

 

Caso a visita aconteça:  

1. Nesta aula será realizada uma visita técnica ao Centro de Pesquisas em 

Ciências e Tecnologias das Radiações, para conhecer as instalações do 

centro, conversar com pesquisadores da área e conversar sobre as pesquisas 

lá desenvolvidas. 

2. Na visita também deverão ser apresentados aspectos da Física Médica, as 

contribuições da ciência para o avanço da medicina e as relações com os ADP. 

3. A visita tem a previsão de duração de 2 h; 

4. É de responsabilidade da escola o transporte dos estudantes. 

5. Logo após o momento da visita, o professor deverá explicar as atividades 

que os alunos deverão desenvolver em casa (Anexo 1). Para ajudar os alunos, sugere-se 

que o professor entregue um material impresso com as dicas e sugestões de como 

proceder (ver Anexo 1). Esta atividade será apresentada na aula seguinte, que será um 

momento de culminância do curso. 

6.  Também se sugere entregar o texto complementar (ver Anexo 2) para 

auxiliar nas reflexões e aprendizado dos alunos.  

Caso a visita não aconteça (100 min. de aula ): 

-O professor deverá explicar as atividades que os alunos deverão desenvolver em sala 

(Anexo 1 e 2), discutindo junto com os alunos aspectos do texto permitindo pesquisas 

por meio de livros e internet. E disponibilizando um tempo  para os alunos se 

organizarem em grupos para organizarem as apresentações indicadas no (Anexo 1) para 

a aula seguinte, momento de culminância do curso. 

Tempo estimado: 4 horas (visita + viagem) 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

Sugere-se que seja levado em consideração o envolvimento dos alunos durante a 

visita.  
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6.1.3.1. ANEXO 1 – Guia para o desenvolvimento da apresentação. 

 

Levando em consideração os conhecimentos desenvolvidos nas aulas anteriores, 

incluindo a visita ao Centro de Pesquisa de Ciências das Radiações (CPqCTR) - mais 

informações em <http://www.uesc.br/centros/ctr/> - elabore junto aos seus colegas uma 

apresentação para a aula seguinte. Essa apresentação representa um Feedback, ou seja, 

um retorno do que você aprendeu.  

 

SUGESTÕES: 

 Formar grupos de 2-5 pessoas. 

 Você poderá apresentar os conhecimentos em forma de: 

 História em quadrinho;  

 Peça de teatro;  

 Entrevista (bate-papo);  

 Paródia ou música;  

 Poema;  

 Vídeo de divulgação; 

 Matéria de Jornal; 

 Outros 

 

 

TÓPICOS ESTUDADOS 

 Aceleradores e detectores de partículas: CERN, LHC, Detectores do 

LHC, Aceleradores de partículas no Brasil. 
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6.1.3.2. ANEXO 2 - Texto de apoio 

Na vanguarda do conhecimento 

 

Um feixe de partículas subatômicas produzidas num acelerador constitui uma 

ferramenta extremamente eficaz. Quando é disparado com a intensidade exigida por 

cada caso, pode servir para múltiplas tarefas, desde diminuir o tamanho de um tumor até 

produzir energia limpa, ajudar a, depurar a água para torná-la potável, decifrar a 

estrutura de uma proteína, conceber um medicamento personalizado, diagnosticar uma 

doença, eliminar resíduos nucleares, detectar uma falsificação artística, datar um achado 

arqueológico, embalar carne para um supermercado ou até descobrir os segredos do 

universo. 

O acelerador de partículas mais potente é o LHC, ou Grande Colisor de 

Hádrons, da Organização Europeia para a Investigação Nuclear (CERN), situado em 

Genebra, e que se destina a estudar a estrutura fundamental do cosmos. Todavia, 

existem atualmente no mundo mais de 30 mil aceleradores, alojados em hospitais, 

instalações industriais, laboratórios, portos e navios que sulcam os mares, e de todos os 

tamanhos e potências: alguns são portáteis, enquanto outros ocupam uma sala inteira.  

Os aceleradores, tanto os lineares como os circulares (os chamados “síncrotrons” 

e “cíclotrons”), funcionam ao produzir uma corrente direcional de partículas sub 

atômicas eletricamente carregadas, que são forçadas a viajar por tubos mantidos no 

vácuo dentro de campos eletromagnéticos, o que lhes imprime velocidades extremas. As 

partículas utilizadas podem ser elétrons, pósitrons, prótons ou fótons, consoante a 

aplicação que irão ter. Além disso, é necessário manipulá-las diretamente para fazê-las 

colidirem entre si ou contra um alvo fixo, para produzir outro tipo de corpúsculos, como 

os nêutrons, que se podem reunir em feixes embora não tenham carga elétrica. 

No campo da medicina nuclear, por exemplo, os aceleradores são utilizados para 

produzir isótopos radioativos (átomos com núcleos instáveis) de vários elementos 

químicos. Depois, frações minúsculas desses isótopos, em forma de feixes, irão 

bombardear, por exemplo, um tumor cancerígeno para causar estragos no sistema de 

auto reparação, especialmente vulnerável à radiação. Em oncologia, a terapia com feixes 

de prótons tem cada vez mais defensores: ao contrário dos fótons dos raios X, trata-se 
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de partículas que desprendem mais energia no troço final do percurso e morrem dentro 

do tumor, pelo que causam menos danos nos tecidos saudáveis que atravessam ao longo 

da trajetória. Daí que seja utilizada no tratamento de tumores intraoculares, da próstata, 

da base do cérebro e da coluna, entre outros. Em contrapartida, os elétrons revelam 

maior eficácia no tratamento de tumores superficiais, como os da pele, enquanto os 

feixes de nêutrons rápidos já foram aplicados, com bons resultados, em casos de cancro 

nas glândulas salivares. 

Além disso, os cientistas investigam outras possíveis terapias médicas que 

incluam o recurso a partículas mais pesadas do que os prótons, como os íons de 

carbono, que se mostram ainda mais agressivos contra o ADN do tumor. Está também a 

ser estudada a viabilidade dos anti prótons (a anti matéria dos prótons), um tratamento 

que poderia lançar sobre os tumores doses de energia quatro vezes mais potentes do que 

as técnicas atualmente utilizadas. Na maior parte dos casos, os feixes de partículas não 

penetram no organismo do doente. Contudo, há alguns tratamentos invasivos, que 

consiste em colocar isótopos radioativos de curto alcance dentro ou muito próximo da 

zona afetada. Foi satisfatoriamente utilizada em casos de cancro da mama e da próstata 

e em tumores cervicais, entre outros. 

 

Exames mais precisos 

O campo da medicina que mais se beneficiou, até agora, da utilização dos 

aceleradores de partículas é o das técnicas de diagnóstico, pela elevada qualidade das 

imagens que proporcionam e pela fraca dose de radiação exigida. As tomografias por 

emissão de pósitrons (PET) e as tomografias computadorizadas (TAC) utilizam isótopos 

radioativos produzidos num cíclotron, os quais são injetados por via intravenosa no 

doente (aquilo que se conhece por “contraste”) e dirigidos à zona que se pretende 

estudar. À medida que os radioisótopos começam a desintegrar-se, produzem raios 

gama detectáveis por uma câmara que cria uma imagem bastante exata da área de 

diagnóstico. 

Um exemplo de como a física de partículas de alta energia encontrou aplicações 

diretas no campo da medicina provém do LHC. O radiologista Anthony Butler, da 

Universidade de Canterbury (Nova Zelândia), descobriu que um dos chips com os quais 

o acelerador detecta a carga e a localização das partículas que estuda podia funcionar 
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eficazmente nas tomografias. E assim foi: graças ao microprocessador Medipix, é agora 

possível ver imagens de raios X a cores. 

A indústria farmacêutica também trabalha com radioisótopos gerados nos 

aceleradores. Durante o período normalmente necessário para desenvolver um novo 

medicamento (quinze anos), as técnicas com raios X revelam-se fundamentais. Incluem 

a cristalografia, que é um processo para determinar a estrutura dos átomos numa 

proteína. É levada a cabo em síncrotrons, que produzem feixes de radiação de diversas 

partes do espectro eletromagnético, e permite observar o modo como as proteínas 

reagem às alterações moleculares durante a etapa de desenvolvimento e ensaios do 

fármaco em questão. 

Na indústria alimentar, os feixes de elétrons são utilizados para eliminar 

bactérias como o a salmonela dos alimentos embalados. Trata-se de um processo 

semelhante à pasteurização do leite; porém, em vez de utilizar calor como fonte de 

energia, recorre-se às partículas com carga negativa do cobalto-60, entre outros 

elementos. É preciso sublinhar que, embora se utilizem elétrons para bombardear 

produtos comestíveis, estes nunca entram em contato direto com a fonte radioativa. 

O campo da eletrônica digital moderna depende igualmente dos feixes de 

partículas para a implantação de íons (átomos com carga elétrica). Através deste 

processo próprio da engenharia de materiais, pacotes minúsculos de íons são acelerados 

dentro de um campo elétrico e disparados a toda a velocidade contra um corpo sólido, 

para alterar as suas propriedades químicas, físicas e elétricas. A implantação de íons é 

utilizada no fabrico de semicondutores, em acabamentos de metal e na investigação de 

novos materiais. 

Já foi demonstrado que os feixes de elétrons podem ser utilizados para purificar 

a água potável, no tratamento de águas residuais e para eliminar agentes poluentes nos 

gases de combustão. As vantagens de aplicar o processo ao elemento líquido é que não 

requer produtos químicos; é também mais eficaz do que os métodos convencionais para 

acabar com nano partículas e restos de fármacos. 

Uma das aplicações mais surpreendentes da tecnologia surge no campo da arte. 

Não é por acaso que existe um acelerador de partículas na cave do Museu do Louvre, 

em Paris, o qual serve mais de 1200 entidades museológicas do país. Os seus feixes de 

prótons de quatro milhões de eletro volts são utilizados para bombardear joias, 
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cerâmica, vidro, ligas, moedas, estátuas, óleos e desenhos, em estudos sobre a 

proveniência e a composição das peças, as fórmulas usadas para o seu fabrico e a forma 

mais eficaz de as proteger e conservar, assim como para analisar possíveis falsificações. 

O acelerador Fonte de Luz Síncrotrons de Brookhaven, em Nova Iorque, dispõe 

de um avançado detector de raios X de alta velocidade que foi utilizado, entre outras 

tarefas, para examinar quadros de autoria duvidosa. Graças a esta técnica, foi possível 

comprovar, em 2011, a autoria de Rembrandt no caso da pintura a óleo Homem Velho 

Com Barba, pertencente a um colecionador particular. A prova definitiva proporcionada 

pelos peritos foi o auto retrato inacabado do próprio mestre flamengo, descoberto sob o 

rosto do modelo através de um exame radiológico aos elementos químicos da pintura. 

Os raios X permitiram observar a característica camada de cobre que o pintor aplicava 

habitualmente sobre a tela, antes de iniciar uma nova obra. Depois de autenticado, o 

quadro foi exposto, há alguns meses, num lugar de destaque na Casa-Museu Rembrandt, 

em Amsterdã. 

 

Como ferramenta arqueológica 

Vários quadros de Van Gogh foram também submetidos a técnicas radiológicas, 

o que permitiu a especialistas da Universidade da Bélgica explicar o motivo pelo qual as 

pinturas do genial artista holandês perderam brilho com a passagem do tempo, assim 

como proceder ao seu restauro respeitando as cores inicialmente presentes. Os feixes 

emitidos pelo síncrotrons do ESRF de Grenoble revelaram uma inesperada reação 

química que transformava os brilhantes amarelos originais em pigmentos acastanhados. 

A radiação produzida nos síncrotrons tem também sido aplicada no campo da 

paleontologia para estudar fósseis (como um dente do símio extinto Gigantopitecus, a 

fim de entender a distribuição do seu esmalte), para obter informação morfológica 

tridimensional de rochas que contêm fósseis ou para comparar objetos antigos e 

modernos esculpidos com presas de elefante, a fim de verificar as transformações na 

estrutura do marfim. Noutras disciplinas científicas, a tecnologia tem servido para 

analisar desde mosaicos mesoamericanos e vitrais medievais até ao aparelho digestivo 

de uma amoite do período Cretáceo, ou o único cérebro fossilizado conhecido até agora 

de um estranho peixe paleozoico, primo dos tubarões, descoberto em 2009. 
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Os aceleradores de partículas são utilizados na espectrometria de massas para 

medir a concentração de radioisótopos, um método fundamental para a geologia e a 

meteorologia. Além disso, permitem datar com grande precisão vestígios de até 50 mil 

anos de antiguidade: foi assim que se soube que Ötzi, o Homem do Gelo, viveu na 

Europa por volta de 3300 a.C.. Um navio de carga pode transportar até 8000 contentores 

de aço até qualquer porto. É cada vez maior o número de países em que os serviços de 

segurança examinam o seu conteúdo com recurso a técnicas de raio X, em busca de 

armas ou bombas, mas estão também a ser desenvolvidos sistemas mais potentes, como 

os aceleradores de neutros, que permitam detectar a radioatividade emitida por armas 

nucleares. 

Outros feixes de elétrons desempenham tarefas muito diferentes. Por exemplo, 

imprimir os coloridos pacotes de cereais e de outros alimentos através de uma 

tecnologia que é também ecologicamente sustentável, pois utiliza tintas sólidas que não 

lançam elementos tóxicos solúveis na água ou no ar. Os raios de elétrons são igualmente 

utilizados para fabricar embalagens de plástico, através de um sistema que extrai os 

átomos de hidrogênio da cadeia de polímeros, o que reduz o tamanho das moléculas e 

aumenta a sua união. O resultado é uma tira de plástico extremamente resistente. É por 

isso que se aplica um método semelhante para fabricar pneus. 

 

Texto adaptado. Original disponível em: 

<http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23

74:particulas-aceleradas&catid=15:artigos&Itemid=92> 
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6.1.4. MOMENTO D- AULA 11 e 12 (100 min.) - IMPLICAÇÕES DOS 

ACELERADORES E DETECTORES DE PARTÍCULAS PARA A 

VIDA 

OBJETIVO GERAL:  

 Sistematizar e socializar os conhecimentos sobre física de partículas adquiridos 

ao longo de todo o curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Relacionar os conhecimentos físicos com outras áreas do conhecimento; 

 Associar conhecimentos físicos com situações do cotidiano; 

 

CONTEÚDO:  

 Não há um conteúdo específico, uma vez que esta aula trata-se da 

culminância do curso, em que os alunos irão apresentar os trabalhos por eles 

produzidos, considerando os conhecimentos em tornos dos ADP, como: CERN, LHC, 

Detectores do LHC, Aceleradores de partículas no Brasil. 

. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS:  

 Projetor multimídia; 

 Caixa de som; 

 Notebook 

 

MOMENTOS 

 

1º Momento 

 

- Antes das apresentações os alunos receberão uma atividade diagnóstica (Anexo 

1)  sobre os conteúdos estudados ao longo do curso, e então após responderem 

darão início as apresentações. 

-Este encontro trata-se da culminância do curso. Nesta ocasião serão 
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apresentados os trabalhos desenvolvidos pelos alunos. É importante que o 

professor disponibilize como recursos instrucionais projetor multimídia, caixa de 

som; e notebook. 

Finalizada essa primeira conversa, dar-se-á início as apresentações dos grupos. A 

ordem de apresentação pode ficar a critério da própria turma. 

-Ao término de cada apresentação, sugere-se que o professor faça um breve 

comentário do que foi explanado. Ao fim de todas as apresentações, é importante 

que o professor finalize sistematizando as principais ideias que foram abordadas 

durante o curso. 

 

Tempo: 100 minutos 

 

 

AVALIAÇÃO 

Algumas possibilidades de avaliação são a análise da apresentação e, 

posteriormente, a análise do material produzido por cada grupo. 
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6.2. APÊNDICE 3 

UMA ULTIMA ATIVIDADE COMO CRITÉRIO DO PESQUISADOR COMO FINS 

DE AVALIAÇÃO DA SUA PESQUISA 

Aluno__________________________________________________ 

Turma___________ 

 

 

Atividade diagnóstica 2 

 

 

1. Os aceleradores de partículas, dentre eles o famoso LHC tem como base para os seus 

estudos a Física Nuclear. Baseado no princípio de funcionamento dos aceleradores de 

partículas foram criados alguns instrumentos utilizados na área da medicina como 

auxilio ao combate de doenças, como o câncer. Quais, ou qual aparelho utilizado hoje 

na medicina e/ou na sua vida, que você conhece segue o princípio de funcionamento, 

dos aceleradores e/ou detectores de partículas de partículas. Explique como este 

funciona? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Pessoas ao serem submetidas a exames de imagem são “bombardeadas” por 

partículas mais comumente conhecidas como radiação, que pode ou não ser prejudicial 

ao organismo, a depender dessa emissão. Você acredita que seja importante controlar 
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regularmente a qualidade desses aparelhos que desenvolvem esses exames, a quem cabe 

esse controle?  Justifique.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.Em um  trabalho foi utilizado um código computacional de simulação do transporte de 

radiações para modelar dois aceleradores lineares de tratamento por Radioterapia. Os 

aceleradores médicos serão o Trilogy e o TrueBeam da empresa Varian. A modelagem 

geométrica será baseada nos manuais técnicos e, as fontes de radiação nos espaços de 

fases para fótons, disponibilizado pelos fabricantes. (Adaptado) - Curso de Mestrado: 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia – 

PPGMC; Você acredita que esses aceleradores sejam importantes para essa pesquisa. 

Justifique. Além disso, você acha que existe necessidade desse tipo de pesquisa. 

Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.Agora que conhece os detectores de partículas, qual a importância dos mesmos para 

os exames médicos e para as pesquisas com os aceleradores? E em quais outros tipos de 

pesquisa acredita que o uso de detectores pode ajudar, considerando que os mesmos 

detectam partículas / radiação?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.Após essas aulas, o que considera importante e/ou você gostaria de estudar em um 

conjunto de aulas seguinte a esse? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

6.Por fim, porém não menos importante, como você avalia as nossas aulas. Destaque os 

aspectos que consideraram positivos e negativos, para que possamos melhorar. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Muitíssimo obrigada! 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original!  

Albert Einstein 
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6.3. APÊNDICE 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Sr./Sra. ______________________________________________________ 

O aluno (a) ___________________________________________está sendo convidado 

(a) a participar como voluntário (a), desta pesquisa que tem o título 

“ACELERADORES E DETECTORES DE PARTÍCULAS NO ENSINO MÉDIO: uma 

Sequência de Ensino-Aprendizagem”, sob a responsabilidade da pesquisadora: Yasmin 

Alves dos Reis Silva, tendo como orientador o Prof. Dr. Maxwell Siqueira.  A pesquisa 

a qual ele está sendo convidado (a) a participar, caso o senhor(a) conceda, tem como 

finalidade inserir conteúdos de Física Moderna e Contemporânea nas aulas de Física, de 

modo que você possa adquirir mais conhecimento da área e tenha uma melhor 

capacitação na sua formação. 

No caso de o Sr/Sra. consentir que o aluno(a) faça parte da mesma,  ele participará das 

aulas de Física como já faz normalmente, essas aulas envolverão a resolução de 

exercícios de Física, atividades lúdicas sobre o conteúdo abordado, exposição de sua 

opinião a respeito dos exercícios. Salientamos que estas atividades não farão parte da 

avaliação da escola e que ele não será prejudicado (a) se o senhor não consentir, ou se o 

mesmo não quiser participar da pesquisa. Mas caso permita a participação dele, e o 

aluno aceite. Durante participação nas aulas, a mesmas será vídeo-gravada 

integralmente e transcritas para análise possa ser realizada posteriormente pela 

pesquisadora responsável. Durante a participação dos alunos nas aulas, os mesmos serão 

filmados na sala de aula, durante todo o momento das 12 aulas a serem analisadas para 

esta pesquisa, as vídeo-gravações serão exclusivamente transcritas para que a análise 

possa ser realizada pelo pesquisador. 

Toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Logo, a presente 

pesquisa tem a possibilidade mínima de trazer algum risco, tanto à pesquisadora que 

fará a vídeo-gravação, quanto aos participantes. Em pesquisas semelhantes à deste 

projeto, os riscos se relacionam, principalmente, ao constrangimento ou ao desconforto 

durante as vídeo-gravações. Sendo assim, o Sr.(a) e/ou aluno(a) poderão, a qualquer 
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momento, interromper, caso haja das partes algum constrangimento, fica resguardado 

aqui, o  direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso 

venha trazer nenhum problema, já que é um direito seu e/ou do aluno(a) participar ou 

não. Ainda vale ressaltar que os procedimentos de segurança a serem adotados referem-

se à garantia de privacidade durante a sua participação e a preservação da identidade, 

garantindo, desta forma, o anonimato.  

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, encontrando 

com o pesquisador na escola durante as aulas de Física, ou em contato pelos números de 

telefone no fim desse termo, bem como para desistir de permitir a  participação do 

aluno(a) da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado 

este documento, e não será, por isso, nem o senhor nem o aluno(a)penalizado de 

nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) pesquisador (es) e este termo de 

consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo aluno(a) 

serão destruídas, sem penalização alguma.  

Dentre os benefícios, informo que o resultado deste estudo poderá permitir uma noção 

abrangente sobre a inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino 

Médio, contribuindo assim para a produção acadêmica no âmbito das pesquisas em 

Ensino de Ciências. Os participantes da pesquisa serão avisados dos resultados da 

mesma, ao seu término, por meio da versão final da dissertação.  

Cabe informar que este TCLE será emitido em duas vias, uma permanecendo com o Sr. 

(a)  e outro com a pesquisadora. Ressaltamos ainda que os dados desta pesquisa serão 

guardados por 5 anos com o pesquisador e após serão descartados. Informo ainda, que é 

garantido o direito à indenização por qualquer dano que o aluno (a) sofra decorrente 

desta pesquisa. O Sr. (a) nem o aluno(a) não terão nenhum tipo de despesa para 

participar dessa pesquisa (mas caso tenham serão ressarcidos, bem como nada será pago 

pela  participação.  

Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os seus 

dados pessoais.  

__________________________________________  

Pesquisadora responsável: Yasmin Alves dos Reis Silva  

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC  

Contatos Fone: (73) 3526 0672 (73) 988035972 E-mail: yasmin.fisica@gmail.com 

______________________________________________________  
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Orientador: Maxwell Siqueira  
Professor do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC  

E-mail: maxwell_siqueira@hotmail.com  

Contato: (73) 3680-5598  

Eu,______________________________________________________, li as 

informações contidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concedo o aluno 

(a)______________________________________ a participar da pesquisa “ACELERADORES 

E DETECTORES DE PARTÍCULAS NO ENSINO MÉDIO: Sequência de Ensino-

Aprendizagem”, estando devidamente informado(a) dos procedimentos que serão utilizados, 

assim como os riscos e benefícios, concordando, dessa forma, em permitir a participação do 

aluno(a)  na pesquisa. Foi assegurada a retirada do meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda, que recebi uma cópia desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

 

 

_____________________________________________________ 

                                        Assinatura 

 

 

 

Local e data:_________________________, _____/_____/_____. 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) aluno (a___________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário (a), na pesquisa que tem o título 

“ACELERADORES E DETECTORES DE PARTÍCULAS NO ENSINO MÉDIO: uma Sequência de 

Ensino-Aprendizagem”, sob a responsabilidade da pesquisadora: Yasmin Alves dos Reis Silva, tendo 

como orientador o Prof. Dr. Maxwell Siqueira.  Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa 

que tem como finalidade inserir conteúdos de Física Moderna e Contemporânea nas aulas de Física, de 

modo que você possa adquirir mais conhecimento da área e tenha uma melhor capacitação na sua 

formação profissional.  

No caso de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) participará das aulas de Física como já faz 

normalmente, essas aulas envolverão a resolução de exercícios de Física, atividades lúdicas sobre o 

conteúdo abordado, exposição de sua opinião a respeito dos exercícios. Salientamos que estas atividades 

não farão parte da avaliação da escola e que você não será prejudicado (a) se não quiser participar da 

pesquisa. Durante sua participação nas aulas, estará sendo filmado durante todo o momento das 12 aulas a 

serem analisadas para esta pesquisa, então as mesmas serão vídeo-gravada e exclusivamente transcritas 

para que a análise possa ser realizada pelo pesquisador. 

 

Impressão 

Datiloscópica 
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Toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Logo, a presente pesquisa tem a 

possibilidade mínima de trazer algum risco, tanto à pesquisadora que fará a vídeo-gravação, quanto aos 

participantes. Em pesquisas semelhantes à deste projeto, os riscos se relacionam, principalmente, ao 

constrangimento ou ao desconforto durante as vídeo-gravações. Sendo assim, o Sr.(a). poderá, a qualquer 

momento, interromper, caso haja de sua parte algum constrangimento, fica resguardado aqui, o seu direito 

de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer nenhum problema 

para você, já que é um direito seu participar ou não. Ainda vale ressaltar que os procedimentos de 

segurança a serem adotados referem-se à garantia de privacidade durante a sua participação e a 

preservação da identidade, garantindo, desta forma, o anonimato.  

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este 

documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) 

pesquisador (es) e este termo de assentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo 

Sr. (a) serão destruídas, sem penalização alguma.  

Dentre os benefícios, informo que o resultado deste estudo poderá permitir uma noção 

abrangente sobre a inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio, 

contribuindo assim para a produção acadêmica no âmbito das pesquisas em Ensino de Ciências. Os 

participantes da pesquisa serão avisados dos resultados da mesma, ao seu término, por meio da versão 

final da dissertação.  

Cabe informar que este TALE será emitido em duas vias, uma permanecendo com o participante 

da pesquisa e a outra com a pesquisadora. Ressaltamos ainda que os dados desta pesquisa serão guardados 

por 5 anos com o pesquisador e após serão descartados. Informo ainda, que é garantido o direito à 

indenização por qualquer dano que você sofra decorrente desta pesquisa. O Sr. (a) não terá nenhum tipo 

de despesa para participar dessa pesquisa (mas caso tenha será ressarcido), bem como nada será pago pela 

sua participação.  

Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados 

pessoais.  

 

_____________________________________________________________  

Pesquisadora responsável: Yasmin Alves dos Reis Silva  
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC  

Contatos Fone: (73) 3526 0672 (73) 988035972 E-mail: yasmin.fisica@gmail.com 

 

______________________________________________________________ 

Orientador: Maxwell Siqueira  
Professor do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC  

E-mail: maxwell_siqueira@hotmail.com  

Contato: (73) 3680-5598  

 

Eu,______________________________________________________, li as informações 

contidas no Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e aceito participar da pesquisa 

“ACELERADORES E DETECTORES DE PARTÍCULAS NO ENSINO MÉDIO: Sequência de Ensino-

Aprendizagem”, estando devidamente informado (a) dos procedimentos que serão utilizados, assim como 

os riscos e benefícios, concordando, dessa forma, em participar da pesquisa. Foi assegurada a retirada do 

meu assentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda, que 

recebi uma cópia desse Termo de Assentimento o Livre e Esclarecido.  

______________________________________________________ 

 

Local e data:_________________________, _____/_____/_____. 

 

 

 

mailto:yasmin.fisica@gmail.com
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6.4. APÊNDICE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrições
36

 

 

 

                                                 
36

 Visando facilitar a compreensão do leitor enumeramos as transcrições. 
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Aula 01 e 02 – Tempo:  2 aulas de 50 min 1 

 2 

((No início da aula colocamos alguns instrumentos e objetos na mesa que serão utilizados nessa aula no 3 

desenvolvimento do experimento câmara de nuvens, então antes mesmo de começar a aula o professor 4 

inicia um discurso de cuidado com relação aos materiais utilizados no experimento como o nitrogênio, 5 

como o fato do mesmo ocasionar queimaduras em caso de acidentes. Em seguida o professor brinca 6 

com relação a filmagem das aulas, mencionando que os alunos se produziram para a participação, e 7 

destacando que os mesmos não se preocupem, pois as imagens deles serão preservadas e utilizadas 8 

apenas para fins dessa pesquisa)). 9 

P: Então gente, vamos começar? ... Hoje em dia a gente tem um uso…/Acho que todo mundo aqui tem 10 

um celular, um smartphone e todos utilizam o whatsapp, e volta e meia nós recebemos umas notícias no 11 

whatsapp...e se pergunta será que é verdade mesmo…Então a gente ouve várias notícias no whatsapp, 12 

algumas são verdadeiras, outras não são…e tem umas que mesmo sem saber a veracidade acabamos 13 

divulgando. Alguém já fez isso? 14 

Vários: ((Alguns dizem que sim e outros não)) 15 

P: Às vezes, por exemplo eu recebo umas notícias assim... “por favor, ajudem não sei o que, que está 16 

precisando de sangue, não é mentira repassem! ” ((se referindo as mensagens recebidas por ele no 17 

whatsapp)) ...Aí você fica meio comovido com aquilo e repassa né? E tem algumas outras notícias que 18 

são relacionadas a ciência, como eu vou mostrar aqui algumas delas pra vocês, que é relacionada aos 19 

raios cósmicos...Alguém já recebeu aí alguma notícia no whatsapp, ou recebeu alguma notícia sobre 20 

raios cósmicos? Todo mundo já ouviu falar sobre raios cósmicos? 21 

A1: Acho que já! 22 

P: o que seriam os raios cósmicos na concepção de vocês? Se uma criança lhe perguntasse o que é um 23 

raio cósmico o que você iria responder? 24 

A2: Uma coisa rápida 25 

A3: uma coisa que vem do céu. 26 

P: A4, o que seria um raio cósmico? 27 

A2: Uma coisa que Deus castigou ((risos)) 28 

P: Raios cósmico matam? 29 

A4: Ah, eu não sei, porque raios matam, não sei se seriam esses raios. 30 

P: Raios matam? 31 

Vários alunos: Matam! 32 

P: Raios X matam? 33 

Vários respondem: Não! 34 

P: Mas não é um raio? 35 

A6: Mas é diferente. 36 

P: Mas o que é um raio então? De que raios vocês estão falando 37 

Todos: ((incompreensível)) 38 
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P: daqueles que vem lá das nuvens, descarga elétrica? 39 

A4: é! 40 

P: Mas todo raio é uma descarga elétrica? 41 

Vários alunos: Não. 42 

P: Pois é, existem diversos tipos de raios, uns dos que a gente já citou aqui, foram os raios x, raios 43 

gama, são perigosos, prejudiciais, mas não matam imediatamente...ele não é como um raio de uma 44 

descarga elétrica que se atingir a pessoa, as chances da pessoa vir a falecer são muito grandes, e existe 45 

também esses raios cósmicos, as vezes a gente cai um pouco no desconhecido, né? Raios cósmicos, 46 

aquele negócio hollywoodiano em nossa mente né? Aquele negócio cósmico, as vezes na ciência a 47 

gente tem esses termos que são meio...não diria nem polemico, mas eles são um tanto que 48 

sensacionalistas, e raios cósmicos também podem ter um pouco dessa concepção ou não...por falta de 49 

conhecimento as vezes a gente fica na dúvida, então eu não sei se vocês já receberam essas noticia, eu 50 

acebei recebendo...vou ler: “Hoje à noite 00:30 a 03:30 não se esqueça de desligar o telefone , celular, 51 

Tablet, e etc. e colocar distante do seu corpo. A Singapore TV anunciou essa notícia Por favor, leia 52 

sobre isso e cuidar de si mesmo . Diga a seus queridos parentes e amigos : Esta noite, a partir de 00:30 a 53 

03:30 , perigoso, radiação de alta , os raios cósmicos vai passar perto da Terra . Então, por favor, 54 

desligue seu telefone celular. Não deixe que o seu telefone celular estar perto de seu corpo, ele pode 55 

causar danos. Por favor, verifique o Google e NASA BBC News. Envie esta mensagem a todos de 56 

quem cuida” 57 

A4: ah tá...já recebi isso já, e depois recebi um vídeo ainda. ” 58 

P: A4 recebeu, alguém mais recebeu? 59 

A6: Eu recebi! ((vários alunos mencionam ao mesmo tempo que sim)) 60 

A5: “A2” já postou uma notícia como essa no grupo ((se referindo ao grupo do whatsapp da turma” 61 

A2: Já, mas não era essa não. 62 

A4: Mas era a mesma coisa... ((risos)) 63 

P: Tem essa aqui também “Esta noite, das 12h30 às 03h30, raios cósmicos entrarão na Terra (vindos) de 64 

Marte. Desliguem os seus celulares na noite de hoje. NASA BBC NEWS. Por favor, passe para todos os 65 

seus amigos." 66 

P: Muito parecida né, parece até um resumo da outra...foi essa A2 que você postou? 67 

A2: Mentira dela! ((risos)) 68 

A7: Ele colocou no grupo sim, um parecido com o outro... ((incompreensível)) 69 

P: Mas vocês acham que é verdade ou que é mentira isso? 70 

A7: Ah não sei. ((incompreensível)) 71 

A4: Eu acho que, assim...porque o vídeo eu recebi de meu pai, então eu acho que é sim…é aquela coisa 72 

de pai...pai diz acontece. 73 

A5: A minha mãe fala que se dormir e ficar com o fone de ouvido vai queimar a cara ((rosto)). 74 

P: Se dormir com o fone de ouvido vai queimar a cara, se falar com o celular no carregador, o celular 75 

vai explodir. Existe uma parcela de verdade...quando ele ((celular)) está carregando...você falar e 76 
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carregando...por que? Geralmente quando você fala por muito tempo, então ocorre um super. 77 

Aquecimento do celular, mas a chance de pifá ((parar de funcionar)) é muito maior do que de explodir 78 

tá? Tem mais celular do que gente no Brasil, então a chance de um explodir...qualquer um pode 79 

explodir né ((não é))? Estando no carregador a chance é maior...é porque determinadas notícias se 80 

espalham mais rápido, vocês já ouviram alguma notícia falando: “usei meu celular durante 10 anos e ele 81 

nunca explodiu...((risos)), não existe...Enfim, vou voltar a outra aqui que é muito mais completa essa 82 

notícia, mais embasada e fundamentada... “De acordo com o cientista israelense Aaaron Dar, do 83 

Instituto Espacial de Israel, a Terra será atingida por partículas provenientes da explosão de uma 84 

estrela gigante, emitindo uma intensa onda de radiação. Esses fragmentos, compostos por prótons, 85 

hidrogênio, ferro, etc., irão atingir a superfície terrestre em altas velocidades, promovendo a 86 

destruição do planeta, podendo, inclusive, afetar todo o sistema solar. Segundo estimativas de Aaaron 87 

Dar, o material orgânico da Terra será queimado por partículas subatômicas oriundas do espaço, 88 

aniquilando qualquer forma de vida. Apesar de não ter detectado a estrela que entrará em colapso, 89 

esse cientista afirma que a Terra será atingida por raios cósmicos devastadores nos próximos 1 milhão 90 

de anos. ” 91 

Raios cósmicos passam ou não passam perto da terra? 92 

A8: Ah eu não sei! 93 

A6: Passam 94 

P: Segundo A6, passam...Vocês acham que passam ou não...achismos??? 95 

A4: Eu acho que sim! 96 

P: Eles passam e entram na terra? 97 

Vários: Talvez, eu acho que sim ((alunos falam ao mesmo tempo)) 98 

A3: Eu acho que sim, mas não acho que afetaria alguém. 99 

P: Tá entraria na terra, mas você acha que não seria de um jeito que afetaria as pessoas? 100 

A3: Sim. 101 

P: Vocês acham que com que ocorrência entram raios cósmicos aqui na terra? Toda hora, todo dia, toda 102 

semana, todo ano, todo mês, de dez em dez anos, de longos em longos tempos...DE quanto em quanto 103 

tempo vocês acham que entram raios cósmicos na terra? Chutometros, achismos, mesmo ((o que os 104 

alunos acham ou acreditam, mesmo que com incerteza))? 105 

Vários alunos: ((Incompreensível)). 106 

A3: Eu acho que de longos em longos tempos. 107 

P: A4, fez uma pergunta aqui, será que não é todo dia ou toda hora?...Então essa questão assim, a gente 108 

não sabe responder por falta de conhecimento, é um pouco da ideia..../...de nós discutirmos, vejam que 109 

tem vários termos aí((se referindo as notícias apresentadas))...A terceira reportagem é essa...um 110 

pouquinho mais longa... “De acordo com o cientista israelense Aaaron Dar, do Instituto Espacial de 111 

Israel, a Terra será atingida por partículas provenientes da explosão de uma estrela gigante, emitindo 112 

uma intensa onda de radiação. Esses fragmentos, compostos por prótons, hidrogênio, ferro, etc., irão 113 
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atingir a superfície terrestre em altas velocidades, promovendo a destruição do planeta, podendo, 114 

inclusive, afetar todo o sistema solar. Segundo estimativas de Aaaron Dar, o material orgânico da Terra 115 

será queimado por partículas subatômicas oriundas do espaço, aniquilando qualquer forma de vida. 116 

Apesar de não ter detectado a estrela que entrará em colapso, esse cientista afirma que a Terra será 117 

atingida por raios cósmicos devastadores nos próximos 1 milhão de anos. ” ... então essa notícia parece 118 

ser um pouco mais embasada, cita cientistas, não é tão sensacionalista, apesar de ter uma concepção um 119 

tanto que polemica por de trás...o que é que vocês acham dessa reportagem? 120 

A3: Coisa de louco! 121 

P: Esses raios cósmicos que vão entrar aqui na terra pode causar destruição? Elas se lembram daquela 122 

imagem da bomba atômica, com alta energia destruindo tudo...seria um pouco essa ideia dos raios 123 

cósmicos entrando aqui e aniquilando tudo ((relacionando a bomba atômica com a reportagem)). 124 

A8: Seria o fim do mundo?! 125 

P: Seria um novo fim do mundo ou início talvez, não pode ser? /...estamos seguros no universo? 126 

Vários: Não ((falam ao mesmo tempo, e expressam os gestos com as cabeças)) 127 

P: Não somos nada dentro desse universo né? ((ideia de afirmação)), já discutimos sobre isso...que nós 128 

somos muito pequenos comparado ao universo, e aí tem alguns questionamentos...só somos nós? 129 

Quanto que conhecemos do universo pra termos tantas certezas né? As vezes nó temos tantas certezas e 130 

poucas dúvidas, e deveria ser ao contrário...termos muitas dúvidas e quase nenhuma certeza...é um 131 

pouco nesse sentido. Então eram essas três reportagens divulgadas ali na mídia, principalmente na 132 

internet que eu queria mostrar pra vocês. E aí tudo bem até então? Muitos termos, muitas coisas...ficou 133 

com medo dos raios cósmicos? ((risos- incompreensível)) ...Então vamos da continuidade... Então 134 

vamos fazer assim... 135 

A6: Ah eu quero saber o que é raios cósmicos. 136 

P: Então vamos fazer...ham...vou mudar um pouco. 137 

A3: Oh professor primeiro você devia dizer o que é raios cósmicos. 138 

P: Eu vou mudar um pouco aqui porque acho que vai funcionar melhor de acordo com a característica 139 

de vocês...eu vou querer que vocês façam desenhos de raios cósmicos ((risos)) ...na concepção de 140 

vocês... 141 

A6: Não dá para desenhar a luz. 142 

A7: isso é uma chuva ou um raio cósmico ((questiona o desenho do colega)) 143 

A9: é o meu ou os seus raios cósmicos. Oxe, é o meu ou os seus raios cósmicos? 144 

((Após todos os alunos entregarem os desenhos, é chegado o momento do experimento)) 145 

P: Peço que afastem as cadeiras, vocês receberam uma folhinhas ((atividade com intenção de direcionar 146 

o olhar dos alunos a câmara de nuvens e identificar as possíveis relação que os mesmos farão durante a 147 

observação))...vamos aos materiais...luvas, para que eu estou usando luzas? 148 

Vários alunos ((falam ao mesmo tempo)): para proteger! 149 

P: Tá mais é uma luva de pano, porque luva de pano? 150 

A4: não sei! 151 
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Figura 19- Montagem do experimento– Fonte: dados da 

pesquisa. 

P: o pano é um isolante térmico, então se você vai pegar lá uma coisa lá no forno...aí eu coloco uma 152 

luva de borracha, porque ela é impermeável, tá bom? Olha só o que temos aqui? 153 

Vários: Isopor. 154 

P: Isopor pequeno né, e veja só ele está forrado com um plástico, com função de penetrar o nitrogênio 155 

pelas frestas, tá então fez uma piscina aqui.../... uma lanterna que nós vamos utilizar, um aquário de 156 

vidro, com um feltro, ou carpete no fundo, esse na verdade é carpete e tá grudadinho lá, vou utilizar 157 

álcool isopropílico...o pessoal da informática conhece bem, porque ele tem o poder de limpeza e não 158 

resseca os materiais, não corrói 159 

A10: é usado pra limpeza de placa 160 

P: aqui nós temos outro pedaço de carpete que colocaremos em cima, e aqui temos uma placa que 161 

também será utilizada no experimento, é uma placa de alumínio, na frente pitada de preto fosco, estão 162 

vendo essas pazinhas, vocês vão entender durante o experimento. Como vai ser o experimento? Eu vou 163 

pegar isso ((placa metálica)) e colocar aqui ((dentro do isopor)), vou colocar nitrogênio líquido dentro, e 164 

coloco isso ((o aquário)). Demora, porque não é ligou tá pronto... e ai vai começar a acontecer algumas 165 

coisas que eu quero que vocês observem...nem todos podem conseguir visualizar, depende muito da 166 

angulação da luza e da posição, então será necessário em alguns momentos, um grupo se afastar um 167 

pouco pra todos verem...Entendeu mais ou menos o esquema? Então antes de encher com o nitrogênio, 168 

você podem vir até aqui olhar de perto, mexer... 169 

A8: Pode pegar? 170 

P: Pode, porque ainda não oferece risco nenhum. ((os alunos olham e mechem em tudo)) vocês querem 171 

já responder a primeira questão ((sobre os materiais)). 172 

A3: Pode ser. 173 

P: Qual vai ser o grande risco aqui...não é também tão perigoso, mas não é um momento de brincadeira, 174 

não pode bater, empurrar, nada do tipo…/...por isso vocês estão todos calçados...isso aí talvez a gente 175 

tenha manchado a mão, porque utilizamos a pasta térmica…Então vamos lá! Então a pesquisadora 176 

((assistente é necessário para auxiliar no uso do nitrogênio)) vai me ajudar...ela vai esta embebendo o 177 

feltro com o álcool isopropílico. ((Então enquanto os alunos estão sentados o professor equipado com as 178 

luvas de proteção coloca o nitrogênio líquido no isopor...Nesse momento os alunos esboçam reações 179 

verbais espantosas como: Ah que massa! Nossa! Pois até então não haviam tido um contato tão próximo 180 

com o nitrogênio líquido. Percebendo a reação dos alunos, o professor libera a aproximação deles.)) 181 

 182 

 183 

 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

 189 
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P: Podem vim ver... ((todos levantam apressados das cadeiras)), como podem ver é um liquido 191 

gelado…/...cuidado com o fio, não coloquem a mão dentro ((os alunos sentam e o professor brinca)), 192 

esse é o ar condicionado que uso lá em casa ((risos)). ((O professor coloca a placa metálica e pergunta)) 193 

...vocês já conseguiram saca a ideia do porquê das hastes de metal? Qual a ideia? 194 

Vários: ((incompreensível)) 195 

A3: Para resfriar 196 

P: Isso se pegar aqui ((na placa)) tá gelado.../...a partir de agora precisaremos de um pouco de paciência. 197 

((o professor apaga a luz e pede que os alunos observem em grupos)) 198 

 199 

 200 

Figura 20- Visualização dos raios cósmicos– Fonte: dados da pesquisa. 201 

 202 

P: O que eu quero que vocês comecem a observar é mais abaixo, tá vendo uma nuvenzinha? Então olhar 203 

atentamente, com atenção, lembra o que eu falei sobre apoiar na mesa, então evitem! Ache a posição em 204 

que vocês veja a nuvem e fiquem atento a ela, precisa de paciência...opa! Você viu um rastozinho ali? 205 

((muda o grupo e os alunos ainda não observam nenhum rastro)) ...Estão vendo a nuvem, podem vir 206 

mais?  ((E então os alunos começam a ver os rastros, é um barulho só, contudo tem alguns alunos que 207 

continua sem conseguir ver)) ...Então é assim, quando você ver o primeiro, você começa a ver vários 208 

porque ai você sabe o que é.((de repente passa um raro enorme e o professor encena)) nossa, pegou em 209 

mim, você viu? 210 

Vários: nossa tem um monte, vários ((alunos falam ao mesmo tempo)). 211 

P: Vamos só ler os questionamentos aqui...então oh são cinco perguntas, que diz: “ 1º Do que é 212 

composta (materiais) a câmara de nuvens?;  213 

P: Primeiramente...Ficou dúvida sobre esses materiais? 214 

Alunos: Não! ((juntos)) 215 

P: Eu quero que vocês pensem nesses materiais depois e tentem verificar, porque cada um tem uma 216 

função e juntos eles se completam, então...o feltro é importante, as hastes de metal, a pasta 217 

térmica.../...vocês conseguiram perceber por que o fundo preto, por que preto? 218 

A7: Porque o rastro que aparece é essencialmente branco 219 
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P: isso, como o rastro que aparece é essencialmente branco, o fundo ali tá preto, beleza, show de 220 

bola…ham…deixa ver outra coisa aqui. Porque a caixa é feita de isopor, e não de madeira, ou vidro? 221 

Vários alunos: Ajuda a conservar a temperatura. 222 

P: Então o isopor é um isolante térmico, tá então essa ideia é bacana pra vocês perceberem cada uma 223 

das funções dos elementos.  224 

 P: Você consegue perceber ou reconhecer algum fenômeno físico na câmara de nuvens? Explicite-225 

os…colocaram alguns? 226 

Alunos: Sim 227 

P: Você associa o nome do experimento a algum aspecto ou característica dele? Caso sim, qual ou quais 228 

as relações? 229 

A4: Porque tem nuvens?! 230 

P: Na literatura a gente encontra também, câmara de nuvens e câmara de neblina, alguns também 231 
chamam de câmara de bolhas, tá? Mas o mais comum é câmara de nuvens ou neblina, que eu gosto 232 
mais, pra mim parece mais neblina do que uma nuvem propriamente dita  233 
A3: é como um nebulizador? Isso, é sim 234 

P: Mas no nebulizador você pega um liquido e transforma em vapor. 235 

A4: ((interrompe)) a geladeira. 236 

P: ...em vapor ali não é porque atingiu uma temperatura alta, é por diferença de pressão, exemplo o 237 

desodorante não tá liquido dentro, quando aperta não sai gás? 238 

A3: ahh! 239 

P: ele sai de um local de alta pressão para um de baixa pressão se transformando em gás, o GLP (gás 240 

liquefeito do petróleo), ah vou comprar um gás, mas quando você balança tem liquido ali dentro, e o 241 

nebulizador vai nesse sentido. 242 

A2: O extintor também? 243 

P: o extintor também, mas não o extintor de pó. O extintor de CO2, porque você pressionou tanto que 244 

ele se transformou em liquido, isso é em termodinâmica e vamos discutir depois, porque eu preciso de 245 

termodinâmica pra compreender esse fenômeno? Não necessariamente, mas na hora em que formos ver 246 

termodinâmica eu vou relembrar algumas coisas que a gente viu aqui, certo? Quarta questão...  Caso 247 

tenha visto algo que julgou ser diferente ou surpreendente, destaque as características? Destacaram aí? 248 

Vários: sim 249 

P: a câmara de nuvens parece com algo que você já viu em sua vida? 250 

Alunos: Sim 251 

A4: Eu coloquei, desodorante, congelador fumaça da boate 252 

P: hammm....fumaça da boate 253 

A5: A neblina, as nuvens 254 

P: Então eu trago uma pergunta aqui que já estamos na reta final da nossa aula. O que são aqueles 255 

rastros? 256 

A4: Boa pergunta! 257 

A7: São raios cósmicos?! 258 
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A4: Mentira! ((espantada)), ah não destrói não, vou dizer a meu pai, ele mandou o vídeo pra mim. 259 

P: ali oh presta atenção, formou um rastrozinho né? Alguns maiores, inclusive eu vi um muito grande, 260 

quase um palmo, outros menores, porque um é maior e o outro é menor, ou melhor, antes.../...o que 261 

forma aquele rastro? Passou alguma coisa ali? 262 

A5: Tem alguma coisa relacionada a energia? 263 

P: Tem, olha só...se eu passo ali e vejo algum rastro no céu, o que é que eu falo? 264 

Vários: Foi um avião! 265 

P: Mas você viu o avião? 266 

Vários alunos: não! 267 

P: Então passou alguma coisa ali, só que nós seres humanos, a olho nu, não conseguimos ver, mas 268 

conseguimos detectar que algo passou ali, algo com mais energia deixando um rastro maior, e com 269 

menos energia deixando o rastro menor, esse algo que passou, o que é esse algo? 270 

A7: o raio 271 

P: São partículas, partículas que vem do espaço essencialmente, nos bombardeando a todo momento, 272 

entrando penetrando as paredes. Porque são muito pequenas....16:30.../ quando a gente vai fazer um raio 273 

x não sei se você sabe, toda parede é de chumbo pra radiação não passar, mas aqui nessa parede passa, 274 

não bloqueado a radiação que chega ao nosso planeta....então a todo momento estamos sendo 275 

bombardeados por raios cósmicos, eles chegam a todo momento, então com essa câmara de nuvens nós 276 

conseguimos detectar raios cósmicos. E o que são raios cósmicos? As partículas que vem do 277 

universo....lembra que nós falamos que existem várias partículas por aí, que não são só os prótons, 278 

neutros e elétrons, então isso é como um detector de raios cósmicos, e sintam-se privilegiados tá gente, 279 

agradecendo a pesquisadora desde já, que pouquíssimas pessoas tem oportunidade de ver isso daqui ((o 280 

experimento)), quando eu fui a o CERN, fizemos esse mesmo experimento, mas com gelo seco de gás 281 

carbônico.../ ...então o que permita vermos os rastros, aqui em baixo está muito frio e em cima quente, 282 

se pudéssemos pegar um termômetro, ah essa diferença de temperatura damos o nome de gradiente de 283 

temperatura. O que é que acontece? O álcool evapora, gás, como embaixo tá frio. Qual é a tendência 284 

dele? Descer, quando ele desce e esfria, de gás ele se transforma em liquido.../ quando passa uma 285 

partícula, o raio cósmico, ele ioniza aquele meio, o que é ionizar? É retirar ou adicionar carga elétrica a 286 

um maio, então eles ficam carregados. No momento em que passa e ioniza, elas se juntam e condensam 287 

mais ainda, por isso que elas caem. ((Então o professor entrega e explica a atividade seguinte para 288 

casa)). 289 

 290 

Aula 03 e 04(2 aulas de 50 min.) 291 

 292 

((o professor inicia relembrando a aula passada e relembrando os aspectos da câmara de nuvens em 293 

seguida dar início a atividade deixada)) 294 
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P: Aquela nuvem vista no experimento é facilmente ionizável, certo, vamos tentar ver alguns termos 295 

aqui, íons, ionização, o que vocês entendem por ionização? O meio ele foi ionizado, o que é que isso 296 

quer dizer? 297 

A2: Perdeu elétron 298 

P: Isso quer dizer que o meio está com falta ou excesso de cargas elétricas, não está mais naquela 299 

situação de equilíbrio...o que é que acontece, os raios cósmicos que a gente viu, nada mais é do que 300 

partículas carregadas...partículas que estão carregadas, essas partículas vem do espaço, e tem alto poder 301 

de penetração, ela vai penetrando no meio...acho que muitos de vocês sabem que o raio x, quando a 302 

gente vai tirar uma imagem com um aparelho de raio x.../...quem já tirou raios X aqui levanta a mão? 303 

P: Quem nunca tirou raio x? ((2 alunos erguem a mão), tá! O aparelho de raio x é essencialmente para 304 

quem não sabe, você entra em uma sala, não ver um laser, ou luza vindo em sua direção..((o professor 305 

tenta explicar pra os alunos que nunca fizeram um raio x como acontece o exame, em seguida da 306 

continuidade perguntando que fez a atividade, já que a mesma era para a semana passada que não houve 307 

aula por conta da falta de água na escola, contudo como esperado pelo professor a maioria não fez a 308 

atividade em casa, de 18 alunos presentes, 10 não fizeram a atividade, como já havíamos reservado no 309 

plano um tempo para discussão entre os alunos sobre suas pesquisas, esses alunos aproveitaram para 310 

pesquisar e discutir através de livros e internet, disponibilizados em sala.))...socializem as respostas...((o 311 

professor interage com os alunos, auxiliando-os durante a atividade))....então primeiramente eu gostaria 312 

de anotar os termos ou palavras que vocês nunca tinham ouvido falar, aquelas que vocês grifaram aí 313 

porque nunca tinham ouvido falar? 314 

A5: Raios gama. 315 

P: Teve alguém ai de um grupo que destacou até em verde, quais foram as palavras? 316 

A13: Cíclotrons  317 

A16: Ciclotrão, eu achei! ((risos)) 318 

P: Deixa eu só fazer um adendo aqui...muitos termos dentro do estudo da FMC, ou física de partículas 319 

terminam em ‘ons’, como cíclotrons, íons, pósitrons, elétrons, é....prótons...dentro do português de 320 

Portugal, isso foi uma vivencia que eu tive lá, quando eu fiz a visita ao CERN, tinha um grupo de 321 

Brasileiros de portugueses, os portugueses não falam ‘ons’ falam ‘ão’ tá? Então no português de 322 

Portugal, ele fala eletrão, pião, positrão, eletrão, ciclotrão ((risos)), então terminam com ‘ão’, por isso 323 

que você encontrou ciclotrão e não cíclotrons...bom, beleza? Mas é a mesma coisa, então se você 324 

fizerem uma pesquisa depois, vocês vão ver..../ o eletrão não é um elétron grandão e sim o elétron, tá? 325 

((risos))...Mais algum termo que nunca tenham ouvido falar?  326 

A13: partículas elementares ((risos)) 327 

A18: Pelo amor de Deus ((ideia de repreensão sobre o colega afirmar nunca ter ouvido falar o termo)) 328 

A13:  Eu nunca ouvi falar. 329 

P: Você faltou a minha aula foi? 330 

A13: eu esqueci, quer dizer provavelmente eu faltei 331 

P: E termos que vocês já tenham ouvido falar, mas que o conceito não está bem feito ((ideia de claro))? 332 
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A15: Raios cósmicos 333 

A16: Radiação 334 

P: O que mais? 335 

A7: Campo elétrico 336 

A8: Campo magnético 337 

A13: feixe de partículas 338 

P: O que mais? 339 

A13: Raios gamas 340 

A17: Fonte de íons 341 

P: Bem vamos por partes, primeiro cíclotrons...cíclotrons são o que? 342 

A15: Aceleradores de partículas circulares. 343 

P: Existe algum outro formato de acelerador de partículas? 344 

A11: Lineares 345 

P: Existe algum nome específico para esse acelerador? 346 

A13: Linetron ((risos)) 347 

A11: Tem o LINAC 348 

P: eu vou até colocar essa palavra como uma sugestão pra gente pensar...eu pedi também na atividade 349 

pra vocês pesquisarem alguns detectores de partículas, vocês viram algum aí? 350 

A18: O LHC 351 

P: O LHC é o próprio acelerador, ele é composto por quatro detectores. 352 

A3: Ele é o maior acelerador 353 

P: isso ele é o maior acelerador atualmente, ele é uma junção de vários outros aceleradores, não é que a 354 

partícula tá ali e é acelerada nele, não...ela é acelerada em outros aceleradores até chegar nele, o LHC é 355 

composto por quatro detectores, quem viu os nomes? ((silencio)), ninguém viu não? ((ninguém 356 

pesquisou)), então vai ficar como pesquisa, o LHC possui quatro detectores, quais são? Então gente, 357 

todo acelerador ele tem um detector, eu quero um acelerador pra que? Um acelerador, a ideia é só 358 

acelerar, mas os dados vão vir de onde? Do acelerador em si? Vem dos...detectores, certo? Então eu não 359 

posso pensar detector sem acelerador e acelerador sem detector, tudo bem? Então como tínhamos falado 360 

existem aceleradores lineares e circulares...eu quero que vocês também pesquisem, busquem se o 361 

acelerador linear teria um nome específico. No Brasil, nos textos que vocês buscaram, temos quantos 362 

detectores? Quantos aceleradores? 363 

A15: Uns 3 ou 4 364 

A7: Tem dois na USP, tem um sendo construído...e tem...um no rio, acho que são três. 365 

P: Vocês conseguiram notar o tanto de acelerador que tem no nosso país, no mundo afora, talvez vocês 366 

só tenham ouvido falar do LHC né, que é o mais famoso...é mais famoso porquê? Porque ele fez um 367 

experimento que foi revolucionário dentro do contexto da ciência, ganhando inclui um Nobel no ano de 368 

2015. 369 

A12: Foi da partícula de Deus? 370 
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P: Isso, foi da partícula de Deus, que a gente vai de tarde discutir um pouco mais 371 

A6: Oh professor é interessante, que o....Brasil, assim...ainda investe né...nesses aceleradores, como 372 

essa substituição de um acelerador antigo por um mais novo, a previsão é pra 2018. 373 

P: Mas assim, não entendi direito 374 

A6: Assim, o Brasil nessa parte de pesquisas né, tem um investimento nessa área. 375 

P: Tem, tem investimento....as pessoas acham que é...quer dizer antes de emitir minha opinião deixa eu 376 

saber de vocês...o que é que vocês acham de valor, por exemplo o LHC, pra ser construído gastou cerca 377 

de 3 bilhões de Euros....o que é que vocês acham sobre todo esse investimento. Vale a pena? 378 

A11: Vale! 379 

P: Mas por exemplo poderia ter investido em tantas outras coisas, como saúde. 380 

A7: Mas por exemplo isso ((o investimento nos aceleradores)), poderia abrir um leque como por 381 

exemplo pesquisas na área da saúde. 382 

P: como assim? 383 

A7:  De alguma maneira...meio que indireto assim...pode achar por exemplo partículas para ser utilizada 384 

em equipamentos de hospitais. 385 

P: Isso é claro pra todo mundo? 386 

Vários: sim 387 

P: Então as vezes a gente quer resultado de uma pesquisa com um fim né.../ quer um fim para essa 388 

pesquisa, um fim específico...mas muitas coisas, as vezes tem essas ramificações...A8? 389 

A8: Eles querem encontrar respostas…a maioria dos estudos da ciência querem encontrar respostas, 390 

como da onde nós viemos, da onde surgiu o mundo, (incompreensível), são perguntas que nunca vão ser 391 

respondidas. 392 

P: Mas os cientistas tentam isso né, responder a perguntas, mas quando desenvolve um experimento 393 

desse, dessa magnitude, o LHC, ((Incompreensível)), são 27 km de circunferência, tá? Daria pra gente ir 394 

.../ se fosse aqui na região por exemplo daria pra gente ir de Uruçuca a Itabuna, um pouco menos por 395 

conta das curvas, mas é muita coisa, você pegar daqui até Ilhéus e fazer uma circunferência, então é 396 

gigantesco, tem 100m de profundidade, custou 3 bilhões de euros investidos, se a gente transformar são 397 

mais ou menos 10 bilhões de reais, é muito dinheiro...só que aí...a ideia é responder algumas perguntas, 398 

só que nessa tentativa de responder algumas perguntas, surgem muito mais perguntas do que respostas, 399 

e o que é que nos move, são as respostas ou as perguntas? 400 

A15: são as perguntas. 401 

P: isso são as dúvidas, são as inquietações que nos movem, se você não tem inquietações, se você não 402 

tem estímulos, você entra em uma zona de conforto, e pronto acabou. Vocês já pensaram por exemplo, 403 

uma das funções do LHC era tentar fechar essa ideia do Modelo Padrão pra encontra essa famosa 404 

partícula de deus, que o nome científico seria o bóson de Higgs, encontrou, foi atribuído o Nobel. Mas 405 

imagine se não tivesse sido encontrado? 406 

A15: Não ia ser pra nada 407 
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P: Não, não ia ser pra nada, ia provar que não era daquilo dali...mas vão surgir outras perguntas... 408 

((incompreensível)) ...foi interessante pra mim perceber que muitos de você tinham compreensão, de 409 

que mesmo com tanto investimento, não é pra uma coisa apenas, uma coisa específica. Vocês viram que 410 

tem aceleradores em hospitais, como falou aí, quais seriam os aceleradores em hospitais? 411 

A5: Os aparelhos de radiografia 412 

P: isso os aparelhos de radiografia. 413 

A15: De raio X, a TV de tubo de imagem. 414 

P: isso a TV de tubo de imagem também é um acelerador de partículas...chegou-se aquilo dali porque 415 

tinham vários outros estudos anteriores, e a gente vai ver que tem uma aplicação, muito mais muito 416 

importante, que a gente vai discutir na aula que vem e depois tentar visualizar lá na Universidade que é 417 

a aplicação médica, daí as pessoas falam muitas vezes sem pensar ou sem raciocinar de maneira mais 418 

profunda, que esses bilhões poderiam ser investidos em hospitais, um hospital super. Equipado com 419 

vários aparelhos de tratamento do câncer... ((risos)), sim minha “peda”, o tratamento do câncer é feito 420 

como hoje em dia, os mais avançados? São feitos com aparelhos que são essencialmente aceleradores 421 

de partículas, com dosagem de radiação, então é um estudo levando a outro, se não fosse essa 422 

roubalheira, esse pensamento mesquinho de grande parte dos políticos, a gente estaria em uma situação 423 

melhor, não vamos atribuir os problemas aos investimentos feitos na área da ciência.....que nem o 424 

prefeito de SP que falou que os investimentos na área da ciência são maio que em vão, porque não tem 425 

um resultado imediato, falando assim...poxa investe-se tanto dinheiro em pesquisas que não dão 426 

resultado... e aí ainda não encontrou...o instituto Butantã que tá querendo fazer pesquisa no combate ao 427 

mosquito da dengue...eles não tem verba pra dar continuidade a pesquisa pra uma coisa tão pontual...é 428 

muito amplo e mesquinho pensar assim...Então temos duas questões aqui ainda...O LHC e seus quatro 429 

detectores... 430 

A8: Já pesquisei professor. 431 

P: Já! ((risos))... Quais são? 432 

A8: O ATLAS, O CMS, O ALICE e o LHCB...o Alice é um colisor de íons, o Atlas é um aparato 433 

toroidal, o CMS é solenoide e o LHCB ((incompreensível)), o proposito do LHCB é buscar indícios da 434 

ant. matéria, ele faz isso ao procurar por uma partícula conhecida como Quark beauty ((trecho de leitura 435 

de parte da pesquisa que o aluno fez incompreensível, pois leu muito rápido)). 436 

P: Daí a gente vai perceber que tem vários termos aí ((incompreensível)), eles tentaram até 437 

atribuir…tentaram tornar mais familiar atribuindo uns nomes bonitinhos...tanto que botou, quark 438 

beauty, que é o quark bonito, tem o quark charm, que é o quark charmoso, o quark strange, que é o 439 

quark estranho, esses são os nomes mesmo né? Deixa eu falar uma coisa, tem alguns nomes aqui que eu 440 

lembro a tradução... (((nesse momento o professor apresenta um quadro do CERN com as partículas e 441 

seus nomes)) 442 

A18: Professor eu lembro que quando o senhor viajou, o senhor deixou uns vídeos, que tinha esses 443 

negocinhos. 444 
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P: Tinha tudo isso! A ideia gente não é que vocês viram no primeiro ano e gravou não, eu quero que 445 

vocês levem isso pra vida de vocês, não nomes específicos, mas que existem muitas coisas ai. 446 

A8: Esse quebra cabeça aqui ele todo é uma partícula, ou cada pedacinho é uma partícula? 447 

 448 

 449 

 450 

 451 

 452 

 453 

P: Cada um deles é uma partícula, e juntos é o que forma a estrutura da matéria, a matéria seria 454 

composta por esse quebra-cabeça. (Incompreensível)) ...Bem vamos continuar aqui...vou dos mais 455 

simples para os mais complexos, feixe de partículas... 456 

A15: são várias partículas. 457 

P: Isso, são várias partículas juntas, por que seria muito difícil pegar uma única partícula e colocar pra 458 

acelerar, seria também um esperdício, se eu quero estudar, aí a gente dentro dos estudos gente, você 459 

trabalha com probabilidades, então veja como é que faz...acelera um feixe de partículas em uma direção 460 

e acelera outro feixe em outra direção, então eles vão está girando em tubos diferentes, quando chegar 461 

próximo dos detectores eles são colimados, direcionados para colidir. Qual é a ideia daquilo ali? É eu 462 

simular uma ideia inicial do universo, do big bang... como assim? Eu vou ter muita energia. Apesar de 463 

serem partículas minúsculas eu estou pegando partículas com altas velocidades. Lembra de velocidade, 464 

é um tipo de energia 465 

Vários: é energia cinética 466 

P: Por exemplo se eu pegar uma bala, um rolimã, um projetil e jogar em você, dói? 467 

Vários: Não. 468 

P: O que é um revólver? Um projetil de um revolver? É uma bolinha, com um formato um pouquinho 469 

mais pontudo, mas a questão dela ser perigosa, é porque está com muita energia cinética, então ela vai 470 

ter um poder de penetração, mas se eu rumar ((atirar)) uma esfera... pode até doer, mas terá um poder de 471 

penetração? Não porque tem menos energia...então qual é a grande questão...apesar de ter pequenas 472 
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partículas, eu vou ter grandes colisões, grandes explosões, que vão esta simulando a ideia do 473 

surgimento. 474 

A5: O professor e essa aceleração vai ser próxima a velocidade da luz né? 475 

P: Isso, próximo a velocidade da luz... então você ver.... próximo a velocidade da luz de um lado e do 476 

outro e eles oh...crash ((se chocam)), e aí meu irmão...é energia pra tudo que é lado, você vai ouvir bum 477 

((barulho de explosão)), aquele negócio, tipo a bomba atômica? Não! Porque? São minúsculas as 478 

partículas...elas têm massa muito pequenas com altas energias. Beleza então o feixe de partículas é isso. 479 

A fonte de íons é o que produz aquelas partículas carregadas, e existem diversas fontes de íons, tá? 480 

Cada tipo de acelerador vai produzir um determinado tipo de fonte de íons, por exemplo o LHC 481 

(Grande colisor de hádrons) ... hádrons são partículas pesadas, mais especificamente os prótons, tá? 482 

Partículas carregadas positivamente, tudo bem? Então falamos desse, dos detectores... e raios cósmicos? 483 

Raios cósmicos nada mais são do que partículas carregadas que vem do espaço e chegam até aqui...tem 484 

um detector, e esse vocês podem pesquisar depois, que ele utiliza um acelerador natural, ele está no 485 

espaço e usa as partículas vindas de onde? Do sol, as partículas que vem do sol, esse é muito bacana por 486 

que você não precisa de um investimento gigantesco na confecção ((incompreensível)) ...ele já está lá 487 

no espaço só recebendo. Agora para colocar lá. Já são outros quinhentos.... E tem uma limitação que 488 

você não controla o tipo de partículas.../ Raios gama, se eu for seguir eu tenho os raios x com alto poder 489 

de penetração, depois eu tenho raios gamas...que seriam...digamos assim, dentro só espectro 490 

eletromagnético ele tem mais energia o wireless por exemplo não é um sinal, uma onda 491 

eletromagnética...aquela onda eletromagnética ela tem uma partícula que é..../ fótons que é o grande 492 

mediador dela, só que essa onda eletromagnética do wireless, ela não tem o poder de penetração, ela 493 

não é prejudicial, mas ela é uma onda eletromagnética, se eu aumento a frequência dela eu chego ao 494 

UV, tenho raios X, raios Gama, dentro dessa escala o mais prejudicial a nossa saúde seriam os raios 495 

gama, pois elas tem alto poder de penetração, conseguem passar por diversas 496 

barreiras...((incompreensível)), beleza?...(( então o professor encerra esse encontro destacando que as 497 

palavras que ficaram a faltando serão discutidas na aula seguinte. 498 

 499 

 500 

Aula 05 e 06 (2 aulas de 50 minutos) 501 

 502 

P: Então vamos começar aqui por radiação, a radiação é um termo que surge historicamente com o 503 

estudo do elemento rádio, o elemento químico rádio, a tabela periódica do nosso laboratório, não está 504 

aqui então eu não vou consegui mostrar pra vocês, este elemento possuía uma atividade. Como assim 505 

uma atividade? Ele tinha um comportamento até então desconhecido, era como uma atividade, é.... 506 

desse elemento, por isso que veio o nome ‘radio atividade’, certo? Era o efeito desse elemento rádio, e 507 

esse efeito passou a ter o nome de radiação. Hoje em dia esse nome radiação está atribuído, 508 

principalmente para os leigos, como algo extremamente prejudicial, obvio que existe muita redação 509 

prejudicial, mas tem toda uma radiação que ela não é prejudicial, tanto que como a agente falou, boa 510 
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parte da radiação cósmica ela não é prejudicial, não vou entrar a fundo agora, tá...((incompreensível)) a 511 

gente não vai entrar nesse mérito nesse momento, vamos deixar pra falar depois especificamente de 512 

radiação, tudo bem... outros termos, um que eu lembrei agora rapidamente, que é extremamente 513 

importante, dentro da parte histórica da física, é a radiação cósmica de fundo, numa outra oportunidade 514 

eu falo pra vocês desse conceito... é bem legal para a compreensão do universo. 515 

 516 

A8: Os cânceres são combatidos por radiação, não é? 517 

P: Exatamente, os cânceres são combatidos por radiação controlada, então a radiação, se bem utilizada, 518 

se bem controlada, elas são...coisas boas né? Como por exemplo no tratamento do câncer, como você 519 

falou, a radiação é bem controlada, e ela é produzida por aceleradores de partículas... ((pequena 520 

interrupção)) O que é que eu estava falando? 521 

A8: Da radiação, dos tratamentos. 522 

P: Ah sim! Isso vai entrar no fim da aula a gente vai abordar isso daí, então eles são produzidos por 523 

aceleradores específicos para isso, e esses aceleradores produzem feixes de alta radiação, super. 524 

Controlado no ponto onde está acontecendo...essa radiação ela vai por exemplo matar, ele vai m atar 525 

aquele tecido, só que entre aspas é uma ‘matança controlada’, vai detonar apenas o câncer, o tecido 526 

canceroso...bem...a galera tá um pouco cansada com sono, mas vamos lá! Como é o primeiro dia da 527 

semana, tira a energia de onde não tem. Vamos lá...capo elétrico e campo magnético, e eu vou 528 

acrescentar um outro aqui só pra gente melhorar nossa compreensão que é o campo gravitacional, para 529 

ajudar a gente a compreender esse difícil conceito que é a ideia de campo. O que seria a ideia de 530 

campo? Não é que ele é difícil, ele não é trivial, ele não é tão trivial porque a gente não consegue pegar 531 

no campo, eu não consigo ver o campo, eu não consigo manusear esse campo....é algo que existe, ele 532 

não tem um formato especifico, mas eu crio modelos para representar esse campo...então existe um 533 

campo gravitacional, existe um campo elétrico e existe um campo magnético também...eu vou citar 534 

exemplos onde existe o campo magnético para vocês começarem a compreender...é tipo assim, é tão 535 

difícil explicar com palavras que eu vou usar exemplos, depois eu vou falar, esse piloto quando eu solto 536 

ele cai, por causa da gravidade, então existe algo puxando esse piloto para baixo, certo, e esse piloto 537 

está imerso num campo gravitacional, tem um campo entre ele a terra... quando eu pego dois imas eu sei 538 

que tem um lado que atrai e outro lado que repele....todos já fizeram essa brincadeira né? Uma 539 

brincadeira que talvez vocês não tenham feito e é muito legal, nós temos imas suficientes é colocar num 540 

celular próximo, fica bacana, bonitinho...querem testar? 541 

 542 

A15: Deus é mais! 543 

P: Testa ai pra você ver?...((risos))...too brincando, não façam isso tá? 544 

A1: Porque? 545 

P: Por que o campo magnético do ima vai interferir no seu celular e causar distúrbios, no celular nem 546 

tanto, mas vamos por partes....gente concordam que existe algo aqui... veja esse lado atraindo e esse 547 

repelindo....existe algo aqui((no ima)), vocês estão vendo algo aqui, o que tem entre eles? ((dois imas)), 548 
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uma força…isso aqui é um campo magnético...ele tem uma orientação que pode ser repulsiva como esse 549 

caso, que não está tocando é até estranho né...as vezes não percebem esse ima é forte ...o campo elétrico 550 

vou trazer outro exemplo...a gente já meche no Wan der graff, não já? ((Vários alunos respondem que 551 

sim)), eu sinto alguma coisa ali no entorno, ali tem um campo elétrico, um intenso campo elétrico, outro 552 

exemplo de campo elétrico é quando a gente aproxima o nosso braço de uma TV de tubo de imagem, a 553 

gente não tinha aquela sensação de subir os pelinhos, o que é que puxa aquilo ali? É uma força elétrica, 554 

e essa interação é por maio de um campo elétrico...tão conseguindo perceber, porque é algo que vocês 555 

não conseguem ver, é algo que você não conseguem tocar, mas ele existe, seria uma interação entre dois 556 

meios, duas matérias, vamos assim dizer...agora qual é o poder do campo elétrico? Uma coisa que 557 

também vocês já devem ter ouvido falar bastante, é que se eu tenho uma partícula aqui carregada 558 

negativamente e outra positivamente, o que é que vai acontecer? 559 

 560 

Vários: atração 561 

P: Atração, né isso? Se eu tenho “positivo-positivo”, é? Repulsão e “negativo-negativo” também será 562 

repulsão, se eu fosse desenhar o campo elétrico seria mais ou menos dessa forma aqui ((Linhas que se 563 

atraem, e se repelem professor desenha no quadro)), vou apagar aqui e fazer o do ima...ima não tem 564 

positivo e negativo, ima é o que? Norte e sul 565 

A15: Oh professor na bussola antes de ser colocada existe alguma carga que, ou ima magnético 566 

((incompreensível)). 567 

P: na verdade ela é imantada 568 

A15: Como se fosse por exemplo uma chave de fenda pra facilitar na hora de tirar o parafuso. 569 

P: Isso, você pega a chave de fenda e esfrega no ima... ((incompreensível)) você consegue fazer 570 

imantação de materiais que são ferromagnéticos, aí tem os diamagnéticos e paramagnéticos, a gente vai 571 

entrar nisso também, nesse mérito depois 572 

A8: ((incompreensível)) 573 

P: Não porque nós estamos num campo magnético intenso e essa sensação de atração e repulsão 574 

depende da distância,  o que eu quero dizer com isso, você está sentindo....por exemplo...se eu ligar uma 575 

tv aqui você vai sentir o campo elétrico da tv? 576 

A8: Não 577 

P: Porque você está distante, se eu ligar o Van der Graff aqui eu também não sinto, é preciso está 578 

relativamente próximo...com o ima eu também não sinto, é preciso estar perto, tanto que se eu pego esse 579 

ima aqui está atraindo, mais aqui ((distantes nada acontece)) 580 

A8: e no caso da bússola que está longe, mas é direcionada. 581 

P: A bússola tá sentindo o campo magnético da terra, tudo aqui ta sentindo o campo magnético da terra, 582 

ele é intenso, aí você compara o campo magnético produzido pela a terra e leva em consideração que 583 

nós estamos muito próximos da terra...aí você fala assim...qual o campo magnético mais forte, o da terra 584 

ou esse daqui (ima)? O da terra, só que porque esse daqui ((do ima)) não senti tanto o da terra? Ele ta 585 

sentindo, só que...((incompreensível)), e aqui o magnético ((incompreensível))...ele ta alinhado, mas se 586 
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eu coloco aqui qual o mais forte, o da terra ((incompreensível)). Tudo bem pessoal a ideia do campo 587 

elétrico e magnético? Beleza então.../ ..eu não falei aqui pra vocês que cargas iguais se repelem e 588 

opostas se atraem, existe uma força elétrica ali então, existe aqui também uma força magnética...e para 589 

quê que eu posso utilizar força elétrica e magnética? Uma eu posso utilizar na outra, porque existem as 590 

chamadas forças das interações, não apenas as elétricas e magnéticas mas a interação das duas, que é a 591 

interação eletromagnética, elas têm relações. Alguém já pegou e colocou um imã próximo de uma TV?  592 

A10: Já, eu já! 593 

P: Escreva aí o que você viu quando colocou? 594 

A10: A tela ficou roxa... ((incompreensível)) 595 

P: olha só o ima ao aproximar de um televisor o que acontece, a tela é um anteparo onde diversos de 596 

elétrons bombardeiam a tela, então eles vêm e batem na tela, e a tela é sensível aquele tipo de carga, 597 

então o que é que acontece? Vai formando a imagem naturalmente…/...mas no momento em que eu 598 

coloco o ima, ele vai fazer com que os elétrons não vá para o lugar certo, fazendo com que eles desviem 599 

e vão para os alugares errados, por isso meche na coloração, Causando uma coloração completamente 600 

estranha, tá? Pena que não temos um monitor antigo aqui, e não dá pra fazer com o de led porque são 601 

diferentes, os monitores antigo tinha até a função de desmagnetizar, não sei se vocês conhecem isso? As 602 

letras estavam embaralhadas, daí tinha u, botão desmagnetizar, ele apagava e depois funcionava 603 

normalmente... o quê que magnetizou? Um auto falante que ficava próximo do monitor... então a gente 604 

ver que magnetismo produz eletricidade e eletricidade magnetismo, eles têm uma relação. Voltando ao 605 

texto pra gente fechar, deixa eu ler o finalzinho... “por mais incrível que possa parecer todos nós temos 606 

um acelerador de partículas em casa! A conhecida televisão de tubo, tem, basicamente, as mesmas 607 

características de um acelerador de partículas: elétrons são liberados pelo aquecimento de um filamento, 608 

acelerados por um campo elétrico, colimados por um campo magnético e, no final, atingem a tela 609 

produzindo um a imagem...Vocês conseguem visualizar uma imagem disso? Vamos lá...seria mais ou 610 

menos isso daqui(( professor faz um desenho da TV antiga demonstrando como a mesma funciona 611 

como indicado no texto))....Então a ideia agora é fazermos algumas analogias com os aceleradores de 612 

partículas, um linear e um circular... eu queria que vocês dividissem em grupos, podem ficar um lado 613 

com o linear e o outro com o circular, e eu queria que vocês fizessem...tentassem fazer uma montagem 614 

experimental de tal forma que simulasse um acelerador de partículas ((o professor oferece as 615 

plataformas, uma linear e outra circular, os imas e esferas para  os grupos tentarem fazer a montagem, o 616 

professor auxilia os alunos, pós construções o professor faz desenho no quadro e algumas perguntas 617 

para os alunos)) 618 

 619 

 620 

 621 
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 623 

 624 

P: A gente empurrava com muita energia a primeira esfera? 625 

A19: Não, ela era atraída pelo ima 626 

P: Quando ela é atraída pelo ima, esse ima ele é forte ou fraco? 627 

Vários: Forte 628 

P: Então esse campo magnético é forte, de longe essa esfera sente o campo magnético? 629 

A19: Não. 630 

P: Quando ele vai se aproximando, quanto mais próximo do ima, não é mais forte a força? 631 

Vários: é 632 

P: Essa força magnética ela é dada por uma função quadrática, vocês já viram que uma função 633 

quadrática, é dada por um arco de parábola, por exemplo...se você tem algo parecido com uma função 634 

quadrática não cresce dentro de uma função...a força magnética ela é também quadrática, então quanto 635 

mais próximo fica a aceleração vai aumentando, ou seja, por mais que eu de um toque fraco, quando 636 

chega no pequeno espaço acelera muito intensamente e ai um vai transferir energia para o outro. A 637 

exemplo desse pendulo de Newton... ((o professor faz analogia entre a transferência de energia entre as 638 

esferas com o pendulo de newton e conclui com as limitações entre o acelerador e o experimento)) 639 

...então vamos por partes aqui...quem direcionou a esfera no experimento? 640 

A6: A canaleta 641 

P: isso, a canaleta...quem direcionava aqui as esferas? 642 

A4: As bordas 643 

P: Isso as bordas, a parede, porque por inércia a tendência dele seria seguir em linha reta...então em um 644 

acelerador de partículas mesmo, não é desse jeito, então é só pra gente perceber as analogias...vamos lá 645 

então...quem acelera a partícula num acelerador de partículas, é o ima, o campo magnético ou o campo 646 

elétrico... ((silencio)) ...o que vai acelerar a partícula aqui ((no experimento)) foi o campo magnético 647 

 648 

A7: Mas lá ((no acelerador)) é o campo elétrico 649 
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P: Isso...só que o AP possui imas também, possui campo magnético, no AP o campo magnético não tem 650 

a função de acelerar, o campo magnético é como se fosse a canaleta, é ele que vai direcionar aquilo ali, 651 

e aí... só que eu vou ter o seguinte...um feixe de partículas girando de um lado e outro girando do outro 652 

lado...pergunta…eles estão sendo acelerados de um lado e do outro, pra eles chocarem, quem que 653 

desvia? 654 

Vários: o imã 655 

P: Então o campo magnético direciona no tubo e eu colimo mais ainda pra onde eu quero. Então agora 656 

eu vou entregar pra vocês um pequeno texto para leitura... ((então o professor dá um tempo para os 657 

alunos lerem a sós e então faz uma leitura em conjunto, em seguida ele traz imagens e vídeos da sua ida 658 

ao CERN, e encerra falando da visita ao centro de radiações que ocorrerá na aula seguinte, e passa 659 

informação sobre o horário e comportamento adequado durante a visita)). 660 
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Aula 07, 08, 09 e 10 (tempo: 4 aulas de 50 min.) 

 

Visita técnica 

 

Como não dava pro vídeo-gravar esse encontro, fiz uma breve descrição em diário de bordo. Trinta 

alunos chegaram pontualmente as 14h ao Centro de pesquisas e radiações da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC) acompanhados do professor. Inicialmente um membro do laboratório fez uma breve 

apresentação de 30 min. sobre o centro, trazendo informações sobre as pesquisas e funcionamento de 

aparelhos ali presentes, então os alunos foram divididos em quatro grupos- dois grupos com 7 alunos e 

outros com oito, totalizando 30 alunos na visita, incluindo as duas turmas.  

 O laboratório foi apresentado pelos próprios pesquisadores que lá trabalham, durante a visita 

foi possível perceber as expressões de interesse e surpresa dos alunos, ouvindo frases como: “ O que eu 

preciso estudar para fazer isso” 

 

 

 

Figura 21- Expressão de surpresa de uma aluna em um dos laboratórios– Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Os alunos observaram diversos aparelhos e experimentos como o detector de germânio, 

aparelhos de raio x, mamografia e contador Geiger. Tiveram ainda a oportunidade de conhecer 

pesquisas básicas e aplicadas a tecnologia, a Física médica e ao ambiente, como a análise de efeitos 

biológicos do ultrassom, o tratamento de imagens médicas por um aparelho de raio x bem calibrado. 
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Figura 22- Imagens de um aparelho de raio x bem calibrado– Fonte: dados da pesquisa. 

 

A avaliação de índices de radiação UV e seus efeitos, sendo que o diretor do laboratório informou no 

momento da visita sobre uma pesquisa em andamento, que está prevendo a radiação na região 

cacaueira, estando está acima dos limites considerados padrões. Os alunos viram também testes sendo 

realizados por uma pesquisadora com materiais orgânicos, como o uso de baronesas desidratadas e 

maceradas como adsorvente natural para remoção de metais em águas do rio da região.  

 Ao sair do laboratório, os alunos receberam um texto e um material de orientação para preparar 

as apresentações para o último encontro. 

 

Aula 11 e 12 (tempo: 2 aulas de 50 min.) 

 

É CHEGADO O GRANDE DIA! 

 

As escolhas das atividades foram orientadas, porém de livre escolha, essas aulas foram vídeo gravadas, 

contudo entendemos que a transcrição da mesma não se faz necessária, uma vez que apresentaremos 

aqui os materiais desenvolvidos pelos alunos. Essa aula foi a tarde começando 13:30h e os alunos 

apresentaram diferentes materiais nas apresentações. Colocamos tarjas pretas onde se apresentam o 

nome dos alunos visando preservar a identidade dos mesmos. 

 

 

Artigo produzido pelos alunos sobre a visita:  

 

1º grupo 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano  

Campus Uruçuca 

 

Artigo  
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano- Campus Uruçuca, em conjunto com o 

professor de Física do Campus, Joaquim Souza Cecei realizou uma visita ao Centro de Ciências das 

Radiações (CPq CTR) que se encontra na UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz). Inaugurado em 

setembro de 2007, sendo fruto de 7 anos de atividades do grupo de pesquisas FIMED (Núcleo de Física 

Médica e Ambiental da UESC). Aberto para a realização de Pesquisa e exposição de seus resultados, 

como exemplo Avaliação de índices de radiação UV e os efeitos causados na sociedade. 

  A proposta de visitação foi intermediada pela mestranda Yasmin Alves a qual realiza uma 

pesquisa sobre a aplicação de forma educacional da física moderna e contemporânea a docentes do 

ensino médio, na UESC, com intuito de aprimorar os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula com 

os cursos de Informática e Guia de Turismo sobre à Física de Partículas. Está nos remete a uma 

interessante área de estudo conhecido como Física Moderna e Contemporânea (FMC). Possibilitando 

estudos de Raios Cósmicos, Aceleradores e detectores de partículas, Partículas elementares e modelo 

padrão, física de partículas e o cotidiano e CERN. 

 

 

 

A palestra de iniciação da visita decorreu de apresentações do CPQ CTR, identificando diversos 

projetos no qual a Instituição desenvolve e o universo de estudo. Tendo em foco sua missão na 

produção de conhecimentos e novas tecnologias, e na formação de novos pesquisadores em temas 

relacionados às aplicações tecnológicas das radiações, em diversas áreas, como a saúde, o meio 

ambiente, a agricultura e a indústria. 
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Os alunos acompanhados da Professora e Diretora do Centro de Pesquisa, conheceram a estrutura física 

e recursos humanos do mesmo que o permitirá crescer e atuar como um laboratório-embrião de 

pesquisas de ponta, contribuindo com a qualificação de novos pesquisadores bem como os laboratórios 

e suas áreas de pesquisas sendo-as: Pesquisas básicas, aplicadas, física médica, Pesquisas ambientais e 

tecnológicas.  

 

Quatro alunos dos cursos de Informática e Guia de Turismo participaram de um questionário dando suas 

opiniões sobre a visita técnica, conceituando a influência/ importância da experiência realizada.  

A aluna Emilly Cardoso do terceiro ano de Guia de Turismo relatou: “ A visita foi de grande 

importância tanto para nós como alunos e também como experiência pessoal. Além de que são poucos 

os jovens que tem contato com essas informações de modo avançado. O que me chamou atenção foi o 

modo prazeroso pelo qual era passado as mensagens, alguns equipamentos, principalmente o de Raio-X. 

E por fim, a utilização do composto químico que estava presente em todo laboratório, o Chumbo. “ 

Murilo Guilherme, Lucas Santos de Informática e Fernanda Lima de Guia de Turismo também deram 

suas opiniões visando a importância da visita no ponto de vista acadêmico e também para a formação 

dos alunos, a autenticidade dos equipamentos e a forma na qual são desenvolvidas as pesquisas. 

Em suma, a visita técnica proporcionou um conhecimento amplo e avançado de tudo o que já tinha sido 

debatido oralmente em sala de aula pelo professor. Contudo, fomos contemplados em ver de perto os 

equipamentos, relacionando-os com os conteúdos dados didaticamente, influenciando na formação e 

aprendizado dos presentes alunos. 
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Poema apresentado pelos alunos- 2º grupo 

 

Se vocês não nos conhecem 

Prestem atenção para saber 

Somos as partículas elementares 

Aprofundem-se para entender... 

Já ouviram falar sobre “Modelo Padrão”? 

Então, é através dele que somos organizados e classificados dentre as partículas fundamentais que 

constituem a matéria e as forças eletromagnética, forte e fraca. 

Não é extraordinário tudo isso sendo estudado?! *__* 

Para vocês ficarem ligados, essas partículas são divididas em férmions e bóson. 

Os férmions constituem a matéria. 

Os bósons transmitem a interação de uma força. 

Temos importantes significâncias na existência do universo. 

Dentre as estrelas, galáxias, planetas, animais, plantas, seres humanos, e em todo ser vivo deste mundo, 

estabelecemos conexões tecidas pelos átomos e somos dotados altamente de cargas de energias, embora 

tenham-se exceções entre alguns de nós. 

Estão dispostos a nos conhecer? Vamos lá!    

 

Precisamos lembrar que a matéria é formada de pequenas partículas, que são os átomos, e estes são 

formados por partículas elementares, sendo as principais: prótons (cargas positivas) elétrons (cargas 

negativas) e nêutrons (são desprovidos de cargas elétricas). 

Entretanto, o que poucos tem conhecimento, é que além dessas partículas (elétrons, prótons e nêutrons), 

existem outros complementos. Com novos experimentos a partir dos aceleradores de partículas, pôde-se 

descobrir a existência de fragmentos destas partículas. Permitam a nos apresentar: 

Ao todo são 16 partículas- 12 compostas de matéria e 4 condutoras de energia. 

Férmions - são neutrinos (tipos de elétrons) que raramente interagem com a matéria. 

Léptons- não são sujeitos a interações fortes. 

Quarks- são as partículas nucleares. Prestem bem atenção! 

Como estão vendo, somos seis: up, charm, top, down, strange e bottom. 

Entre nós, há duas diferenciações: 

O sabor e a cor. 

Mas calma, não há nada de comer e as cores podem não ser só exatamente essas: vermelho, azul e verde 

É apenas uma analogia das nossas propriedades 

Nós possuímos nomes, cores e sabores 

Estamos interligados, andamos de lado a lado 
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Os glúons é um importante intermediário, partícula com função de cola, estão presentes em nossa 

história, nos faz unir no interior de prótons e nêutrons. 

O up e o down estão presentes nos prótons e nos nêutrons. 

Espaço top, bottom, charm e strange, são exemplos de sabores 

Com o LHC é possível compreender a partícula essencial que pode vir a explicar o nosso meio 

existencial... O elemento crucial para que o homem corporifique a massa em meio a toda energia 

universal, tudo que se configura o cosmo. E para que todos se certifiquem, esse é o chamado “Bóson de 

Higgs” 

 

 

 

Poema de uma aluna:  

 

Ciência sagrada 

 

Tá vendo você, 

Que abriu os olhos para ver? 

Parou para refletir e se jugou a conhecer 

Sentiu a sede do saber, 

Por passar a questionar:  

O que faz sentido?  

Aquilo ali no céu é um rastro perdido? 

A inquietude nos desperta.  

Toda essa vastidão nos interessa.  

A ciência embeleza 

 

Por temer-se a questionar e também ser questionada. 

O que é a origem? 

De onde veio, pra onde vai? 

Tudo passa a ser discutido, Refletido... 

Matéria, anti matéria... 

O átomo que se formou 

 

Fundiu-se entre corpos, nos nossos também...  

Olha a massa, a força, a energia em rigor 

E você agora se pergunta: 

Bóson de Higgs é o Senhor? 

Somos finitos, 
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Inseridos num infinito. 

Em nossa mente há a interrogação 

Em nossa volta, toda essa imensidão. 

 

E a busca continua... 

Tudo se preenche, outrora, tudo que temos é o vago- que não deixa de ser profundo 

Existe um início, será que virá o fim?  

Do caos ao cosmo  

Do cosmo, ao caos. 

 

 

 

Musica apresentada pelo 3º grupo: 
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Texto apresentado por uma aluna: 

 



214 

 

 

 

     

          

 

 

 

Poema apresentado pelo 4 º grupo: 
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Aproveitando o clima poético, escolhemos colocar um ponto de continuação aqui. É possível perceber 

por meio dos materiais que esse público já não mais é leigo no que tange os conhecimentos sobre os 

ADP, bem como o fato de que como já esperado a sequência como um todo favoreceu a apropriação dos 

alunos no que se refere aos conhecimentos sobre a Física de Partículas, contudo percebe-se que as aulas 

não guiaram bem para os aceleradores e detectores de partículas como tópicos principais, necessitando 

de reestruturações que já estão sendo discutidas e analisadas para a segunda implementação.  

 

 


