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Resumo 
 
O trabalho tem a finalidade de intensificar os conteúdos de área nuclear, por 

meio do tema Energia Nuclear, na formação de alunos da educação básica e ensino 
superior. O contexto Energia Nuclear não é visto com bons olhos por grande parte 
da humanidade visto que foi sinônimo de desastres e catástrofes com devastação 
em escala mundial. Este projeto pretende abrir espaço para conhecimento e 
reflexões não só dos malefícios da energia nuclear, mas também dos benefícios que 
ela proporciona a sociedade a partir de discussões em sala de aula do Ensino 
Básico. Espera-se que os resultados obtidos permitam aproximar o mundo da 
química ao mundo do aluno-cidadão e com isso motivá-lo para se envolver no 
processo de construção de conhecimento.  

 
Introdução 

Os últimos anos do século XIX e os primeiros do XX foram marcados pela 
descoberta dos raios-X e da radioatividade, que viriam a revolucionar as teorias 
atômicas. Tais descobertas também estimularam desde aquela época inúmeras 
pesquisas, visando não só entender novos fenômenos como também propor 
aplicações destes (LIMA 2011).  É claro que a radioatividade pode ser nociva ao 
organismo humano, dependendo da intensidade ou da duração da exposição. Esse 
perigo já é bem conhecido, e os livros, a televisão e o cinema ajudaram a divulgá-lo. 
Mas o fenômeno também pode trazer importantes benefícios. Entre as aplicações 
pacíficas da energia nuclear estão, hoje, várias práticas médicas (como o tratamento 
do câncer e o diagnóstico de doenças) e pesquisas científicas (na bioquímica, na 
agricultura, na ecologia), além da produção de energia elétrica, a mais conhecida. 
Este trabalho será direcionado para esta última aplicação mencionada e a análise 
como energia alternativa. 

A energia nuclear é uma das alternativas energéticas mais debatidas no 
mundo: comenta-se, entre outros tópicos, se valerá a pena implementar centrais de 
produção nuclear ou se deve-se apostar em outros tipos de energias que sejam 
renováveis. Com a ação humana, sua crescente expansão demográfica, a 
necessidade aquisição de energia limpas e menos poluentes, que possam assegurar 
a manutenção das gerações futuras, a energia nuclear vem ampliar como mais um 
recurso a ser utilizado, por estas gerações, tornando-a de significativa importância, 
no conjunto estrutural.   

A percepção sobre o tema por estudantes do ensino básico e universitários é 
muito superficial. Suas informações provêm da imprensa, raramente de estudos, 
fazendo com que ela seja desconhecida, temida e rejeitada (AZEVEDO, 2013). Com 
este projeto, por meio do ensino de radiações e Energia Nuclear pretende-se que os 
estudantes integrem a compreensão de conteúdos de ciências com o 
desenvolvimento tecnológico permitindo associar este conhecimento científico com 
qualidade de vida, efeitos ambientais, tomada de decisões, análise de tipos de 
energias possíveis para o combate ao aquecimento global, entre outros. 

 
Objetivos 

 O objetivo geral desse trabalho é ressaltar a importância do estudo da 
Energia Nuclear para o Ensino Médio, bem como incentivar os alunos a pesquisar 



sobre o contexto atual nessa área, a importância deste tema para a sociedade e 
também compreender os benefícios que este tipo de energia traz para o país. 

 
Metodologia  

Para a realização da pesquisa foi inicialmente realizado um levantamento 
sobre o tema em todo material disponibilizado pela Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, tanto em cadernos para os alunos, quanto livros didáticos e 
softwares. Como próxima etapa, será desenvolvido um método de ensino 
aprendizagem sobre Energia e Química Nuclear com base neste material 
disponibilizado. Após, serão estudadas e elaboradas metodologias alternativas para 
aplicar aos alunos do ensino médio e verificar todo o processo de ensino-
aprendizagem. 

 
Desenvolvimento 

Nesta 1ª etapa do trabalho foi realizada uma pesquisa detalhada em materiais 
didáticos utilizados nas escolas públicas de Ensino Médio da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. A partir da pesquisa bibliográfica, o presente 
relatório apresenta a análise das Apostilas do Programa São Paulo Faz Escola da 
Rede Pública Estadual (SP) e dois livros didáticos. A análise limitou-se as apostilas 
de Química, devido à área de formação do aluno do projeto.  

A problemática em foco se justifica pela prerrogativa quanto a carência na 
tratativa do tema Energia Nuclear nas Apostilas do Programa São Paulo Faz Escola, 
observada durante a experiência da professora orientadora enquanto professora da 
rede pública. Desta forma, também foram analisados dois livros didáticos utilizados 
em algumas escolas da Rede Estadual. 

A etapa final, que pode ser avaliativa pelo professor da rede, fornecerá 
indícios sobre como os alunos entenderam o processo de produção de energia 
elétrica com base na energia nuclear.  

 
Resultados Preliminares 

Segundo o Currículo do Estado de São Paulo – Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias (SÃO PAULO, 2010) as ciências têm grande beleza, por ampliar a visão 
do mundo natural, ao mergulhar nos detalhes moleculares da base genética da vida 
ou ao revelar a periodicidade de caráter quântico das propriedades dos elementos 
químicos. O mesmo se dá em sua estética da simplicidade, em que umas poucas 
leis gerais valem para qualquer processo, como o princípio da conservação da 
energia que se aplica ao vôo de um colibri ou à emissão de luz por um átomo. Essa 
beleza das ciências, ainda que menos reconhecida, pode ser comparada à das 
artes, no sentido mesmo de fruição, precisamente pela associação da ciência ao 
sentido pragmático das tecnologias. Por exemplo, são claras as comodidades do 
fornecimento de energia, mas nem sempre se dispõe dos conhecimentos e das 
competências necessárias para uma analise crítica das vantagens e desvantagens 
do uso de uma determinada fonte de energia, como o petróleo e o álcool, para que 
se possa emitir julgamentos e propor ações de forma consciente e ética. Assim, os 
conceitos químicos envolvidos em processos de produção de energia devem ser 
compreendidos em estreita relação com contextos ambientais, políticos e 
econômicos, considerando a perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

 



O Programa São Paulo Faz Escola, fornece anualmente um total de quatro 
apostilas por série de cada disciplina, sendo sua periodicidade bimestral. Assim 
sendo, somando as apostilas oferecidas durante todo o ensino médio regular, há um 
total de doze apostilas somente na disciplina Química. Ademais, o material fornecido 
pro este programa, é composto por “caderno do professor” e “caderno do aluno” 
(RAMOS, 2014). 

Os conteúdos aproximados ao tema energia, não necessariamente abordados 
nestas apostilas, mas que possibilitariam a introdução do conceito se encontram nas 
três series do ensino médio.  

A partir da análise realizada verificou-se que em nenhum momento se abre 
para discussão e conhecimento a questão nuclear e a possibilidade de utilizá-la 
como fonte alternativa de energia. Desta forma, não é permitido a professores e 
alunos a possibilidade de reflexões inclusive sobre o modo como esta energia é 
obtida e as várias aplicações dela usada na sociedade comumente como, por 
exemplo, na irradiação de utensílios hospitalares para desinfecção, de fios e cabos 
para aumento da resistência e até de alimentos para maior durabilidade e 
exportação. 

Pretende-se, com a organização, aplicação e avaliação deste trabalho 
promover não só a motivação dos alunos, bem como a compreensão de um tema 
tão importante na sociedade e sua correlação com a disciplina Química. Com a 
aplicação de questionários ou softwares relacionados ao tema acredita-se que a 
realização da pesquisa com a utilização de debates, questionários e de alguns 
recursos digitais constituam ferramentas úteis e motivantes para os alunos e 
professores, na aprendizagem e compreensão dos conceitos sobre o tema Energia 
Nuclear. 

A realidade encontrada em muitas escolas é que a ausência de conteúdos 
relacionados à transformação de energia na grade curricular de muitas escolas faz 
com que os estudantes fiquem limitados às concepções errôneas, com ênfase em 
acontecimentos somente prejudiciais à sociedade. A precariedade nas abordagens 
das transformações nucleares presente em determinados livros didáticos, dificultam 
o acesso à informação e delimitam os conhecimentos a serem assimilados pelos 
alunos. Nos dois livros analisados observaram-se capítulos específicos para 
discussão da questão nuclear. Entretanto, verificam-se que estes livros raramente 
são utilizados paralelamente as apostilas e que quando são, este assunto nem ao 
menos entra nos planos de aulas sugeridos.  

Embora as apostilas apresentem tópicos que um professor experiente poderia 
utilizar como link para abordagem do tema Energia Nuclear, o tempo limitado e a 
deficiência no processo ensino aprendizagem limita e prejudica o conhecimento dos 
alunos em temas relacionados a técnicas e processos alternativos de energia.  
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