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RESUMO 

ZAPATEIRO, Gean Aparecido. Formação Inicial de Professores de Química: 
contribuições de um curso de História da Radioatividade. 2020. 300 f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2020.  

 
O objetivo dessa pesquisa foi propor e aplicar um curso a partir da utilização de 
recursos didáticos (Jogo Didático, Livro Paradidático e Jornal Informativo) 
fundamentado na História da Ciência, a fim de verificar as contribuições para formação 
de licenciandos em Química. Os participantes da pesquisa foram estudantes de um 

curso de Licenciatura em Química, integrantes do Programa de Residência 
Pedagógica de uma universidade pública do norte do Paraná. A pesquisa seguiu uma 
abordagem qualitativa, e os procedimentos para coleta de dados foram entrevistas 
semiestruturadas e ficha de avaliação. O método de tratamento e organização dos 
resultados foi realizado pela análise de conteúdo, segundo Bardin (2011). Realizou-
se a aplicação e avaliação dos recursos didáticos (Jogo Didático e Livro Paradidático), 
e a entrevista para verificar a contribuição do curso. Os resultados indicam que apesar 
dos licenciandos estarem com metade da graduação concluída, ainda não tiveram a 
abordagem de História da Ciência e nem o conteúdo de radioatividade nas disciplinas. 
Desta forma, o curso de formação docente possibilitou aos participantes vivenciarem 
e conhecerem diferentes recursos didáticos de ensino, fundamentado na História da 
Ciência, oportunizando-os a refletirem e opinarem sobre a importância de utilizá-los 
no ensino de química. A participação dos licenciandos foi importante pois tiveram seu 
primeiro contato como avaliadores de materiais didáticos. Deste modo, o curso lhes 
proporcionou visualizar a relação entre a teoria e a prática, assim como vislumbrar a 
utilização dos recursos em sala de aula. Os produtos educacionais (Curso, Jogo 
Didático, Livro Paradidático e Jornal Informativo), frutos deste trabalho, poderão 
contribuir para que licenciandos e professores de Química trabalhem com a 
abordagem do conteúdo de radioatividade, fundamentado na História da Ciência. 

 
Palavras-chave: História da Ciência. Jogo Didático. Livro Paradidático. Formação 
Docente. Radioatividade.  
  



 

ABSTRACT 

ZAPATEIRO, Gean Aparecido. Initial Formation of Chemistry Teachers: contributions 
from a History of Radioactivity course. 2020. 300 f. Dissertation (Master in Teaching of 
Human, Social and Nature Sciences) - Federal Technological University of Paraná. 
Londrina, 2020. 

 
The objective of this research was to propose and apply a course based on the use of 
didactic resources (Didactic Game, Paradidactic Book and Informative Journal) based 
on the History of Science, in order to verify the contributions to the formation of 
undergraduate students in Chemistry. The research participants were students of a 
Chemistry Degree course, members of the Pedagogical Residency Program of a public 
university in the north of Paraná. The research followed a qualitative approach, and 
the procedures for data collection were semi-structured interviews and an evaluation 
form. The method of treatment and organization of results was performed by content 
analysis, according to Bardin (2011). The didactic resources were applied and 
evaluated (Didactic Game and Paradidactic Book), and the interview was carried out 
to verify the contribution of the course. The results indicate that although the 
undergraduate students have completed half of their graduation, they have not yet had 
a History of Science approach or the radioactivity content in the disciplines. Thus, the 
teacher training course enabled participants to experience and learn about different 
teaching didactic resources, based on the History of Science, giving them the 
opportunity to reflect and give their opinion on the importance of using them in the 
teaching of chemistry. The participation of the undergraduate students was important 
because they had their first contact as evaluators of teaching materials. Thus, the 
course allowed them to visualize the relationship between theory and practice, as well 
as to envision the use of resources in the classroom. The educational products 
(Course, Didactic Game, Paradidactic Book and Informative Newspaper), fruits of this 
work, may contribute for undergraduates and Chemistry teachers to work with the 
approach of radioactivity content, based on the History of Science. 
 
Keywords: History of Science. Didactic Game. Paradidactic Book. Teacher 

Education. Radioactivity.  
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APRESENTAÇÃO 

Apresento neste espaço, de maneira informal e subjetiva e de forma breve, 

minha trajetória acadêmica. 

Em dezembro 2011, com o término do ensino médio aos 17 anos, percebi que 

a cidade pequena não era um lugar para eu ficar, precisava conhecer o mundo e 

arriscar e tentar a vida em uma cidade grande. Foi então que decidi aos 17 anos ir 

embora para Londrina/PR. Falei com meus pais. A princípio acharam uma loucura sair 

de casa com 17 anos, eu argumentava que era necessidade. Em janeiro de 2012, fui 

para Londrina, uma nova etapa da vida se iniciava. Eu nem se quer conhecia a cidade, 

foi um desafio. Me inscrevi para o curso de Licenciatura em Química na UTFPR em 

junho de 2012 e fui selecionado. 

Um ano após, ingressar no curso, em 2013, houve o processo seletivo para 

bolsa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, no qual me 

inscrevi e fui selecionado. Durante as vivências obtidas no meu futuro ambiente de 

trabalho, identifiquei que a maioria dos professores trabalhava de forma tradicional, 

em que ele detém e domina os conteúdos organizados e estruturados da disciplina, 

transmitindo-os aos seus alunos. Logo, suas principais características se concentram 

em correções de exercícios, assimilação dos conteúdos anteriores como meta para o 

professor prosseguir para um novo conhecimento. 

Em vista disso, o PIBID tinha como objetivo auxiliar o professor no processo de 

ensino e aprendizagem a fim de melhorar a qualidade do ensino. Por isso, durante o 

programa, desenvolvemos projetos de pesquisa, elaboramos e aplicamos oficinas 

temáticas, construímos jogos didáticos junto ao professor da escola pública, entre 

outras atividades. Nesse contexto, me identifiquei com o tema “História da Ciência” 

como uma abordagem eficaz para o ensino de ciências.  

Além disso, durante a graduação observei que o curso não possuía uma 

disciplina obrigatória ou optativa que abordasse a História da Ciência. Partindo desse 

pressuposto, em 2016, em meu Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) desenvolvi 

uma Situação Estudo (SE), tendo como foco o contexto histórico do conteúdo básico 

de radioatividade, a fim de contribuir para a formação inicial dos licenciandos em 

Química, e investigar quais são suas concepções sobre História da Ciência no ensino. 

Como resultado deste trabalho, segundo os licenciandos, muitos dos professores não 

têm a formação apta para trabalhar com a referida abordagem, e os livros didáticos 

apresentavam a História da Ciência como algo fragmentado, dificultando o professor 
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em utilizá-la em sala de aula. Conversando com minha orientadora do TCC 

(coorientadora desde trabalho) amadurecemos a ideia de elaborar recursos didáticos 

para o ensino da radioatividade, fundamentados na História da Ciência. 

No final de 2017, fui aprovado no programa de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza com o pré-projeto baseado na 

elaboração de recursos didáticos fundamentados na História da Ciência para o ensino 

da radioatividade, no qual passou a ser os Produtos Educacionais (Curso, Jogo 

Didático, Livro Paradidático e Jornal Informativo) deste trabalho. 

Destaco, nesse momento, que a escolha do conteúdo parte de uma motivação 

pessoal e paixão pela cientista Marie Sklodowska Curie. Consideramos que a 

radioatividade é um conteúdo de extrema importância para a formação básica em 

Química do aluno do Ensino Médio, ou seja, esse saber pode proporcionar ao cidadão 

o entendimento de diversos processos, que estão presentes na sociedade e não tão 

evidenciados no dia a dia, tais como: diagnosticar e tratar doenças na medicina 

nuclear, na produção de energia elétrica e no impedimento do crescimento de agentes 

produtores e da deterioração nos alimentos, etc. 

Vale ressaltar também que o conteúdo é cobrado anualmente em vestibulares 

e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), e pouco abordado nas escolas e 

instituições de ensino superior. Vale destacar também, que o conteúdo de 

radioatividade não é abordado na universidade, por isso a necessidade de atentar 

para essa questão em cursos de formação inicial para dar subsídios do conteúdo aos 

futuros professores (ZAPATEIRO, 2017). 

Então, pensando em levar a formação de como utilizar os recursos didáticos 

com foco na abordagem de História da Ciência em sala de aula, decidimos aplicar um 

curso de formação inicial em uma universidade do norte do Paraná, para que os 

licenciandos refletissem sobre a importância deste recursos no sentido de melhorar a 

qualidade do ensino na educação básica.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A presente pesquisa situa-se especificamente no campo da formação inicial de 

professores. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, dão ênfase que, para a formação de professores os cursos de 

licenciaturas devem contemplar tanto o conteúdo específico como também o 

conhecimento pedagógico.  

Pesquisas no contexto da formação de professores têm revelado que os 

modelos de formação de professores têm-se pautado pela racionalidade técnica, 

limitando-se em formar tecnólogos ou bacharéis (PÉREZ-GÓMEZ, 1992; PIMENTA, 

2001; SCHNETZLER, 2002; SILVA, FIREMAN, 2013; FONSECA, SANTOS, 2018; 

TRES, DEL PINO, 2019). 

Nos trabalhos sobre formação de professores, Galiazzi et al. (2007), Santos, 

Maldaner (2010) e Galiazzi (2014) recomendam a integração da pesquisa aos cursos 

para aprimorar o currículo. Os autores orientam ainda que a formação de professores 

é um trabalho contínuo e que a racionalidade técnica pode ser superada por meio da 

participação dos licenciandos em pesquisas e grupos de reflexão, com formadores, 

licenciandos, mestrandos e doutorandos, possibilitando a articulação entre ensino e 

pesquisa. Assim como outros trabalhos tem-se mostrado relevante a integração da 

pesquisa com a formação inicial de licenciandos (TEIXEIRA, 2003; DIAS, CARDOSO, 

DEBASTIANI, 2015; DATTEIN, GULLICH, ZANON, 2018; SOUZA, CHAPANI, 2019) 

Nesse contexto, enquanto pesquisador e formador sentimos a necessidade de 

contribuir para formação inicial de licenciandos de uma universidade pública do norte 

do Paraná, visto que, em pesquisas anteriores, o conteúdo de Radioatividade e a 

História da Ciência não são integradas ao currículo dos professores em formação 

(ZAPATEIRO, 2017). 

Vale destacar, que além do conteúdo e a abordagem não serem tratados na 

universidade, como mostrou a pesquisa de Zapateiro (2017), os saberes inerentes à 

radioatividade fazem parte dos conhecimentos na área de ciência da natureza 

prescritos na proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino 

Médio que deverá ser implementada até 2021 (BRASIL, 2018).  

É preciso que o aluno aprenda sobre os fenômenos naturais e processos 

tecnológicos na perspectiva de compreender sobre as transformações da matéria e a 

evolução tecnológica da sociedade, para que assim possam dar aos alunos 
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conhecimentos que possibilitem que o indivíduo tome decisões diante os desafios 

contemporâneos, ou seja, advoga que saberes como compreender os impactos e 

riscos que acarretam os diversos materiais e/ou tecnologias podem melhorar a 

condição de vida da sociedade (local, regional ou global) (BRASIL, 2018). 

Tais saberes também fazem parte dos conteúdos estruturantes – 

Biogeoquímica, preconizada nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 

Química (DCEBQ) do estado do Parará (PARANÁ, 2008). De acordo com as 

orientações complementares da referida diretriz, destacam-se que o conteúdo de 

Radioatividade, em específico, seja trabalhado com relação aos aspectos históricos, 

políticos, econômicos e sociais. 

Por isso, a necessidade do corpo docente estar atento às ementas das 

disciplinas e/ou matriz curricular com relação ao que é elencado nas DCEBQ e BNCC, 

para que assim, possam formar futuros professores aptos a ensinar os conteúdos 

estruturantes aos alunos na disciplina de química, como proposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação inicial em nível superior, Art. 13, na qual 

discute que a estrutura e a organização dos componentes curriculares deve ser 

estruturada a partir da base comum nacional (BRASIL, 2015). 

Diante do exposto, a pesquisa apresenta um estudo que pode fornecer 

subsídios ao professor de  Química em sua prática docente, por meio de recursos 

didáticos fundamentados na História da Ciência, para auxiliar na construção do 

conteúdo de radioatividade. Para isso, busca-se responder o seguinte problema de 

pesquisa: Que importância tem o curso “Formação Inicial de Professores em Química: 

História da Radioatividade” a partir da utilização de recursos didáticos para a formação 

inicial de licenciandos em Química? 

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi propor e aplicar um curso a partir 

da utilização de recursos didáticos fundamentado na História da Ciência, a fim de 

verificar as contribuições para formação de licenciandos em Química.  

Com base nele, nossos objetivos específicos foram: 1) elaborar um Jogo como 

recurso didático introdutório para o conteúdo de radioatividade; 2) elaborar um Livro 

Paradidático para a aprendizagem do conteúdo de radioatividade, focalizando a 

construção do conhecimento científico tendo por base a História da Ciência e os temas 

transversais, a fim de contribuir para a formação dos licenciandos; 3) aplicar e avaliar 

os recursos didáticos junto aos licenciandos em Química, a partir de uma intervenção 
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didática; 4) analisar as contribuições do curso para a formação inicial dos licenciandos, 

para o ensino dos conteúdos básicos radioatividade. 

Assim, essa pesquisa teve como intenção fazer com que os licenciandos em 

Química tivessem o contato a partir da participação do curso de formação docente na 

temática de radioatividade, fundamentada na História da Ciência, no intuito de que 

esses sujeitos possam se utilizar destes saberes pedagógicos, a posteriori, em suas 

futuras aulas de Química. Destaca-se também que, como um dos objetivos do 

Mestrado Profissional centra-se na elaboração de um Produto Educacional, surgiu a 

ideia de elaborar os recursos didáticos fundamentados na História da Ciência para o 

ensino da radioatividade, no qual passou a ser os Produtos Educacionais (Curso, Jogo 

Didático, Livro Paradidático e Jornal Informativo) deste trabalho. 

Desta forma, apresenta-se no capítulo 2 o referencial teórico sobre a formação 

inicial de professores, nos subcapítulos direcionamos o olhar sobre a História da 

Ciência e os recursos didáticos para o ensino de Química, especificamente Jogo 

Didático e Livro Paradidático. 

No capítulo 3, constam os aspectos metodológicos da pesquisa, abordagem 

utilizada na pesquisa, contexto e local, os participantes da pesquisa e um 

levantamento prévio sobre as percepções dos licenciandos a respeito do tema 

abordado no trabalho, os instrumentos e técnicas empregadas na coleta de dados e 

a descrição da elaboração dos produtos educacionais 

O capítulo 4 exibe a análise e resultados da pesquisa que é dividido em dois 

subcapítulos. No primeiro, apresentam-se a avaliação de dois dos produtos 

educacionais realizada pelos licenciados. E por fim, no segundo subcapítulo, 

apresenta-se a importância e as contribuições do curso na formação inicial dos 

licenciandos. 

No capítulo 5, são apresentadas as conclusões finais do trabalho, juntamente 

com as reflexões a respeito do que foi analisado durante o desenvolvimento da 

pesquisa. 
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2 BREVE REVISÃO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 

QUÍMICA 

 

A formação inicial do professor tem sido alvo de estudos no Brasil, e desde o 

início do século XXI, muitos aspectos têm sido levantados e discutidos no âmbito 

educacional, dentre eles, podemos destacar a crítica à formação inicial do docente, e 

a necessidade de reestruturar e revisar o currículo nos cursos de licenciatura 

(MALDANER, 2000; CARVALHO, GIL-PÉRES, 2011; GALIAZZI, 2014). 

Uma das maiores críticas já discutidas no cenário educacional está no modelo 

da racionalidade técnica, termo este, destinado aos cursos de graduação, que não 

trazia distinção entre as modalidades: bacharelado e licenciatura. Neste aspecto, os 

alunos faziam seus cursos em três anos, e estudavam as disciplinas de conteúdo 

específico e posteriormente aqueles que, optassem pela docência, fariam as 

disciplinas de cunho pedagógico (em um ano), e assim estariam habilitados a 

lecionarem (PIMENTA; LIMA, 2012).  

Segundo Saviani (2009), o modelo de racionalidade técnica na formação rompe 

o elo entre a teoria e prática para formação profissional, em que primeiro se prioriza a 

formação teórica, e a prática se torna um mero espaço de aplicação dos 

conhecimentos específicos, sem nenhum alicerce epistemológico. Esse tipo de 

modelo admite que para ser professor basta possuir o domínio do conhecimento 

específico, para então ser aplicado no ensino. 

Com isso, afirma-se que esse tipo de formação é falho uma vez que, o docente 

não consegue fazer uma ponte entre o saber específico e o saber pedagógico, 

limitando assim, o aprendizado dos alunos, ficando pautado no modelo da 

racionalidade técnica, sendo insuficiente pois não unifica os conhecimentos 

pedagógicos e específicos (GALIAZZI, 2014).  

Neste sentido, resoluções foram criadas a fim de estabelecer normatizações, 

ou padronizem os cursos de licenciaturas em nosso país, contribuindo assim, para 

uma formação mais direcionada, centrada e completa (BRASIL, 2001; 2002; 2015; 

2019). Por isso os cursos devem valorizar ambos os saberes (pedagógico e 

específico) como normatizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores – Resolução CNE/CP 1/2002. 

Os cursos de formação docente devem levar em contar os princípios básicos 

de educação e que o plano de curso seja baseado em conteúdos aplicáveis de acordo 
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com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, e nas disciplinas pedagógicas dar 

suporte ao futuro professor para lecionar, como estabelecido nas normas das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (BRASIL, 2015). 

Salienta-se ainda, que para romper a racionalidade técnica, os cursos de 

licenciatura passam a normatizarem na grade curricular a implementação de 

contextos de acordo com a realidade escolar, para então serem levados a discussão 

nas disciplinas teóricas os problemas encontrados na escola, vislumbrando o saber 

pedagógico e específico. Mas não é bem o que se tem colocado em prática, como 

relatam pesquisas recentes que os cursos de licenciatura tem-se pautado numa 

estrutura de formação ainda no modelo de racionalidade técnica (ALVES, 2016; 

CORRÊA, 2017; FONSECA, SANTOS, 2018; SIQUEIRA et al, 2019, TRES, DEL 

PINO, 2019) 

Outro aspecto encontrado na literatura, é que o modelo de ensino dos cursos 

de licenciatura se limita em formar tecnólogos ou bacharéis em Química, os 

formadores, em particular os responsáveis das disciplinas específicas de Química, 

demonstram a priorização de conceitos da Química aplicada e desvalorizam o 

conhecimento pedagógico, o qual reproduz nos licenciandos a desvalorização do 

magistério, permanecendo no mesmo viés da racionalidade técnica (MARQUES, 

2003). 

Também, segundo Silva e Figueiredo (2017), muitos professores formadores 

que atuam em disciplinas de cunho específico não são comprometidos com a 

formação de licenciandos, pois priorizam o campo da Química aplicada, voltam a 

atenção para o setor industrial e pesquisa, e muitas vezes tais formadores possuem 

habilitação em bacharelado em Química o que limita uma real formação de 

licenciandos, priorizando ainda o forte caráter de bacharelado noturno.   

Schenetzler (2000) caracteriza esse processo de ensino como "cultura do 

bacharel", ou seja, um curso que possui características do bacharelado ao qual é 

adicionado disciplinas pedagógicas para caracterizá-lo como curso de Licenciatura.  

Assim, o professor recém-formado, produtor desse processo formativo, poderá 

enfrentar desafios quando lecionar os conhecimentos teóricos aos alunos, devido às 

lacunas da formação pedagógica necessária, pelo despreparo da universidade. 

Pimenta (2001, p. 39) aponta “a distância entre a formação e a atuação profissional, 

uma vez que os conhecimentos tratados nos cursos de formação de professores não 

propiciam a realidade prática encontrada nas escolas”, ou seja, o elo entre o saber 
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pedagógico e o específico, e isso pouco contribui para formação pedagógica. A autora 

ressalta também, que os conteúdos do curso são distantes da realidade do contexto 

escolar. Isso pouco contribui para a formação da identidade docente. 

Shön (1992) e Maldaner (2000) argumentam que a formação se deve firmar na 

racionalidade prática, defendendo que os cursos devem estabelecer o elo entre a 

teoria e prática, centrado nos conhecimentos específicos e pedagógicos, para então 

possibilitar uma formação mais crítica e reflexiva. 

Kasseboehmer e Ferreira (2008) elucidam que nas licenciaturas têm-se 

valorizado somente os conteúdos específicos na formação dos licenciandos, e a 

formação pedagógica possui um porcentual relativamente baixo.  Os autores 

ressaltam que é preciso que os cursos tenham uma formação mais sólida e 

abrangente dos conteúdos de diversos campos da Química que se aplica no Ensino 

Básico. Dentro das propostas elencadas pelo autor, é a valorização das disciplinas 

pedagógicas nas instituições.  

Sendo assim, as disciplinas pedagógicas que estão atreladas às disciplinas 

específicas buscam romper com o modelo da transmissão de conhecimento, portanto, 

o modelo racionalidade técnica pode ser superado quando na formação do licenciando 

ocorre a reflexão, vivência da pratica e na elaboração de conhecimentos pedagógicos, 

não se limitando então somente no conhecimento específico. 

Ainda que as instituições de ensino não tomem providências quanto a essas 

lacunas de (re)pensar e (re)estruturar a grade do curso, torna-se necessário o 

licenciando buscar uma formação complementar fora da grade curricular, para então 

superar tais problemas. 

Segundo Garcia (1999), na formação do professor, a vivência e a análise da 

prática são elementos fundamentais para a construção do conhecimento, pois permite 

ao aluno refletir sobre a prática e o conhecimento teórico, tais experiências articulam 

no processo de formação do professor em virtude da indissociabilidade entre teoria e 

prática, contribuindo para uma formação mais completa. 

Umas das propostas para aprimorar os currículos dos cursos de licenciatura é 

a integração da pesquisa na formação. Galiazzi (2014) afirma que na formação inicial 

é necessário a troca de experiências e o desenvolvimento de ações conjuntas entre 

professores em formação e professores formadores, o que favorece tanto formação 

inicial quando continuada dos professores que participam do processo novos 

conhecimentos (pedagógicos e específicos). Outras pesquisas como as de Santos, 
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Maldaner (2010) e Fonseca, Santos (2016), Dattein, Gullich, Zanon (2018), Souza, 

Chapani (2019) vem recomendado a integração da pesquisa nos cursos de 

licenciatura para aprimorar o currículo.  

Deste modo, a pesquisa envolve o professor em formação no treinamento de 

novos métodos a serem utilizados, que permitirá colocar em prática na sala de aula 

abordagens que apoiem a construção do conhecimento do aluno. É isso que a 

pesquisa busca, promover a implementação de nossos conhecimentos.  

Na formação de professores, trabalhos como de Maidana (2016), Rocha (2018) 

e Oliveira (2019) tem evidenciado que os cursos de extensão como componente 

curricular nos cursos de licenciatura é um meio de se aplicar pesquisa no ensino, bem 

como apresentar propostas, recursos, metodologias e abordagens aos licenciandos e 

como utilizá-las. Os autores evidenciam que os cursos proporcionaram aos 

participantes vivenciar na prática o que foi aprendido na teoria, contribuindo para 

formação deles. 

Em síntese, acrescentar a pesquisa à formação inicial dos licenciados por meio 

da participação de um curso de formação docente contribuirá para sua formação 

pedagógica, fazendo-o seguir com uma reflexão sobre essa ação. A pesquisa então 

irá implementar situações reais de ensino, que geram problemas em relação às 

dificuldades no aprendizado da Química pelos alunos e dará a possibilidade para que 

os licenciandos usem os métodos praticados na pesquisa para analisar as situações 

que podem vir a enfrentar em sua futura profissão.  

Diante desse contexto, é preciso que os licenciandos tenham acesso ao longo 

da graduação, a uma formação complementar mediante a participação em minicursos, 

cursos de extensão, eventos, oficinas, e atividades afins, que possibilitem o 

embasamento pedagógico que irá contribuir futuramente para sua profissão, para 

proporcionar uma educação de qualidade aos alunos viabilizando diálogos e 

promovendo diversas relações entre a teoria e prática durante a formação inicial, tais 

vivências podem também ser contempladas na participação de ações da Política 

Nacional de Formação de Professores como o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) e a Residência Pedagógica que proporcionam uma 

aprendizagem destas estratégias de ensino, no sentido de valorizar a construção do 

conhecimento baseados em situações do cotidiano do indivíduo. 
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2.1 ASPECTOS GERAIS DO USO DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE 
QUÍMICA 

 

Pesquisas apontam que o uso da História da Ciência no ensino tem trazido 

contribuições para o ensino de Química (SCHEID, 2006; PRESTES, CALDEIRA, 

2009; MARTORANO, MARCONDES, 2012).  

Bastos (1998) e Martins (2006) expressam as contribuições que o uso da 

História da Ciência no ensino possibilitam aos alunos, aprendizagem com base na 

experiência da vida, problemas históricos e científicos, o desenvolvimento do 

pensamento crítico, a compreensão da a natureza da ciência, assim como pode 

aumentar a motivação dos alunos. 

Uma das contribuições da abordagem baseada na História da Química é que 

fornece conhecimento sobre os processos que envolvem a evolução dos conceitos 

químicos e ajuda os alunos a compreenderem sobre os problemas e soluções que os 

cientistas enfrentaram naquela época (MATHEWS, 1994; EL-HANI, 2006; MARTINS, 

2006).  

Segundo os documentos oficiais, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE) do Paraná, um dos objetivos do ensino de 

Química é ajudar os alunos a construir uma compreensão significativa e consciente 

da matéria e suas mudanças, aprender como as ideias básicas da química surgiram 

e foram construídas ao longo do tempo, ou seja, compreender que a ciência evolui de 

acordo com seu contexto histórico (PARANÁ, 2008; BRASIL, 2018). Por exemplo, a 

DCE-PR discute sobre a importância da História da Ciência, no qual o meio central de 

informação é formado por estudos de caso históricos (PARANÁ, 2008). 

Pesquisas como de Ramos (2015), ressaltam que a História da Química 

permite aos professores abordarem a natureza do método científico por meio de um 

relato de um evento significativo ou de uma revolução passada no pensamento 

químico, pode-se citar como exemplo abordar os conceitos de Fissão Nuclear a partir 

dos relados históricos da 2ª guerra mundial que deu origem ao bombardeamento de 

Hiroshima e Nagasaki. De acordo com Scheid, Ferrari e Delizoicov (2005), a história 

da Química pode ajudar os alunos a aprender sobre essa ciência como parte da 

história e sua posição na cultura social de uma sociedade. 

Segundo Silva e Teixeira (2009), a História da Ciência não se limita em ensinar 

somente nomes dos cientistas, resolução de exercícios ou fórmulas, ele sugere que a 

história traga ao aluno a compreensão do lado humano das pessoas envolvidas 
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durante a descoberta científica, sendo capaz de ajudar a entender o conteúdo 

científico, sua importância e o contexto da natureza daquele conhecimento na 

descoberta.  

A História da Ciência fornece uma perspectiva convincente sobre o processo 

de descoberta científica e a evolução dos modelos científicos que conhecemos hoje, 

por meio desta visão de referências históricas auxiliam os alunos na compreensão 

dos conceitos científicos, fazendo que entendam que a pesquisa e a descoberta é um 

processo contínuo. 

Mas, apesar dos estudos que destacam a importância da História da Ciência, 

há uma resistência quanto ao uso em sala de aula. Bastos (1998) destaca que há falta 

de tempo no currículo do Ensino Médio, pouco interesse dos alunos, e que o uso da 

abordagem pode propiciar confusões sobre os aspectos das ciências. Outro aspecto 

levantado por Martins (2006) há uma falta de recursos didáticos e estratégias 

adequadas nesse contexto e a existência de equívocos a respeito da natureza da 

ciência.  

É preciso considerar que há plataformas como Classic Chemistry - Le Moyne 

College1 que disponibilizam documentos nesse contexto, no entanto, os professores 

de rede pública possuem pouco tempo para planejarem as aulas por meio destes 

documentos, pois são extensos e necessitam selecionar fragmentados e traduzi-los 

para utilizá-los nas aulas. Portanto, a falta de materiais se expressa em recursos 

prontos para serem utilizados pelos professores como: sequência didática, jogos, livro 

paradidático, entre outras.  

Outro obstáculo enfrentado pelos professores de Educação Básica segundo 

Martorano, Marcondes (2012) e Oki, Moradillo (2008) é a falta de formação para 

abordar a História da Ciência. Em pesquisas realizadas recentemente, por Baptista 

(2016), Carvalho (2017), Barp (2018), Vissicaro (2019) os professores valorizam a 

História da Ciência como um papel importante para construção do conhecimento e 

motivação, no entanto, relatam que apresentam dificuldades em utilizá-la em sala de 

aula, pois relataram a falta de formação inicial/continuada. 

Nesse pressuposto, a História da Ciência pode fornecer benefícios no Ensino 

de Ciências, sendo uma importante abordagem a ser trabalhada na formação inicial 

 
1 O site Classic Chemistry - Le Moyne College disponibiliza arquivos e documentos no contexto da 
História da Química, são organizados em ordem de assunto e ordem alfabética. A plataforma está na 
língua inglesa. 
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os licenciandos para então contemplarmos no processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos. Em vista disso, há necessidade de se trazer esse debate metodológico 

para os cursos de licenciaturas e elaborar recursos didáticos fundamentados nessa 

abordagem, pois como evidenciamos anteriormente, há falta de materiais e formação 

nesse contexto. 

 

2.2 RECURSOS DIDÁTICOS NO CONTEXTO DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA   
 

Para abordar os conteúdos de Química, o professor pode utilizar recursos 

didáticos como uma estratégia para despertar o interesse dos alunos pela ciência e 

aprender o conteúdo, sobretudo, tornam as aulas mais estimulante, pois o aluno 

participa do processo de construção do conhecimento a partir do seu uso. Existem 

diversos recursos que podem ser utilizados em sala de aula, tais como: textos, jornais, 

livros didáticos, livros paradidáticos, jogos, quadrinhos, vídeos, mapas, programas de 

computadores, aplicativos, simuladores, entre outros.  

De acordo com Souza (2007, p. 111), “recurso didático é todo material utilizado 

como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo 

professor a seus alunos”. No entanto, são materiais de ensino que dão o suporte 

necessário para que o professor possa desenvolver e organizar suas aulas para 

aprimorar o seu trabalho pedagógico. 

Os recursos didáticos possibilitam o dinamismo a partir de diferentes formas de 

contato com objetos de conhecimento que se deseja trabalhar, além de estimular a 

participação e postura proativa dos alunos. Nesse sentido, a utilização de recursos 

didáticos fundamentados na História da Ciência pode ser eficaz na compreensão do 

conhecimento abordado, uma vez que também tem o papel de aproximar o aluno a 

ciência o motivando a conhecer mais sobre a natureza da ciência. 

 

2.2.1 Jogo didático - JD 
 

Os jogos didáticos são instrumentos utilizados como procedimentos 

alternativos com vários objetivos, contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem, motivam os alunos, permitem a interação entre aluno-aluno, professor-

aluno, e aumentam o interesse pela ciência. 

Na literatura, jogos didáticos são considerados ferramentas de aprendizagem 

que fazem o aluno ter a aproximação do lúdico com o conteúdo, os autores enfatizam 
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que o jogo é uma estratégia de ensino que auxilia o professor a e ensinar conteúdos 

que os alunos apresentam maior dificuldade, principalmente nas ciências exatas 

(Matemática, Química e Física), por muitas vezes tais conteúdo são considerados 

abstratos que dificulta na compreensão (CAMPOS, BORTOLOTO, FELICICIO, 2003; 

GODOI, OLIVEIRA, GODOGNOTO, 2010; ZAPATEIRO et al, 2017; LIMA, 2019). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) o jogo é mencionado como uma 

estratégia de ensino eficaz para o ensino da Ciências da Natureza e são alocados 

como “uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o 

conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos” 

(BRASIL, 2008, p. 28). É por meio da atividade lúdica que o aluno aprende brincando. 

Soares (2004; 2012) explica que os alunos quando interagem com um Jogo Didático 

e se divertem, aprendem o conteúdo sem perceber. Portanto, o jogo provoca e envolve 

reações emocionais e cognitivas que resultam na interação e aprendizado. 

Um JD geralmente envolve estímulo mental e desenvolve habilidades práticas, 

pois incentiva o jogador a decidir, escolher, definir prioridades e/ou resolver 

problemas.  Além disso, os jogos representam ambientes sociais onde o jogador se 

comunica e interage com outros jogadores, ou com os personagens do jogo. 

Nesse contexto, os JDs contribuem para motivar o aluno e aprender o 

conteúdo, por apresentar elementos que atrai o indivíduo como a fantasia (contexto 

imaginário), desafio (situação instigante) e curiosidade (desejo de aprender ou 

conhecer). Esses elementos devem ser incorporados no ambiente de um jogo para 

estruturar objetivos e regras, contexto de aprendizado, interatividade e competição. 

(MALONE, 1981; GARRIS, AHLERS, DRISKELL, 2002). 

Para que o jogador obtenha aprendizagem, Cunha (2012) e Soares (2013) 

afirmam que os jogos devem ter objetivos de aprendizado bem definidos, para então 

promover o desenvolvimento de estratégias e habilidades importantes e aumentar as 

habilidades cognitivas e intelectuais dos alunos. Cunha (2012) enfatiza principalmente 

a respeito das regras que necessitam estar explicitas e objetivas, pois se caso não 

forem bem definidas podem causar o desinteresse dos alunos e atividade se tornar 

desmotivadora. A autora afirma a necessidade de realizar um teste antes de aplicar 

em sala de aula para verificar sua viabilidade. 

Realizar o teste antes de aplicar a atividade possibilita verificar se existe algum 

erro de formulação de perguntas, regras, e se os objetivos estão bem definidos. Os 

testes podem ser realizados entre um grupo de professores ou amigos. Segundo 
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Cunha (2012), no teste os jogadores devem se passar por alunos, para assim 

compreender qual dificuldade pode ser encontrada, o tempo adequado, e se o jogo foi 

bem formulado. Caso o jogo apresente algum aspecto que deve ser reformulado, o 

professor deve corrigi-lo, e se necessário repetir o teste. Vale ressaltar que o papel do 

professor durante a aplicação do jogo é de orientador e condutor de todo processo. 

Outro benefício no uso de jogos em sala de aula, é que favorece um ambiente 

social, quando os alunos participam do jogo, eles envolvem não apenas o pensar e 

aprender, mas também suas habilidades de comunicação por meio da interação entre 

os participantes construindo aspectos para melhorar o trabalho em equipe na sala de 

aula. Desta forma, a interação entre os jogadores favorece a socialização (MIRANDA, 

2002; SANTOS, 2007; CRESPO, GIACOMINI, 2011). 

Nesse contexto, os jogos são ferramentas que facilitam a abordagem dos 

conteúdos e potencializam o interesse dos alunos pela ciência, por isso decidimos 

elaborar um Jogo Didático “Cidade Radioativa” (Apêndice G) para introduzir o 

conteúdo de radioatividade, para que os alunos pudessem ter o primeiro contato com 

o conteúdo e posteriormente aumentar seu interesse em conhecer mais sobre cada 

informação contida nos itens do jogo. 

 

2.2.2 Livro Paradidático - LP  
 

Na década de 90 com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, nesse contexto 

também foram descritos também os temas transversais como uma maneira de 

abordar conteúdos que retratem questões importantes relacionadas ao 

desenvolvimento humano do indivíduo na sociedade (BRASIL, 1996; 1999).  

Vale ressaltar que, os temas transversais (saúde, ética, gênero, meio ambiente, 

entre outros) não pertencem a nenhuma disciplina, e sim foram criados para ser 

pertinente a todas elas, então cabe ao professor preparar suas aulas mobilizando os 

conteúdos em torno dos temas propostos pelo MEC corroborando aos aspectos para 

o exercício da cidadania (BRASIL, 1997). 

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), há que se destacar que não 

sustenta os termos de temas transversais, mas expressam a importância de 

fundamentar os conceitos e valores básicos das importantes questões sociais, 

políticas, ambientais entre outras com objetivo de promover formação cidadã do aluno. 
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O documento ampara argumentos centrais de que educação básica deve promover 

as competências básicas gerais como preservação do meio ambiente, prevalecer o 

respeito das diversidades, respeito a diferença (ética) entre outros que se 

caracterizam por um conjunto de assuntos que aparecem transversalizados (BRASIL, 

2018). 

Em vista disso, o professor pode empreender em sala de aula o uso de 

materiais paradidáticos para enriquecer o ensino quando forem abordar temas 

transversais ligados a ética, saúde, sexualidade, ambiente, entre outros. 

Um dos temas que o Livro Paradidático pode abordar é o tema ambiental, ao 

qual proporciona aos alunos uma educação que lhes dará uma compreensão do 

ambiente vivo e físico da terra. Também é importante ajudá-los a entender a natureza 

e a reduzir o impacto humano no meio ambiente (LEITE, RODRIGUES, 2011).  

Abordar o tema meio ambiente vai além de inserir assuntos sobre água, ar, solo 

e produtos químicos, porque também faz um elo entre outros conhecimentos como 

biologia, genética, toxicologia e muito mais para ajudar a responder questões 

importantes sobre o meio ambiente, os produtos químicos e o papel que as pessoas 

desempenham em tudo isso ou como isso nos afeta como um todo (LEITE, 

RODRIGUES, 2011). 

Os PCNs e a BNCC estabelecem que os conteúdos das Ciências precisam 

estar articulados a realidade social dos alunos, enfatizando os problemas que estão 

presentes no dia a dia como questões ambientais e sociais, como proposto em umas 

das competências específicas da BNCC, da área de Ciências da Natureza que deve 

garantir aos estudantes habilidades, como: 

 
Avaliar [...] processos produtivos que priorizem o desenvolvimento 
sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da 
vida em todas as suas formas.  
Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a 
composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, 
como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e 
propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes 
responsáveis. 
Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos 
naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover 
ações individuais e/ ou coletivas que minimizem consequências nocivas à 
vida. 
Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e 
possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o 
transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando 
a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação 
custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de 
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resíduos e os impactos socioambientais e culturais (BRASIL, 2018, p. 
555, grifo nosso). 

 

O Livro Paradidático auxilia o aluno a compreender de forma contextualizada 

os conceitos estão presentes no mundo, possibilitando a formação social crítica e 

reflexiva (LAGUNA, 2001; ASSIS, TEIXEIRA, 2005; BENETI, 2008; GOMES, 2009).   

Nessa perspectiva, os PCN+ Ensino Médio (2002), orientam que as escolas 

precisam contemplar abordagens sobre aspectos sócio científicos associados a temas 

travessais de forma contextualizada: 

 
Dar oportunidade aos estudantes para conhecerem e se posicionarem diante 
problemas é parte necessária da função da educação básica. Por outro 
lado, o contexto dessa discussão constitui motivação importante para o 
aprendizado mais geral e abstrato [...] Em termos gerais, a contextualização 
no ensino de ciências abarca competências de inserção da ciência e de 
suas tecnologias em um processo histórico, social e cultural e o 
reconhecimento e discussão de aspectos práticos e éticos da ciência no 
mundo contemporâneo (BRASIL, 2002, p. 30-31, grifo nosso). 
 
 

O LP é um recurso em potencial e muito importante, porque além de 

complementar o livro didático, também auxilia a prática pedagógica do professor em 

sala de aula, e lhe proporciona levar para os alunos “[...] novas abordagens a respeito 

dos temas estudados e/ou propor outros” (ZAMBONI, 1991, p. 2). 

O Livro Paradidático concebe ao educador trabalhar com uma diversidade de 

temas globais e locais, e ainda concebendo ao educando a formação indispensável 

para o exercício da cidadania e o desenvolvimento de valores e atitudes, dando a 

capacidade na tomada de decisões (AZEVEDO, 1998).  

Quanto a valores e atitudes, como consta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica no processo educativo deve-se vincular questões sociais e culturais 

para formação do cidadão, no processo formativo os temas devem basear-se em 

assuntos que permeiam a sociedade, como de desigualdades de gênero, como consta 

na LDB: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 
e nas manifestações culturais.  
Art. 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social.  
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;  
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  
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IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância.  
(BRASIL, 2015, p. 09, grifo nosso). 

 

 O tema gênero no ensino de ciências pode ser abordado para promover a 

educação baseada no respeito mútuo por ambos os sexos e fortalecer uma sociedade 

baseada na igualdade social (ZAPATEIRO, et al, 2019). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais preconizam que a educação deve 

contribuir para formação cidadã do aluno, cujo objetivo é promover conhecimento e 

informações para exercer os direitos, ação que vai muito além de uma representação 

da política tradicional, sendo um espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, 

em que prevalece o respeito as diversidades e diferenças, também homologado na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 1999; 2018). Apesar da BNCC 

não sustentar o termo “gênero” no documento, há um argumento central nas 

competências básicas gerais para a educação básica de que a escola tem como papel 

o combate à discriminação e respeito aos direitos humanos para a construção de uma 

sociedade justa e igualitária (BRASIL, 2018).  

Então, cabe ao professor em seu planejamento de ensino, promover as 

competências (respeito e discriminação) como a abordagem de gênero, para 

promover mudança nas percepções de alunos de que a ciência é construída por 

homens e mulheres, no sentido de enfrentar os desafios das desigualdades de gênero 

que ainda prevalecem na sociedade. 

O LP traz também, uma variedade de assuntos que contempla a 

interdisciplinaridade com outros conteúdos como História, Física, Matemática e 

Geografia, possibilitando a relação com outras áreas de conhecimento (TREVIZAN, 

2008). Para isso, é necessário que o docente atente para a forma como vai trabalhar 

a interdisciplinaridade perante o tema escolhido. 

Lopes (2011) ressalta a importância de manter o rigor científico dos conteúdos 

abordados no paradidático, destaca ainda que, o Livro Paradidático visa auxiliar o 

professor complementando informações que serão oferecidas ao aluno, que em geral 

não são oferecidas nos livros didáticos, aprimorando sua prática pedagógica. 

As principais características de um LP é que ele apresente temas transversais 

e literários, uma linguagem acessível, conteúdos trabalhados de forma narrativa e 

contextualizados, uma abordagem interdisciplinar e que sejam bem ilustrados 

(MUNAKATA, 1997; LAGUNA, 2001; TORRES, 2012).  
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Segundo Dalcin (2002) possui um diferencial dos livros didáticos, como a 

diversidade de elementos visuais: 

 
[...] é possível perceber a presença de elementos que o diferenciam dos 
didáticos: as dimensões menores, a diversidade de diagramações, a 
pequena quantidade de páginas, as capas coloridas, o uso de ilustrações, 
geralmente em grande quantidade e coloridas, a presença de esquemas, 
gráficos, mapas, fotografias e histórias em quadrinhos. [...] (DALCIN, 2002, 
p. 39, grifo nosso). 

 

A diversidade de elementos visuais no livro paradidático chama atenção do 

aluno. A imagem desempenha um papel importante no livro paradidático, tendo como 

função simbólica dando significado ao texto escrito ou demostrando algo que é 

mencionado no texto, como fotografias históricas ou desenhos de equipamentos 

antigos, podendo então dar ao aluno os significados do que está sendo lido.  

Outro diferencial a ser destacado, nos Livros Paradidáticos não necessitam 

seguir uma sequência dos conteúdos como propostos pelos parâmetros curriculares 

da educação, como orienta Rondow (2010, p. 9, grifo nosso):  

 

Pela própria natureza do texto paradidático, o autor poderá usufruir de 
certa liberdade em sua produção, não ficando rigidamente atrelado a 
propostas curriculares com uma determinada sequência. [...] O autor poderá, 
entretanto, optar por um texto mais informativo ou mais crítico, carregado 
de seus pontos de vista; poderá optar por obedecer a uma sequência histórica 
ou por idas e vindas no âmbito da história e, por fim, terá liberdade na 
escolha da problemática a ser abordada. 

 

Então cabe ao escritor do livro a partir de uma problemática abordada explorar 

os conteúdos que darão resposta e significados ao problema em destaque, para que 

os alunos reflitam sobre contexto abordado no livro. 

Assim sendo, o Livro Paradidático é um recurso didático complementar que 

pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem em Química, porém, sua 

quantidade no mercado, especificamente para o ensino de conteúdo pertinentes à 

Radioatividade ainda é pequena, por isso decidimos elaborar um Livro Paradidático 

“Radioatividade Faz bem ou faz mal?” (Apêndice H) para abordar o conteúdo, 

fundamentado na História da Ciência, que procura levar os leitores a refletir sobre 

como o conteúdo de Radioatividade evolui a partir de fatores históricos, políticos e 

econômicos, e quais suas aplicações na sociedade. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: PROCEDIMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo conforme Minayo (2002), e tem como 

objetivo buscar o entendimento de práticas, hábitos, valores, relações, percepções, e 

interpretação que o indivíduo faz a respeito de como vive, sente, pensa e constrói os 

conhecimentos. De acordo com a autora, na pesquisa qualitativa o objetivo do 

pesquisador é extrair entendimentos, explorar características de um grupo para então 

compreender as lições entre o processo e os resultados.  

O andamento desta pesquisa foi delineado a partir de um curso para formação 

inicial de licenciandos em Química que buscou o curso sobre a importância de utilizar 

recursos didáticos (Jogo Didático, Livro Paradidático e Jornal Informativo) em sala de 

aula fundamentados na História da Ciência. 

 Tendo em vista a problemática, escolhemos como encaminhamentos 

metodológicos a elaboração dos produtos educacionais, aplicação do curso e a 

avaliação dos recursos.  

 

3.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi desenvolvida no contexto de uma universidade pública federal 

localizada no norte do Paraná. O estudo foi conduzido durante um curso oferecido 

para residentes em Química do Programa de Residência Pedagógica da instituição.  

Desenvolveu-se a pesquisa durante a formação inicial que contou com a 

participação de 7 (sete) licenciandos. A escolha desses sujeitos se deu em 

consideração à necessidade em discutir e vivenciar a aplicação de recursos didáticos 

com a abordagem na História da Ciência que vislumbrasse um olhar pedagógico, com 

o propósito de apresentar-lhes, na condição de licenciandos, a forma de utilizar 

recursos no ensino de Química, para que durante a formação inicial pudessem ter 

uma reflexão sobre a importância do uso desses recursos na prática docente. 

Todos os sujeitos aceitaram participar da pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme solicita o comitê de ética de 

pesquisa (APÊNDICE A). Os licenciandos foram mantidos no anonimato e 

identificados por códigos, a letra L refere-se aos Licenciandos, seguidas dos números 

1 a 7 que indicam a quantidade de participantes. Por exemplo, L1 que trata do 
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licenciando número 1. Desta forma foram estabelecidos os códigos dos participantes: 

L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7. 

 

3.2 PERFIL DOS LICENCIANDOS: PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

Por meio de uma entrevista semiestruturada (APÊNDICE B) realizou-se o 

reconhecimento dos licenciandos participantes das pesquisas por meio de um 

levantamento do perfil deles, a fim de investigar suas percepções a respeito do tema 

abordado no trabalho. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a gravação 

de áudio. 

No quadro 1, organizou-se os participantes de acordo com o código de 

identificação, idade e o período no curso de Licenciatura em Química. 

 
Quadro 1 – Perfil dos discentes pesquisados 

CÓDIGO 
IDADE 
(Anos) 

PERÍODO DO CURSO 

L1 21 5º 

L2 25 5º 

L3 23 6º 

L4 31 5º 

L5 20 6º 

L6 21 6º 

L7 29 7º 

Fonte: O autor. 

 
Após a compilação dos dados, observou-se que os participantes estavam em 

dois períodos distintos do curso de Licenciatura em Química. Todos frequentavam o 

2º semestre de 2018, sendo 3 pertencentes ao 5º (quinto) período, outros 3 

pertencentes ao 6º (sexto) período, e apenas 1 pertencente ao 7º (sétimo) período. 

Dos pesquisados, a maior parte 5 (cinco) corresponde à faixa etária entre 20 a 

25 anos, e o restante 2 (dois) estão na faixa dos 29 a 31 anos. 

No quadro 2, apresentam-se os momentos em que os discentes declararam ter 

estudado o conteúdo de radioatividade durante a educação básica. 
 

Quadro 2 – Participantes que estudaram o conteúdo de radioatividade na Educação Básica  

FOCO DE OBSERVAÇÃO CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Estudo o conteúdo de 
radioatividade na educação 

básica 

Nunca estudou L1, L4, L5 e L6, 

Estudou no Ensino Médio. L2, L5 e L7 

Estudou no Ensino Técnico L3 

Fonte: O autor. 
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Dos pesquisados foi possível verificar que 4 (quatro) nunca estudaram o 

conteúdo de radioatividade durante a Educação Básica, e 3 (três) estudaram no 

Ensino Médio. Destes dados, L2 e L7 alegaram que concluíram o ensino médio em 

escola particular, e que o perfil da escola era de preparação para o vestibular, e que, 

portanto, o conteúdo foi abordado de forma aligeirada com foco em resoluções de 

exercícios. O L5 estudou no ensino médio em instituição privada, e somente o L3 

estudou no Ensino Técnico. Quando questionados sobre a forma de abordagem e os 

conteúdos estudados na educação básica, os licenciandos não se recordaram como 

foi trabalhado o assunto. 

No quadro 3, apresenta-se os momentos em que os discentes estudaram o 

conteúdo de radioatividade durante o ensino superior, conforme suas declarações. 

 
Quadro 3 – Participantes que estudaram o conteúdo de Radioatividade durante o Ensino Superior 

FOCO DE OBSERVAÇÃO CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Estudou do conteúdo de 
radioatividade no ensino superior 

Não. L1, L2 e L7 

Participante de pesquisa. L5, L6 e L3 

Disciplina optativa do curso. L4 

Evento científico. L5 

Fonte: O autor. 
 

Conforme o quadro 3, observa-se que 3 (três) participantes revelaram não ter 

estudado o conteúdo de radioatividade no Ensino Superior.  

Outros 3 (três) citam ter estudado durante uma pesquisa de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) de autoria de Zapateiro (2017), aplicada no curso de 

Licenciatura em Química para formação complementar dos licenciandos em 2016. 

Somente a L4 afirmou ter estudado em alguma disciplina do curso, sobre 

Radiofármacos em Bioinorgânica, disciplina optativa do curso. E, apenas a L5 afirmou 

que participou de um minicurso em um evento científico de autoria Zapateiro e 

Figueiredo (2017), sendo a única participante que estudou o conteúdo de 

radioatividade em dois momentos, como participante de pesquisa e minicurso. 

Observa-se que os licenciandos que obtiveram contato com o conteúdo de 

radioatividade foi por meio de cursos fora de sua grade curricular, esses dados 

confirmam que nem todos os alunos estudaram o conteúdo no curso de licenciatura. 

No quadro 4, apresenta-se os dados referentes aos discentes que tiveram 

contato em algum meio de informação sobre a radioatividade. 
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Quadro 4 – Meio de informação em os licenciandos obtiveram conhecimentos sobre a Radioatividade 

FOCO DE OBSERVAÇÃO CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Meios de comunicação que 
informaram sobre assuntos da 

radioatividade 

Filmes L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7 

Livro didático  L3, L4 e L7 

Vídeos internet  L1 e L5 

Documentários L2 

Televisão L4 

Gibis e revistas L2 

Fonte: O autor. 
 

Das respostas compiladas no quadro 4, constata-se que todos discentes já 

assistiram a filmes com referência a temática de radioatividade. O L1 descreve que se 

recorda em assistir filmes de ficção científica, e relata ainda sobre a questão de 

envolvimento de mortes, transfiguração de pessoas e mutação. L2 relatou que assistiu 

a filmes de drama a respeito da radioterapia, sobre pacientes que passam pelo 

processo do tratamento do câncer. Somente as discentes L5 e L6 relatam que o 

contato foi por meio de filmes com tema de super-heróis, ambas citam um filme em 

comum “Quarteto Fantástico” uma história da Marvel criada na década de 60, que 

descreve sobre uma equipe de quatro amigos que durante uma exploração espacial 

ganham superpoderes após uma exposição à radiação, especificamente a radiação 

cósmica. L3, L4 e L7 citam que já se informaram em filmes de ficção, mas não 

descrevem a representação que o filme traz. 

Observa-se que 6 (seis) dos pesquisados têm uma visão distorcida em relação 

a radioatividade com a ficção científica, o fato pode ter ocorrido devido a alguns 

fatores, como não conseguir diferenciar o conhecimento científico do senso comum, 

por isso os discentes acabam ficando limitados a informações oriundas ao senso 

comum. 

Como apresentado nos quadros 2 e 3, os participantes revelaram não ter 

estudado o conteúdo de radioatividade na educação básica e/ou no ensino superior, 

ao qual poderia fornecer subsídios para a desconstrução dessas concepções no 

sentido de compreendê-las cientificamente, não tendo a aprendizagem do conteúdo o 

aluno fica limitado ao conhecimento de informações que a mídia intencionaliza. 
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Observa-se então que o conteúdo de radioatividade não está fazendo parte da 

formação dos alunos, o que permite uma visão equivocada e distorcida da 

radioatividade, reduzindo sua ação como maléfica aos seres humanos e ao meio 

ambiente, associando somente aos prejuízos e mal-uso da radioatividade. Por isso a 

necessidade de formar professores preparados com currículo que prevê esse 

conteúdo a ser trabalhado em uma perspectiva crítica que, por vezes, não é familiar 

para o público em geral, fazendo com que as pessoas tenham receio dessa temática. 

Conforme o quadro 4, 4 (quatro) discentes já se informaram sobre 

radioatividade nos livros didáticos, mas, percebe-se que só citam o termo e não 

justificam (exemplo de L3 e L4), e L7 relatou que por ser formada em Engenharia 

Ambiental já estudou em livros sobre o descarte e destinação dos resíduos 

radioativos, e nesse contexto leu somente a respeito do caso do Césio 137. 

Os demais, 2 (dois) discentes, descreveram ter tido informações por meio de 

vídeos na internet. Por exemplo, L1 citou que viu rapidamente em vídeos no YouTube, 

não se aprofundando em relação ao conteúdo. A discente L5 também viu em vídeo 

no YouTube que foi transmitido na pesquisa de TCC (ZAPATEIRO, 2017), relatou 

ainda que viu vídeo sobre a cientista Marie Curie, e que os vídeos eram básicos e se 

referia a um resumo de ordem cronológica das descobertas da radioatividade. 

Somente o licenciando L2 relatou ter tido informações em documentários que 

falam sobre bomba atômica e sua consequência, descreveu uma série famosa 

denominada “Cosmos”, que discorre sobre origem do universo, massa do sol e raios 

que ele emite. Esse licenciando relata também que se informou da radioatividade por 

meio de revistas, mas que não tinha relação direta com a química, são matérias em 

relação o acelerador de partículas para o uso de estudos físicos das partículas 

subatômicas. 

A licencianda L4 foi a única que relatou ter se informado por meio da televisão 

sobre notícias da usina de Angra dos Reis no Rio de Janeiro, sobre a Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto (Angra 1, 2 e 3) pertencente à Eletronuclear, subsidiada da 

Eletrobrás empresa de economia mista (75% governamental). 

No quadro 5, apresenta-se as respostas da questão que requer saber se os 

licenciandos recordam de algum conteúdo científico que foi abordado a partir da 

História da Ciência durante a educação básica. 
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Quadro 5 – Contato com a História da Ciência na Educação Básica  

FOCO DE OBSERVAÇÃO CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

História da Ciência na Educação 
Básica 

Não recorda L4, L6 e L7 

Ensino médio L1, L2 e L5 

Ensino técnico L3 

Fonte: O autor. 
 

Constata-se que 4 (quatro) dos licenciandos não se recordam de conteúdos 

abordados a partir da História da Ciência durante a educação básica.  

Para outros 4 (quatro) licenciandos recordaram que já estudaram no ensino 

médio. O L1 relatou que a professora abordou sobre alquimia de forma superficial, 

mas não se recorda do processo. L2 relembrou que foi abordado em disciplinas de 

Biologia e Química, sendo na biologia sobre biogênese explicando a respeito dos 

experimentos que usaram na época para tal descoberta e na química foi sobre os 

modelos atômicos, mas também não discorre sobre o processo. Para L5 um professor 

de biologia discorreu sobre a História da Ciência em relação a Darwin, sobre os 

estudos de genética, relata ainda que sua formação em química foi ruim pois estudava 

em uma escola que trabalhava com oficinas, e que as vezes pegava oficinas com 

mesmo conteúdo pois não tinha a oportunidade de escolher. Relatou também que 

assistiu a um filme sobre alquimia, que seria o mais próximo da química em relação a 

História da Ciência. 

Somente 1 (um) estudou no ensino técnico, o L3 é o único com formação 

técnica do grupo. Descreveu ter feito a disciplina de Química Orgânica a qual a 

professora abordou um pouco de História da Ciência sobre os primeiros compostos 

orgânicos descobertos de forma mais básica. 

Os licenciandos relatam que na Educação Básica os professores abordaram a 

História da Ciência apenas mencionando datas, nomes de cientistas e pequenos 

fragmentos históricos. Quando questionados sobre o processo de aplicação da 

referida abordagem, os licenciandos que obtiveram contato na educação básica não 

se recordaram de como foi a aplicação 

No quadro 6, apresenta-se respostas da questão que indagou se os 

licenciandos recordavam de algum conteúdo científico que foi abordado a partir da 

História da Ciência durante o Ensino Superior. 
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Quadro 6 – Contato com a História da Ciência no Ensino Superior 

FOCO DE OBSERVAÇÃO CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

História da Ciência no Ensino 
Superior 

Sim, em alguma disciplina do 
curso. 

L1, L4, L6 e L7 

Sim, como participante de 
pesquisa 

L3, L5 e L6 

Sim, em evento científico L5 

Nunca estudei L2 

Fonte: O autor. 
 

Conforme o quadro 6, 4 (quadro) dos licenciandos tiveram contato com a 

História da Ciência em alguma disciplina do curso. L1, L6 e L7 relataram que 

participaram de um curso ofertado na disciplina obrigatória de Didática Geral, durante 

uma parceria com o programa de Pós-Graduação em Ensino, Mestrados Profissionais 

desta instituição, com apoio de pesquisadores das linhas de ensino de ciências da 

Natureza e de Matemática, com intuito de subsidiar a formação inicial de alunos do 

curso licenciatura, e no sentido de oportunizar um diálogo com professores em 

formação continuada, mestrandos e egressos desses programas. Esse diálogo 

formativo promovia a interação teoria e prática dos conteúdos trabalhados de forma 

crítica e reflexiva, divulgando resultados de pesquisa de mestrandos e egressos do 

programa.  

A licencianda L4 descreveu que obteve contato com a História da Ciência na 

disciplina optativa de Bioinorgânica, em relação a alguns pontos históricos no decorrer 

das aulas.  

Para 3 (três) dos licenciandos, o contato foi a partir uma participação em uma 

pesquisa, os L3, L5 e L6 contribuíram como sujeitos da pesquisa em um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), aplicada na Licenciatura em Química. 

A L5 participou de um minicurso2 sobre a História da Ciência, especificamente 

sobre a história da radioatividade, ofertado em 2017, no III Seminário Institucional de 

Iniciação à Docência, na cidade de Pato Branco, o encontro foi destinado a Pibidanos 

de 13 câmpus da UTFPR, com objetivo de promover discussões e reflexões 

epistemológicas a respeito de várias áreas de conhecimento dentro das licenciaturas, 

ao qual possibilitou o diálogo e trocas de experiências entre aqueles que se dedicam 

à docência. 

 
2 O curso foi ministrado pelo autor e coorientadora deste trabalho, intitulado como “A vida e o legado 
de Marie Curie: uma abordagem Histórica para o ensino de Radioatividade”. 
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Somente o licenciando L2 declarou que nunca obteve contato na graduação, 

nem em cursos, pesquisas e disciplinas que abordasse conteúdo a partir da História 

da Ciência. 

No quadro 7, apresenta-se como os licenciandos abordariam o conteúdo de 

radioatividade. Nesta etapa da pesquisa foi investigado como desenvolveriam o 

conteúdo de radioatividade se fosse ministrar uma aula antecedente ao curso e quais 

recursos didáticos utilizaria. 

Quadro 7 – Como os licenciandos abordariam o conteúdo de Radioatividade 

FOCO DE OBSERVAÇÃO CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Como abordaria o conteúdo de 
radioatividade? 

Necessita estudar o conteúdo e 
recursos para aplicação 

L1 e L2 

Contextualizar L3 e L4 

Problematizar L5 e L7 

Slide L6 

Fonte: O autor. 

 

Para 2 (dois) dos licenciandos há necessidade de estudar o conteúdo de 

radioatividade. O L1 descreveu ainda que necessita procurar algo que seja 

interessante ao aluno como recursos para ministrar a aula. Já o L2 descreve não saber 

qual recurso ou metodologia poderia utilizar para abordar o conteúdo de 

radioatividade, e reportou que utilizaria o slide, e o método tradicional (quadro e giz). 

Vale destacar que o L2 está cursando o 5º período do curso, ou seja, mais da metade 

do curso concluído e ainda desconhece de outros recursos que possa utilizar em suas 

aulas, e novamente ressaltou a necessidade de o curso promover a aprendizagem 

sobre o uso de recursos didáticos em sala de aula. 

Já 2 (dois) dos licenciandos utilizaria um assunto relacionado a radioatividade 

para dar início a aula. O L3 utilizaria em sua aula exemplos do livro didático e 

contextualizaria, e foi o único participante a mencionar que usaria um filme abordando 

o contexto histórico. A L4 iniciaria falando sobre usinas como uma das aplicações da 

radioatividade.  

Em seguida foi questionado ao L3: “Utilizaria outro recurso didático além do 

livro?” O licenciando responde que não sabe qual outro recurso usaria, e que precisa 

pesquisar outros recursos. A L3 revelou desconhecer de outros recursos, por isso a 

necessidade da participação de cursos que possa dar a ele outro olhar pedagógico 

para não se limitar somente no livro didático.  

A L4 foi questionada: “E recursos? Quais utilizariam?” pois não havia 

mencionado nenhum recurso no início de suas falas e nos revelou que poderia utilizar 
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reportagem e/ou slide para abordar o funcionamento das usinas. A licencianda 

somente citou que usaria o slide para descrever o funcionamento de uma usina 

nuclear, e alguma reportagem, mas não descreve como seria abordada a reportagem.  

Outros 2 (dois) licenciandos relatam que a problematização seria o recurso para 

abordar conteúdo de radioatividade. Para a L5 o trecho de um filme faria parte da 

problematização do tema. Já a L7 o tema sobre a destinação do resíduo radioativo 

seria utilizado para levantar o conhecimento prévio dos alunos e problematizar.  

Diante de sua afirmação, L7 foi questionada: “E recursos? Quais utilizariam?”, 

então seguiu argumentando que usaria um documentário ou uma reportagem que 

retrata o acidente acontecido no Brasil em 1987, e focaria sobre as consequências 

que a radioatividade trouxe para aquela sociedade.  

E, quando questionamos L5: se “Além do trecho do filme utilizaria outro 

recurso?”, mencionou a possibilidade de utilizar um Jogo Didático ou seminário, mas 

que para isso haveria a necessidade de estudar o perfil da turma para tal aplicação. 

A licencianda destaca ainda sobre a necessidade de o aluno compreender a 

importância dos conhecimentos inerentes a radioatividade, e como eles estão 

presentes no seu dia a dia, conforme veiculada em sua fala a aplicação da 

radioatividade na medicina. 

Somente a L6 utilizaria algo visual. Relata que utilizaria slide, mas destaca em 

sua fala a necessidade de pesquisar mais sobre metodologia e recursos didáticos na 

abordagem do conteúdo, que no momento teria em mente somente o slide como 

recurso visual, admitindo que é preciso buscar na literatura outros métodos de ensino. 

Observa-se na fala dos licenciandos que desconhecem outros recursos 

didáticos, realidade que confirma a necessidade de implementar, no curso de 

licenciatura em Química, mais disciplinas específicas e optativas que oportunizem aos 

futuros professores saberes além de vídeos, slides e materiais impressos como 

especificado pelos participantes da pesquisa.  

De modo geral foi possível verificar nos relatos dos licenciandos a carência de 

saberes acerca do conteúdo de radioatividade, de metodologias e recursos didáticos; 

necessários à formação destes professores. Suas declarações evidenciam que, no 

curso de Licenciatura em Química são poucos professores das disciplinas específicas 

de Química que trabalham nas aulas com recursos didáticos diferenciados ou 

metodologias que possam subsidiar a formação deles.  
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No curso tem-se demonstrado uma carência no que se refere à preparação 

prática, é inegável a falta de articulação entre as disciplinas de formação específica e 

pedagógica o que parece prejudicar a formação dos licenciandos. Por outro lado, há 

pouco envolvimento dos estudantes com sua própria formação, visto que nem todos 

participaram de cursos que promoveram estudos sobre o conteúdo de radioatividade 

ou que exploraram metodologias alternativas e os recursos didáticos para 

implementar suas aulas. 

 

3.3 COLETA, ESTRUTURAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados foram coletados durante a aplicação de um curso, utilizando-se como 

instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada (inicial, avaliação do jogo 

e final) e a ficha de análise para avaliação do Livro Paradidático. No quadro 8, 

apresenta-se um resumo dos objetivos, procedimentos e os instrumentos empregados 

para obter as informações. 

 
Quadro 8 – Procedimentos de coleta de dados  

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS INSTRUMENTOS 

Realizar a avaliação do Jogo Didático 
“Cidade Radioativa” 

Entrevista semiestruturada: 
Avaliação do jogo (APÊNDICE C) 

Gravação de áudio 

Realizar a avaliação do Livro 
Paradidático “Radioatividade: Faz 

bem ou faz mal?” 
Avaliação do Livro Paradidático 

Ficha de análise 
(APÊNDICE D) 

Avaliar as contribuições do curso 
para formação inicial 

Entrevista semiestruturada final 
(APÊNDICE E) 

Gravação de áudio 

Fonte: O autor. 
 

Como um dos objetivos específicos do estudo era realizar a avaliação dos 

produtos educacionais, optou-se em realizar a entrevista semiestruturada por 

apresentar uma flexibilidade e interlocução entre o entrevistado e o entrevistador. 

Neste tipo de entrevista, há um conjunto de perguntas pré-preparadas usadas como 

guias na entrevista, tem um formato aberto com questões mais diretas e permite que 

o entrevistador formule novas questões (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Esse tipo de coleta de dados é mais apropriado quando o pesquisador tem 

conhecimento dos fenômenos que deseja investigar, desta forma ele é capaz de 

formular outras questões para induzir a questionamentos que vai ao encontro com que 

está sendo pesquisado, permitindo a profundidade e amplitude nas respostas dos 

entrevistados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  Portanto, a entrevista semiestruturada, “se 

desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo 

que o entrevistador faça as necessárias adaptações” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). 
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Já no processo de avaliação do Livro Paradidático, optou-se pela ficha de 

análise, pois os licenciandos necessitavam de um tempo maior para realizar a 

avaliação do livro, neste processo os licenciandos realizaram em casa e enviaram a 

ficha preenchida via e-mail. Após a análise, foi marcada a última entrevista 

semiestruturada para finalização da pesquisa, realizada individualmente para a 

avaliação final em relação às contribuições do curso para formação inicial dos 

pesquisados. 

Buscou-se, a partir dos dados coletados, fazer o tratamento de dados que 

pudessem organizar e condensar as informações mais relevantes dos relatos 

transcritos mediante a análise de conteúdo de Bardin (2011).  Essa opção teve como 

objetivo organizar e extrair significados dos dados coletados para obter conclusões 

consoante à dinâmica dessa pesquisa.  

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa para 

fazer inferências sobre os resultados obtidos, para identificar de forma objetiva e 

sistemática a descrição de dados verbais, visuais e escritos. Na análise de conteúdo, 

os dados são apresentados em categorias o que permite traçar a interpretação dos 

resultados, para isso é preciso seguir as três etapas identificadas como: 1) a pré-

análise, 2) a exploração do material, e a 3) o tratamento dos resultados, inferência e 

a interpretação. 

Na pré-análise (1ª etapa) o pesquisador deve familiarizar-se com os dados, 

para isso deve realizar uma leitura do texto para obter sentido dos dados coletados. 

Nesta etapa é realizada a organização dos dados ao qual o pesquisador precisa 

pontuar no documento os indicadores que dão significados à aspectos que responde 

ao objetivo de pesquisa, permitindo a elaboração das categorias que será fundamenta 

na interpretação final. O indicador na análise é a menor unidade que contém algumas 

das percepções que o pesquisador precisa, é o significado da frase ou o fragmento 

(BARDIN, 2011). No nosso caso, foi realizado uma leitura dos materiais transcritos e 

indicado no material o menor indicador, nesse momento a frase/fragmentos de análise 

foram condensadas, ou seja, reduzíamos o número de palavras sem perder o 

conteúdo para então realizar a categorização, as unidades de análises selecionadas 

vai ao encontro com os objetivos da pesquisa. 

A exploração do material (2ª etapa) ocorre depois que os indicadores forem 

identificados, o pesquisador deve verificar todos os aspectos do conteúdo, ou seja, 

consiste na operação de codificação, decomposição ou enumeração dos registros, 
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nesta etapa diz a respeito ao “corpus”, ou seja, o material textual coletado é submetido 

a uma análise aprofundada, portanto, é realizada várias leituras para o tratamento 

deste material sendo orientado por hipóteses e referencias teóricos (BARDIN, 2011). 

No nosso caso, após a pré-análise aprofundamos na leitura dos indicadores de análise 

para criar as categorias e os respectivos registros, para então iniciar interpretação dos 

dados com base ao referencial teórico. 

No tratamento dos resultados, inferência e a interpretação (3ª etapa) , os dados 

da pesquisa são tratados e apresentados em quadros realizados pela tradução do 

material analisado em categorias. É preciso extrair inferências com base em códigos 

e categorias geradas (BARDIN, 2011). É importante explorar as propriedades e 

significados do documento analisado, então apresentar a análise e os resultados e 

suas conclusões, os resultados devem ser fundamentados por dados secundários e 

citações. Nesta última etapa, organizou-se os dados em quadros com as respectivas 

categorias e registros, e a discussão dos dados fundamentados pelo referencial 

teórico. 

 

3.4 ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS EDUCACIONAIS  
 

De acordo com as regulamentações legais da Capes o Produto Educacional é 

uma exigência dos Programas de Pós-Graduação em Mestrado Profissional na Área 

de Ensino. Portanto, para obtenção do título de mestre, desenvolve-se, além da 

Dissertação, um Produto Educacional que será licenciado como Recursos 

Educacionais Abertos de domínio público, para assim contribuir no processo de ensino 

e aprendizagem de escolas do país.  

A Instrução Normativa n° 06/2015 – PPGEN da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Campus Londrina dispõe que são considerados produtos 

educacionais segundo o Documento de Área 2013 da CAPES: 

 
Mídias educacionais (vídeos, simulações, animações, vídeo-aulas, 
experimentos virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, aplicativos de 
modelagem, aplicativos de aquisição e análise de dados, ambientes de 
aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos educacionais etc.); 
Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais; Propostas 
de ensino (sugestões de experimentos e outras atividades práticas, 
sequências didáticas, propostas de intervenção, roteiros de oficinas etc.); 
Material textual (manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas 
ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos e 
similares); Materiais interativos (jogos, kits e similares); Atividades de 
extensão (exposições científicas, cursos, oficinas, ciclos de palestras, 
exposições, atividades de divulgação científica e outras) (BRASIL, 2015, p.1). 
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Nesse sentido, os produtos educacionais devem ser aplicados, avaliados e 

validados, e por fim, registrados no sistema de repositório da universidade de domínio 

público.  

Diante destas circunstâncias, nesta pesquisa foi elaborado um curso de 

formação inicial no qual resultou no planejamento do curso, sendo o Produto 

Educacional I denominado: “Formação inicial de professores em Química: História da 

Radioatividade” (APÊNDICE F), além desde produto, durante o curso foi utilizado 

recursos didáticos fundamentados na História da Ciência, resultando em outros 3 

(três) Produtos Educacionais, sendo eles: Produto Educacional II - Jogo Didático 

“Cidade Radioativa” (APÊNDICE G), Produto Educacional III  Livro paradidático 

“Radioatividade: Faz bem ou faz mal?” (APÊNDICE H) e Produto Educacional IV – 

Jornal Informativo: Acidentes Radioativos (APÊNDICE I). 

Os produtos desenvolvidos e aplicados poderão ser utilizados em instituições 

de ensino para fins didáticos, podendo ser empregado em cursos de formação de 

professores e em sala de aula. A seguir, apresenta-se brevemente sobre cada um dos 

produtos elaborados. 

 

3.4.1 Produto Educacional I – Formação Inicial de Professores em Química: 
História da Radioatividade 

 

O curso de formação inicial teve como propósito aproximar os licenciandos da 

prática e vivência na aplicação de recursos didáticos, como o Jogo, Livro Paradidático 

e o Jornal, fundamentados na História da Ciência, e capacitá-los de maneira prática 

como integrar os recursos didáticos no ensino de química. 

A proposta foi delineada a partir de curso de formação “Formação Inicial de 

Professores em Química: História da Radioatividade” no segundo semestre de 2018, 

por meio de 4 (quatro) encontros presenciais durante os horários de permanência dos 

residentes do Programa de Residência Pedagógica, os horários dos encontros foram 

previamente definidos, sendo 3 horas cada encontro. Foi realizado também uma 

atividade EAD disponibilizada na plataforma Google Classroom3 que contabilizou 4 

horas. Totalizando 16 horas de curso. 

 
3 O Google Classroom é uma ferramenta gratuita para professores e alunos. A ferramenta possibilita a 
criação de uma sala de aula on-line. A sala de aula possibilita a comunicação entre professor e alunos, 
e permite criar, revisar e marcar tarefas. https://classroom.google.com 

https://classroom.google.com/
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No 1º (primeiro) encontro (07/11/2018), ocorreu o contato inicial com os sujeitos 

de pesquisas, em que os objetivos e o planejamento do curso foram apresentados. 

Após as apresentações foi entregue aos licenciandos o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) que lhe confere a participação na pesquisa, 

explica que o material e as informações obtidas durante a pesquisa serão mantidos 

em anonimato e utilizados somente para fins acadêmicos. 

Em seguida, os licenciandos foram convidados a participar da primeira 

entrevista semiestruturada individual que foi conduzida a partir de um roteiro 

(APÊNDICE B) com o objetivo investigar os conhecimentos prévios dos licenciandos 

a respeito da História da Ciência e os recursos que seriam aplicados no curso. 

Após todos realizarem a entrevista iniciou-se o curso. No primeiro momento, o 

pesquisador explicou sobre a abordagem da História da Ciência que foi utilizada no 

planejamento dos recursos e do curso. Em seguida, também foi relatado sobre a 

importância da utilização dos recursos didáticos como Jogo Didático, Livro 

Paradidático, poema e jornal informativo como materiais de apoio para complementar 

as aulas de química. 

Na sequência, foi aplicou-se o Jogo Didático (APÊNDICE G) para introduzir o 

conteúdo de radioatividade. O jogo foi utilizado com o intuído de promover a 

curiosidade sobre o assunto e a motivação em aprender o conteúdo. Após o término 

do jogo, interrogou-se os alunos para marcar a segunda entrevista, que seria o 

processo de avaliação do jogo, e assim encerrou-se o encontro. As entrevistas foram 

individuais e conduzida a partir de um roteiro (APÊNDICE C) e marcadas fora do 

horário do curso de acordo com a disponibilidade de cada licenciando.  

O 2º (segundo) encontro (14/11/2018) iniciou-se com questionamentos em 

relação a aplicação do jogo, para isso utilizou-se as seguintes perguntas: Durante o 

momento que estavam jogando, e leram os informativos (cartas) do jogo ficaram 

curiosos sobre algum procedimento? Sobre alguma informação? Sobre alguma 

aplicabilidade? 

Em seguida, iniciou-se a História da Ciência acerca do conteúdo de 

radioatividade, aprofundando as descobertas de Crookes, Röntgen, Becquerel e do 

Casal Pierre e Marie Curie, tendo como enfoque a história do Casal Curie por meio 

das narrativas dos principais acontecimentos relacionando a vida pessoal/familiar, e a 

atividade científica. Para essa aula usou-se o PowerPoint. Após, foi exibido um vídeo 
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do YouTube4 cujo título é “Tudo se transforma: Radioatividade e Marie Curie”, que 

recapitula os principais fragmentos históricos da descoberta da radioatividade. 

Finalizando a exibição do vídeo discutimos coletivamente sobre o processo de 

evolução da História da Ciência e a importância dessa abordagem para os alunos do 

Ensino Médio, encerrando-se a aula com a plenária dessa discussão. 

No 3º (terceiro) encontro (21/11/2018), iniciou-se os conceitos da radioatividade 

por meio de uma aula teórica contextualizada, no quadro 9, tema estruturação dos 

conteúdos trabalhados no curso. 

 
Quadro 9 – Estruturação dos conteúdos trabalhados no curso 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE CONTEÚDOS BÁSICOS 

Biogeoquímica 

Emissões Radioativas (α, β e γ) 

Cinética das desintegrações radioativas 

Fenômenos radioativos (fusão e fissão nuclear) 

Fonte: O autor  

 
O primeiro conteúdo básico abordado foram os tipos de Emissões. O segundo 

conteúdo foi o de Cinética das Desintegrações radioativas, no qual retrata o tempo 

necessário para desintegrar a metade dos átomos radioativos de um radioisótopo. No 

terceiro conteúdo, iniciou-se o contexto histórico de Fissão e Fusão Nuclear, 

evidenciando quais foram os motivos que levaram as descobertas, ou seja, os fatores 

históricos, políticos e econômicos naquela época que influenciou a descoberta.  

Após essa abordagem, foi realizada uma reflexão sobre os fatores históricos 

da descoberta do fenômeno de fissão, que ocorreu durante a segunda guerra mundial 

e que teve em decorrência os bombardeamentos da bomba atômica em Hiroshima e 

Nagasaki. Para isso realizou-se a análise da música “Rosa de Hiroshima” da banda 

“Secos e Molhados”, do poema de Vinicius de Moraes, para compreenderem o 

significado de cada estrofe. Neste momento os licenciandos relataram em escrita o 

significado do poema, e após foi realizada uma discussão sobre as acepções 

encontradas pelos licenciandos, debatendo sobre as consequências do uso de armas 

nucleares e acidentes causados por essas armas.  

Em seguida, foi exibido o vídeo que explica sobre o lixo nuclear gerado nas 

reações nucleares em usinas, disponível no YouTube, cujo título é “Tudo se 

transforma: Energia e Impacto Ambiental, Energia Nuclear parte 15 e 26” discorrendo 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=tO3QMbIAhRI 
5 https://www.youtube.com/watch?v=1xfERomaWvU 
6 https://www.youtube.com/watch?v=mJ8B5bPD2zI 

https://www.youtube.com/watch?v=tO3QMbIAhRI
https://www.youtube.com/watch?v=1xfERomaWvU
https://www.youtube.com/watch?v=mJ8B5bPD2zI
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um pouco sobre o funcionamento das usinas nucleares e bombas atômicas nas 

guerras. Na sequência retomou-se um breve debate sobre as consequências do uso 

de armas nucleares e sobre o funcionamento das usinas nucleares tendo em vista 

aprofundar conteúdos de reação de fissão, contextualizando à explosão das bombas 

nucleares. Após a discussão, encerrou-se a aula. 

O 4º (quarto) encontro ocorreu a distância (28/11/2018), disponibilizou-se no 

Classroom duas atividades que seriam realizadas pelos licenciandos, uma seria a 

leitura do paradidático sobre os reatores nucleares e produção do combustível 

nuclear, a outra atividade é a realização do seminário para apresentação no quinto 

encontro. 

Para realização do seminário, o grupo foi dividido para apresentar oralmente 

sobre os temas proposto pelo pesquisador conforme o quadro 10. 

 
Quadro 10 – Temas distribuídos para apresentação do seminário   

TEMA ATIVIDADE 

Medicina nuclear Seminário para esclarecer sobre a 
importância da aplicação na sociedade Agricultura nuclear 

Geologia e Arqueologia 

Curiosidades  

Fonte: O autor  
 

No 5º (quinto) e último encontro (05/12/2018), os licenciandos realizaram a 

apresentação do seminário proposto na aula EAD. Após cada apresentação realizou-

se uma discussão coletiva para que o grupo reconheça a importância destas 

aplicações na sociedade. Por fim, após o diálogo sobre a aplicabilidade da 

radioatividade foi realizada a leitura do Jornal Informativo (APÊNDICE I) a fim de 

abordar os quatro acidentes radioativos mais famosos acontecidos no mundo, e 

realizados uma análise sobre malefícios e perigos fisiológicos que a radioatividade 

pode provocar no ser humano se não manuseado de forma adequada, e os impactos 

que a sociedade e o meio ambiente sofre caso aconteça um acidente radioativo.  

Ao final deste encontro os licenciandos foram orientados sobre a participação 

final deles na pesquisa, e no processo de avaliação do Livro Paradidático mediante 

sua análise. Foi enviado via e-mail a ficha de análise (APÊNDICE D) do Livro 

Paradidático a qual os licenciandos realizaram a análise e enviaram para o 

pesquisador. Após esse momento, os licenciandos participaram de outra entrevista 

para finalização da coleta de dados, a entrevista foi individual e conduzida a partir do 

roteiro (APÊNDICE E) e marcada fora do horário do curso de acordo com a 

disponibilidade de cada licenciando. 
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De modo geral, planejou-se cada encontro para oferecer aos licenciandos os 

conhecimentos básicos de radioatividade e pedagógicos sobre a importância de 

utilizar os recursos didáticos em sala de aula, fundamentados na História da Ciência, 

a fim de aprimorar saberes conceituais e didáticos para formação inicial dos futuros 

professores. 

Nos encontros ocorreram aulas expositivas dialogadas, vivências na aplicação 

dos recursos, trabalho em grupo, diálogo na análise do poema, seminário e entre 

outras atividades que envolveram a História da Ciência. O Produto Educacional I 

encontra-se no Apêndice F. 

 

3.4.2 Produto Educacional II - Jogo Didático “Cidade Radioativa” 
 

O Jogo Didático (JD) denominado: “Cidade Radioativa” foi inspirado em um 

jogo clássico de tabuleiro da década 90. O JD foi planejado para ser utilizado como 

recurso para introduzir o conteúdo de radioatividade e estimular e/ou motivar o aluno 

a ter interesse pela ciência no sentido de participar do processo de ensino e de 

aprendizagem. Assim, como proposto por Cunha (2012), os jogos didáticos podem 

ser utilizados para avaliação, fixação de conteúdo, e na introdução de novos 

conteúdos. 

O jogo foi construído com intuído resgatar o prazer em aprender química, 

especificamente o conteúdo de radioatividade, para isso foi necessário que os 

objetivos estivessem bem definidos e que o jogo representasse uma atividade 

desafiadora e motivadora ao aluno. Por isso, priorizou-se no jogo informações sobre 

aplicações e cientistas, para que os alunos pudessem sentir curiosidade sobre cada 

aplicação, e como cada cientista contribuiu para aquela descoberta, nesse sentido foi 

fundamentado na abordagem História da Ciência.  

O jogo propõe abordar a História da Ciência, as aplicações da radioatividade, 

questões ambientais e sociais. Desta forma, o jogo pode auxiliar o aluno a ter uma 

visão mais ampla da ciência por meio da inserção de tais temas, além de promover 

uma maior interação entre os alunos, que possibilita o trabalho colaborativo e o 

pensamento coletivo entre os alunos. 

A descrição dos itens e o processo de desenvolvimento do jogo pode ser 

consultada no Produto Educacional II (Apêndice G). 
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3.4.3 Produto Educacional III - Livro Paradidático “Radioatividade: Faz bem ou faz 
mal?” 
 
O Produto Educacional III foi pensado para auxiliar os professores de química 

durante o ensino do conteúdo de radioatividade fundamentado na História da Ciência, 

como um recurso didático complementar ao livro didático. A ideia de fundamentar o 

Livro Paradidático com abordagem da História da Ciência foi em decorrência por não 

encontrar na literatura um paradidático adequado nesse contexto.  

A abordagem História da Ciência é discutida no decorrer dos capítulos, e tem 

conexão com fatores sociais, políticos e econômicos, para que os alunos 

compreendam que a ciência se desenvolve em meio a esses fatores. Além disso, a 

perspectiva histórica fornece uma maior compreensão de como as descobertas 

ocorrem, e que a História da Ciência é construída por homens e mulheres (MARTINS, 

2006). Os fragmentos históricos no livro possibilitam que o aluno compreenda como o 

conhecimento da radioatividade evoluiu, e quais foram os processos e cientistas 

envolvidos.   

Nesse contexto, o livro traz as aplicações numa perspectiva Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), com a inserção de temas que fazem parte 

do contexto do aluno, como aplicações sobre o uso da radioatividade na medicina, 

arqueologia, geologia, agricultura e indústrias, impactos para a sociedade, meio 

ambiente. E os conteúdos foram selecionados a partir das Diretrizes Curriculares da 

Disciplina de Química, adotada pelo Estado do Paraná e a Base Nacional Comum 

Curricular (PARANÁ, 2008; BRASIL, 2018).  

É importante destacar que o livro traz a intenção do professor em atendimento 

às demandas do aluno, face à avaliação desse material pelos licenciandos. Ele não 

oferece somente os conteúdos estruturantes a serem abordados, mas também dá 

subsídios para o melhor uso do material por meio de recursos e atividades que podem 

gerar melhoria no processo de ensino e de aprendizagem. O Produto Educacional III 

encontra-se no Apêndice H. 

 

3.4.4 Produto Educacional IV – Jornal Informativo: Acidentes Radioativos 
 

O Produto Educacional IV é uma sugestão para abordar o Capítulo 10 do Livro 

Paradidático, ele é citado no livro como um material complementar para o professor 
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quando for abordar os acidentes radioativos, portanto, o professor pode imprimir ou 

utilizar o arquivo digital do jornal por meio do link presente no capítulo. 

O material é um complemento para o professor utilizar nas leituras e reflexões 

sobre os impactos que os acidentes causaram na sociedade. O Produto Educacional 

IV encontra-se no Apêndice I. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se a análise e discussão dos resultados obtidos 

por intermédio dos instrumentos de coleta de dados e estão organizados em 2 etapas. 

Na 1º (primeira) realizou-se a avaliação dos recursos didáticos Jogo Didático e 

o Livro Paradidático.  E na 2º (segunda) etapa, discutimos sobre a contribuição do 

curso na formação inicial dos licenciandos em Química. 

 

4.1 Avaliação de recursos didáticos 
 

Autores como Ferrarezi (2005), Moura (2016) e Ribeiro (2018) ressaltam sobre 

a importância do processo de avaliar os recursos didáticos para garantir que o material 

possa apresentar uma organização, conteúdo, clareza, e objetividade para auxiliar no 

processo de ensino e aprendizado. 

Para o processo de avaliação dos Produtos Educacionais utilizados durante o 

desenvolvimento do curso, decidiu-se realizar a sua aplicação para que os futuros 

professores participassem como alunos desse processo, experienciando e refletindo 

sobre a importância de se trabalhar tais recursos em sala de aula. Outro aspecto 

importante na avaliação do produto com os discentes foi dar a formação inicial a 

respeito do uso desses recursos, uma vez que os licenciandos desconheciam sobre 

como utilizá-los. 

Os parâmetros de avaliação dos recursos didáticos foram classificados em três 

etapas: 1º) Elaboração (construção e planejamento do recurso); 2º) Avaliação 

(feedback da aplicação do produto); 3º) Reelaboração (finalização do produto).  

A primeira etapa de avaliação do produto foi realizada pelo pesquisador, nesta 

houve a construção do produto de acordo com os objetivos que o professor-

pesquisador propõe para o ensino, a fim de favorecer a aprendizagem dos alunos. Na 

segunda etapa, foi realizada a aplicação do produto para um grupo de licenciandos 

em Química, para que pudessem refletir sobre o produto elaborado. Esse processo é 

o mais importante na etapa de avaliação, pois os participantes terão a oportunidade 

de refletir e opinar sobre melhorias para o produto, desde a viabilidade de uso dos 

materiais até os erros presentes (conceitual, procedimental, atitudinal, ortografia e 

linguagem, entre outros). A terceira etapa foi realizada pelo pesquisador, após 

aplicação de questionário e entrevista, de posse do material avaliado a partir do 
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feedback dos avaliadores pode realizar as devidas mudanças para finalização do 

produto. 

 Desta forma apresentam-se a avaliação de dois recursos didáticos: o Jogo 

Didático e o Livro Paradidático, ambos seguem as três etapas de avaliação, e 

possuem instrumentos diferentes para a realização desse processo. 

 

4.1.1 Avaliação: Jogo didático “Cidade Radioativa” 
 

Os parâmetros de avaliação do produto didático foram classificados em três 

etapas: Elaboração, Avaliação e Reelaboração. A etapa 1 consta na metodologia da 

dissertação sendo mais detalhada no Apêndice G.  Portanto, iremos discutir os 

resultados do processo de Avaliação (etapa 2) do recurso didático “Jogo didático: 

Cidade Radioativa” e a Reelaboração (etapa 3) do produto. 

 
4.1.1.1 Etapa 2 – Avaliação 
 
Na etapa de avaliação do Jogo Didático designamos os parâmetros para 

análise do jogo que consistia em uma entrevista semiestruturada. Para isso buscou-

se compreender a opinião dos licenciandos sobre se o jogo é válido ou não para 

introduzir o conteúdo de radioatividade. Nesse sentido, o objetivo na avaliação do jogo 

foi aplicar e analisar se os licenciandos teriam dificuldade em jogar, se as regras 

estariam claras, e se instigava o aluno a conhecer mais sobre o conteúdo de química 

presente no jogo. 

Para isso, criamos as categorias a priori para análise do jogo as quais são 

descritas no quadro 11. 

Quadro 11 – Organização das categorias a priori 
CATEGORIAS PARA ANÁLISE FOCO DE OBSERVAÇÃO 

Dificuldade em jogar 
Durante aplicação do jogo você teve alguma 

dificuldade? Quais? 

Regras do jogo 
Em sua opinião as regras do jogo estão claras e 

objetivas o suficiente? 

Motivação 
Ao jogar você se sentiu motivado (a) a conhecer 

mais sobre o assunto abordado nele? 

Fonte: O autor. 
 

Categoria - Dificuldade em jogar 

Na análise dos dados desta categoria, emergiram 3 (três) subcategorias que 

são representadas no quadro 12, juntamente com as unidades de análise: 
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Quadro 12 – Organização da categoria priori, e das subcategorias construídas a partir das 
transcrições em relação as dificuldades encontradas durante a aplicação do jogo  

CATEGORIA SUBCATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Dificuldades em jogar 

Sem dificuldades    L2, L5 e L6 

Regras  L1, L3, L4,  

Familiarizar com o jogo L7 

Fonte: O autor. 
 

Subcategoria – Sem dificuldades  

 

Na subcategoria “sem dificuldades”, 3 (três) dos licenciandos declararam não 

terem encontrado dificuldades em jogar, “Não tive nenhuma (L2)”; “Não, no jogo não 

tive nenhuma dificuldade (L5)”; “Não, foi tranquilo (L6)”. 

Uma justificativa desses licenciandos não ter tido dificuldades durante a 

aplicação do jogo deve-se ao fato de já conhecerem o jogo Banco Imobiliário, as 

regras e os processos de jogar são semelhantes, ao qual pode minimizar a dificuldade 

já que eles reconhecem o ambiente do jogo. 

 

Subcategoria – Regras  

 

Para 3 (três) dos licenciandos, pode-se verificar que tiveram dificuldades com 

as regras do jogo, observe o que relatam nas falas: 

L1: Tive dificuldade nas regras. Estava ansioso para jogar e não prestei atenção. Daí fiquei perdido. 

Mas depois ficou mais claro. 

L3: Ah então a única dificuldade talvez [...] a questão das regras. Mas foi porque eu não tinha lido elas. 

Mas tipo assim, depois que esclareceu ficou bem mais fácil de se jogar.  Daí não tive dificuldade. 

L4: Durante o desenvolvimento, a única dificuldade foi no início para entender as regras. Depois foi 

uma belezinha 

Observe que nas falas de L1 e L3 as justificativas de suas dificuldades 

ocorreram porque não fizeram a leitura das regras do jogo, desta forma, seria 

previsível que eles iriam encontrar dificuldades durante a aplicação.  

A licencianda L4 relatou que teve dificuldade com as regras no início do jogo. 

Vale lembrar que, L4 se fez integrante do grupo do L1 e L3, nesse sentido, o grupo 

num todo não havia realizado a leitura das regras. 

É possível constatar na fala de L1 que no momento de euforia desatentou-se 

nas regras, fazendo com que ele apresentasse dificuldades. Há pesquisas que 

relatam que durante uso de jogos em sala de aula os alunos ficam eufóricos e 
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entusiasmado para jogar (CAMPOS, BORTOLOTO, FELICIO, 2003; ZANON, 

GUERREIRO, OLIVEIRA, 2008; BARROS et. al. 2016; JESUS, 2019).  

Contudo, durante a aplicação dos jogos didáticos, os professores devem agir 

como mediadores do processo e orientá-los na leitura das regras, como propõe Cunha 

(2004) ao reforçar que durante a aplicação destas atividades o professor deve 

conduzir e mediar para que tenha um bom desenvolvimento da atividade, caso 

contrário a atividade acaba em desordem. A autora destaca ainda que o papel do 

professor é de motivar o aluno no processo e explicar de forma clara as regras do 

jogo. 

 

Subcategoria – Familiarizar com o jogo  

 

 Somente 1 (um) participante teve dificuldade em se familiarizar com jogo. 

Observe o seu desconhecimento sobre esse perfil de jogo: 

 
L7: No começo tinha dificuldades, eu nunca tinha jogado desse jogo (se referindo ao perfil banco 
imobiliário) [...].  Então até você entender as regras, entender como você joga (pensando) daí entra a 
questão que tenho que pensar em ganhar o dinheiro, pensa no tanto que eu tinha que comprar, do 
tanto que eu tinha que acumular, e ao mesmo tempo também presta atenção, vamos dizer assim: Ah 
vou escolher esses cientistas, tá vou escolher tal cientista, tal aplicação, vou pegar tal cartinha.  Então 
eu vejo assim é bastante informação, informação dinâmica entendeu? Isso motiva o raciocínio dos 
alunos.  Mas acho que é isso, acredito que ficou muito bom. Pouquíssima dificuldade, achei bem 
interessante. 
 

Na fala de L7 foi possível verificar a preocupação em criar estratégias para 

ganhar o jogo, observe no seu relato que durante a aplicação formulava esquemas e 

representações mentais de como ganhar dinheiro, o que comprar, e qual item 

escolher. Assim, como afirma Crespo e Giacomini (2011), os jogos exigem que os 

alunos criem estratégias e planejamentos para a solução de problemas, e que ao 

aplicar uma série de estratégias em um jogo, desenvolvem a sua cognição mental, 

que é o objetivo do jogo. 

Foi possível constatar que L7 teve dificuldades, mas isso é um processo 

comum que os jogos despertam, pois a maioria exigem estratégias e planejamentos 

para resoluções e soluções de problemas propostos, apresentam ao aluno uma 

dificuldade, mas é nesse processo que o cérebro está sendo instigando a pensar, o 

que também pode potencializar o raciocínio lógico. 

 

 



55 
 

Categoria - Regras do jogo 
 

Após realizarmos a análise nesta categoria, emergiram 2 (duas) subcategorias. 

No quadro 13 pode ser observado, juntamente com as unidades de análise. 

 

Quadro 13 – Organização da categoria priori e das subcategorias construídas, a partir das 
transcrições em relação as regras do jogo  

CATEGORIA SUBCATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Regras do jogo 
Claras, mas precisam de ajuste  L2, L4, L5 e L6 

Claras e objetivas   L1, L3 e L7 

Fonte: O autor. 

 

Subcategoria - Claras, mas precisam de ajuste.  

Para 4 (quatro) dos licenciandos as regras do jogo estão claras, mas ainda há 

necessidade de ajustes. Observe nas falas: 

 
L2: Há ressalvas quanto aos ajustes que ééé (pensando) só uma chamada quanto ao início do jogo, 
uma questão de enfatizar no sentido de jogada do dado, a partir de definir o sentido essa ordem de 
lançamento aí, dava novamente o lançamento para iniciar o jogo, de resto estava muito claro. 
 
L4: Poderia fazer um ajusto para ficar mais clara. No início estava difícil de entender.  
 
L5: A única coisa que eu mudaria nas regras, e colocar como regra a leitura obrigatória do cartãozinho.  
E os outros integrantes podem cobrar dele algum valor de radium lá. Daí com isso todos se cobrariam 
para fazer a leitura e todos fariam a leitura. E eu acho que a intenção do jogo né é gerar aprendizagem 
também, se você não ler você não aprende tanto né. Só isso que eu mudaria, o restante está claro  
 
L6: No início eu lembro que a gente perguntou para você, como é que funciona o negócio do dado ' 
joga de novo, daí a gente contínua...  Então nesse ponto acho que ficou meio "o que que eu faço?"  
Esse ponto ficou meio perdido. O restante das regras ficou bem claro. Só o início ali que tá meio..., se 
começa joga de novo, se vai para frente ou não vai.  Foi nisso na verdade que pegou a gente. 
 

Para L2, L4 e L6 houve dificuldades no início do jogo. Visto que todos tiveram 

dificuldades de compreender o início do jogo, foram realizadas algumas mudanças no 

manual de instruções para deixar mais claro como deve-se iniciar o jogo, a sequência 

de dados a jogar e a definição da ordem de lançamento dos dados. 

A participante L5 relatou a necessidade de acrescentar uma nova regra sobre 

a obrigatoriedade de leitura das regras do jogo. Na sua fala descreveu que se o jogo 

tem como objetivo a aprendizagem, o aluno precisa ler os cartões das companhias, 

avenidas e malefício/benefício. No entanto, percebeu-se durante a aplicação do jogo 

que os licenciandos não liam os textos contidos nos cartões. Para isso, como sugerido 

pela L5, foi criada uma regra obrigatória apresentada no quadro 14. 
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Quadro 14 – Nova regra do jogo após sugestão da licencianda L5  

ATENÇÃO: quando o jogador comprar um título de posse, é OBRIGATÓRIA a leitura do verso dos 
cartões em voz alta para todos integrantes do jogo. Caso o jogador não realizar a leitura, todos os 
adversários devem receber do jogador uma multa no valor de 10.000 (dez mil Radium) cada. 

 

Fonte: O autor. 

 

Assim, a partir do questionamento dos licenciandos reavaliamos o manual de 

regras para aprimorá-las no sentido de deixar claro para o jogador e compor a versão 

final do jogo. 

 

Subcategoria - Claras e objetivas   

 

Nos relatos dos licenciandos, 3 (três) argumentaram que as regras do jogo 

estavam claras e objetivas. Isso pode ser observado nestas falas:   

 
L1: Foram claras, em exceto aquela que a gente não leu (risos). Mas só isso. Tudo que gente leu estava 
bem claro. 
 
L3: A gente teve um pouco de dificuldade, mas pelo fato que só tinha um cartão com as regras do jogo, 
daí a Jeniffer leu um pouquinho para gente.  Daí como a gente acabou não lendo, na hora não sabia 
(se referindo que as vezes ficava na dúvida). Mas no geral as dúvidas que iam surgindo estava tudo 
escrito lá, dava para entender. Então no geral dava para seguir sim. 
 
L7: Ooo, eu nunca tinha jogado esse jogo imobiliário (falando sobre o Banco Imobiliário).  Vamos dizer 
assim o normal, não o aplicado na química.  Mas deu para entender bem o jogo, eu consegui entender 
bem o manual tudo, está bem explicadinho. 

 
Para L1 e L3 apesar de não terem lido por completo o manual, as regras 

estavam claras. Para L7 que nunca havia jogado o Banco Imobiliário e, mesmo sendo 

o adaptado para a química, declarou não ter nenhuma dificuldade, relatou estar bem 

explicado. 

Com relação as regras do jogo ficou evidenciado nas falas dos licenciandos, 

que o jogo se desenvolveu bem, e que as dificuldades foram mínimas. A esse respeito, 

vale mencionar que a maior preocupação, enquanto pesquisador deste trabalho, era 

que durante o ato de jogar os alunos não conseguissem avançar durante o processo. 

Todavia, mediante a avaliação dos estudantes, conclui-se que as regras estabelecidas 

estavam explícitas e bem formalizadas, o que permitiu que jogo fosse bem conduzido. 

Durante todo o processo de aplicação do jogo foi possível observar que os 

licenciandos tiveram um bom aproveitamento na atividade, segundo Cunha (2012), 

isso foi possível porque as regras do jogo estavam explícitas e claras tornando a 

atividade agradável. Por isso, o jogo precisa ser bem organizado e planejado, e as 

regras sendo o fator principal, pois são elas que determinarão todas as condições 
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necessárias para jogar, se as regras não forem bem formuladas o jogo pode ser tornar 

uma atividade sem sentido para o aluno e este pode levar o jogador a perder o 

interesse em jogar. 

 

Categoria – Motivação 

 

Nesta categoria, após a análise emergiram somente 1 (uma) subcategoria. No 

quadro 15 pode ser observado, juntamente com as unidades de análise. 

 
Quadro 15 – Organização da categoria a priori e da subcategoria construída a partir das transcrições 

em relação a motivação que o jogo provoca  

CATEGORIA SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE 

Motivação Desperta curiosidade L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7 

Fonte: O autor. 
 

Subcategoria – Desperta curiosidade  

Foi observado que para todos os licenciandos o jogo despertou a curiosidade 

em conhecer e/ou aprender mais sobre as informações abordadas nele. Esse fato fica 

evidente em suas falas: 

L1: Sim. Eu achei que foi bastante motivador. Fazendo a gente buscar mais sobre. Tinha algumas 
companhias que eu não tinha muito conhecimento. Eu acho que essa introdução ali é interessante para 
você buscar mais, se interessar mais sobre o assunto. 
 
L2: Sim sim, me senti sim.  [...] acho interessante ver outros nomes que eu não tinha conhecimento 
(falando da participação de outros cientistas na descoberta). Eu fiquei curioso sobre cada um ali né 
porque o jogo traz de forma mais resumida. Em relação as companhias, não conhecia algumas das 
aplicações ali. [...] algumas eu não sabia que tinha aplicação, tipo agricultura. Daí fiquei curioso pra 
saber como funciona a radioatividade na agricultura. 
 
L3: Assim eu tive muitas curiosidades. Tinha muita coisa que eu já tinha visto sobre aplicações, mas 
não em detalhes.  [...] tinha aplicação que a gente acaba querendo saber mais de como funciona, 
porque nos cartões tava mais resumido. Sobre os cientistas, eu não conhecia alguns. Nem sabia que 
fez parte dessa descoberta (falando da radioatividade). 
 
L4:  Sim quando você lê as cartinhas [...] tinha as especificações ali. Avenidas e tal. [...] ficava pensando 
sobre como aquilo funcionava e para que servia [...] fiquei curiosa para aprender. 
 
L5: Sim sim, [...] quero me aprofundar na história da química, eu fiquei superanimada.  Eu não tinha 
muito interesse, depois do jogo nossaaaa [...] quero me aprofundar mais para compreender melhor os 
trabalhos que foram desenvolvidos por eles na época, que teve um impacto gigantesco. [...] tem tanto 
tratamento medicinal e recursos utilizados na agricultura que não fazia ideia que era daquela forma que 
existe [...]. Eu quero aprender melhor essa questão da aplicação [...] quando eu comecei a ler as 
cartinhas eu pensava "Mentira que é utilizado para isso" então eu quero me aprofundar mais nisso. 
 
L6: Acho que na realidade na hora que a gente está jogando, como a gente estava ali a gente estava 
(pensando) o que tava acontecendo e tal, não que a gente foi instigado, mas aprender mais. Mas vê o 
que o jogo trazia, tipo igual eu falei das aplicações a gente lia comentava e tal.    
Nas aplicações acaba fazendo a gente querer saber um pouco mais, pra saber "o que isso aqui faz, ou 
o que aquilo faz?”, se isso fosse trabalhado durante o conteúdo pode ser que seja algo que tipo, você 
vai lembrar assim "Nossa eu vi isso no jogo." Entendeu? É isso 
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L7: Eu achei legal, porque de radioatividade o que você havia me questionado na entrevista anterior, 
eu conhecia muito pouco né, o caso do Césio lá, muito pouco.  E ali eu pude ver até a questão histórica 
também, dos cientistas [...] e como se dá a aplicação. A gente saiu conversando com Alex depois, eu 
falei assim "Poxa, tem até a parte ambiental, de medicina, agricultura, nunca pensei que radioatividade 
e agricultura". Eu fiquei me perguntando "Onde tem aplicação na agricultura" [...] aplicação na medicina 
beleza né [...] Mas agora, na agricultura?  Depois eu saí fiquei pensando "Onde tem aplicação na 
agricultura?" Porque me chamou muita atenção sabe, essa questão da aplicação. 

 

As falas de L2, L3, L5 e L7 evidenciam que desconhecem alguns cientistas que 

fizeram parte da descoberta da radioatividade. Outros licenciandos (L1, L2, L3 e L7) 

descreveram que conheciam parcialmente algumas aplicações, porém outras 

aplicações eram desconhecidas.  

Em geral, tais assertivas remetem ao jogo como um apropriado recurso para 

introduzir o conteúdo de radioatividade, pois os participantes relataram terem feito 

novas descobertas de informações que desconheciam, assim o jogo apresenta 

potencial para aprender e potencializa indagações, logo é uma alternativa que pode 

despertar no aluno a curiosidade e a vontade de aprender mais sobre as informações 

contidas nele. 

Segundo Cunha (2004), os jogos devem ter objetivos de aprendizagem bem 

definidos e deve promover o desenvolvimento de estratégias e habilidades 

importantes para aumentar as habilidades cognitivas e intelectuais dos alunos.  

Como afirma Malone (1981) e Garris, Ahlers e Driskell (2002) em relação aos 

elementos essenciais (fantasia, desafio e curiosidade), o jogo atrai a atenção do aluno, 

bem como estimular a participação do processo de ensino e aprendizagem a partir da 

sensação estimulante que o jogo provoca para que então o aluno aprenda, é por meio 

desse cenário divertido e interativo que contribui na aprendizagem. 

Um jogo geralmente envolve estímulo mental e desenvolve habilidades 

práticas, pois incentiva o jogador a decidir, escolher, definir prioridades e/ou resolver 

problemas. Os jogos também podem representar ambientes sociais onde o jogador 

se comunica e colabora com outros jogadores ou com os itens do jogo. 

Na fala de L5, verificou-se que o jogo lhe proporcionou efetuar questionamentos 

em relação ao funcionamento das aplicações, pois descreveu em sua fala, quando lia 

as cartas, que se questionava e sentia vontade de compreender mais sobre as 

informações contidas no cartão.  

Outro questionamento foi relatado por L6, que se perguntava durante a 

aplicação “O que isso aqui faz, ou o que aquilo faz?”.  Nas falas ficou evidente que a 

atividade lúdica estimulou os licenciandos, de maneira descontraída, a curiosidade em 
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querer aprender mais sobre as informações contidas nele, ou seja, abriu novas 

perspectivas e uma nova visão para se aprender o conteúdo, suas aplicações e/ou 

sobre algum cientista. 

Durante o jogo, pude observar que, usado como recurso didático para introduzir 

o conteúdo, permite criar um efeito de surpresa entre os alunos e, assim, possibilita 

motivá-los. Essa motivação se traduz em um engajamento e persistência em continuar 

a aprender, além da participação mais ativa na atividade. 

Os alunos querem se envolver e participar, motivando-os a continuar o jogo. 

Essa motivação continua além da atividade, na apreciação da disciplina em si, e 

depois motiva os alunos a longo prazo de querer aprender mais sobre o conteúdo do 

jogo. O jogo pode, portanto, provar ser um método para o professor que encontra 

dificuldades de interesse em sua disciplina com seus alunos.  

Além disso, o jogo tem um efeito social positivo, já que os licenciados quando 

jogavam tinha como principal objetivo vencer o jogo. O desejo de vencer e os objetivos 

da atividade lhes permitem a interação, apesar de algumas tensões durante a 

jogabilidade que corrobora com um dos interesses do jogo, que é a socialização do 

indivíduo como afirma Miranda (2002) e Santos (2007). 

Nessa perspectiva, jogo é favorável ao desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades para o aluno. O jogo pode ser usado na introdução do conceito de 

radioatividade, permitiu que os licenciandos questionassem e refletissem sobre os 

diferentes elos, como a História da Ciência e as aplicações na sociedade, sendo um 

vetor motivador para os alunos, a fim de facilitar a aquisição de novos conhecimentos.  

 

4.1.1.2 Etapa 3 - Reelaboração 
 

E última etapa da avaliação teve finalidade refletir sobre os apontamentos que 

os licenciandos tiveram durante a entrevista de avaliação do Jogo Didático para então 

se resultar na versão final do jogo (APÊNDICE G). 

Durante a entrevista de avaliação do jogo foi realizado questionamentos para 

que os licenciandos pudessem apontar possíveis erros conceituais e gramaticais ou 

ainda relatar sugestões, críticas ou qualquer informação que pudesse contribuir na 

elaboração final do jogo. No quadro 16, apresentam-se alterações propostas pelos 

licenciandos para reelaboração final do jogo.  
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Quadro 16 – Lista de alterações sugerida para elaboração da versão final do jogo 

LICENCIANDO ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

L1 
 

- Quando eu jogava esse jogo de tabuleiro eu jogava com dois 
dados. Mas não faz diferença, eu achei bem valida a proposta. 

L2 

- Queria fazer um elogio. Eu gostei muito do jogo apesar de ser 
um jogo relativo ao Banco Imobiliário, mas trazer todos esses 
aspectos de um tema só que é radioatividade e fazer uma 
transição entre quem descobriu e a aplicação atual, e até mesmo 
fazendo com que eu refletisse durante jogo sobre a situação do 
uso da radioatividade no meu país hoje em dia.  

L3 
- E tipo assim, em relação a elogio, achei um jogo bem bolado. 
Uma ideia muito boa e que provavelmente tem uma grande 
chance fazer sucesso na aplicação. Eu gostei bastante. 

L4 

-Bom eu gostei da abordagem, a composição no geral ficou boa. 
Acho que o conteúdo foi bom. Legal para você compreender a 
história, saber dos equipamentos, onde é utilizada a 
radioatividade. 

L5 

- Aplicar isso na escola pelo amor de Deus, o pessoal vai adorar.  
Eles vão gostar da história da química. Parabéns pelo trabalho, 
acho que foi de grande esforço, mas teve um ótimo resultado.  
Tá ótimo, excelente.  Parabéns. 

L6 

- Só aquela a questão de quando comprar alguma coisa (se 
referindo aos títulos de posses) ter algo nosso ali entendeu? Tipo 
assim eu era o azul, daí colocar algo (identificar propriedade no 
tabuleiro) que identifique que você comprou a propriedade. 
Acho que é isso... ficou muito bom jogo, sério. 

L7 

- Ah eu acho que eu já falei, crítica eu acho que seria os dois 
errinhos que já falei (erro ortográfico). Eee, a questão de fazê-
los obrigatoriamente ler (ler os cartões), seria uma crítica.  
- Mas acho que elogio, ficou muito bem estruturado, muito bem 
organizado, as cores chamaram bastante atenção, manual ficou 
bem bonitinho, tudo bem organizado. 

Fonte: O autor. 

 
O licenciando L1 apresenta uma sugestão, que quando jogava o Banco 

Imobiliário utilizava dois dados, mas segundo ele não faz diferença um ou dois dados, 

no final elogia sobre a proposta sendo válida.  

E, L6 também descreveu uma sugestão, relatando que durante o momento em 

que jogava teve dificuldade em saber quem era o dono do título de posse quando caia 

nas casas do jogo, e por isso apresentou a necessidade de criar um item para fazer 

tal identificação no tabuleiro. Contudo, a sugestão não foi acatada, pois consideramos 

que muitos itens no jogo podem acabar confundindo os jogadores e essa dificuldade 

não foi identificada pelos demais jogadores.  

A esse respeito faz-se importante ressaltar que, durante o jogo ele tem como 

objetivo didático promover a interação e a comunicação dos alunos, por isso, quando 

um aluno cai em uma das casas, o que se espera é que surjam questionamentos, tais 

como: “De quem é essa casa?” “Alguém já comprou esse título de posse?”. E, assim, 

ocorram respostas: “É minha, agora paga aluguel (risos)” “Vishi, vai ter que pagar 
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aluguel”, todos esses questionamentos permitem que os alunos participem do 

processo jogar, isso faz com que o jogo tenha um perfil de interação entre eles, ou 

seja, a socialização. Por isso, não há necessidade de novos itens. 

Nesse sentido, o jogo irá contribuir em harmonizar a diversão, a participação e 

a socialização dos alunos. Miranda (2002) e Santos (2007) afirmam que a ludicidade 

dos jogos proporciona ao indivíduo a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal 

social e cultural, que favorece no processo de participação dos alunos, socialização, 

expressão e comunicação. 

Já L7 descreveu em sua fala sobre os erros ortográficos, esses erros foram 

reportados durante a aplicação do jogo, e outra crítica seria em relação ao que foi 

retratado por L5 na categoria de regras, da implementação da regra de obrigação da 

leitura dos cartões (cia, avenida e benefícios/malefícios) do jogo. Ao final, L7 

complementou com elogios ao jogo, ressaltando que foi bem planejado e que 

apresenta um designer que chama atenção. 

Os licenciandos L2, L3, L4 e L5 apresentaram elogios quanto à organização do 

jogo. O licenciando L2 relatou em sua fala sobre características que chamou sua 

atenção, por possuir uma transição do contexto histórico para as aplicações atuais. 

Os demais apresentaram somente elogios. 

De um modo geral, durante a aplicação do jogo e seu desenvolvimento, ocorreu 

com participação ativa dos licenciandos, pode-se constatar que eles se sentiram 

curiosos durante aplicação, pois desconheciam algumas informações contidas, então 

o jogo despertou nos licenciandos o interesse em conhecer mais sobre as informações 

presentes no jogo como sobre as aplicações da radioatividade. 

Em relação ao processo de avaliação do jogo, os licenciandos opinaram sobre 

o melhoramento do jogo, foi possível verificar a aprovação deles quanto ao uso do 

material. Esse momento na avaliação foi importante para a elaboração final do 

produto, assim como Cunha (2012) e Soares (2013) afirmam que é preciso que jogo 

passe por um teste para verificação das regras e organização para verificar possíveis 

dificuldades durante aplicação, se as regras e os objetivos estão coerentes, para 

assim analisar, reformular ou realizar alterações no jogo para versão final. Segundo 

os autores, o teste pode ser realizado com um grupo de professores ou amigos. 

Podemos inferir que, nesse trabalho, os licenciandos reconheceram a função 

didática e lúdica do jogo, o que nos permite concluir que nosso objetivo foi atingido 

face aos requisitos que definem um jogo didático em relação a regras, organização e 
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planejamento. Vale realçar que, o Jogo Didático “Cidade Radioativa” pode ser utilizado 

como uma atividade lúdica, tanto no ambiente escolar e em ambiente familiar, ele não 

requer conhecimentos prévios, o jogo foi construído para introduzir o conteúdo de 

radioatividade e possibilitar que os alunos fiquem motivados a conhecer mais sobre a 

história e as aplicações que são mencionados nos cartões, ou seja, provocar uma 

motivação para estudos posteriores, logo fica apto a ser utilizado também em 

ambientes não formais7, como no espaço familiar. 

 

4.1.2  Avaliação: Livro paradidático “Radioatividade: Faz bem ou faz mal?” 
 

Os parâmetros de avaliação do produto didático foram classificados em três 

etapas: Elaboração, Avaliação e Reelaboração. A etapa 1 consta na metodologia da 

dissertação (secção 3.4.3).  Portanto iremos discutir os resultados do processo de 

Avaliação (etapa 2) do recurso didático “Livro Paradidático: Faz Bem ou Faz Mal” e a 

Reelaboração (etapa 3) do produto. 

 

4.1.2.1 Etapa 2 – Avaliação 
 

Para a avaliação do Livro Paradidático (LP) seguiu-se os critérios estabelecidos 

no Guia de Livros Didáticos de Química - PNLD/2018 proposto pelo MEC (BRASIL, 

2017). Em concomitância, também, priorizou-se os aspectos que definem as 

características de um paradidático de acordo com a literatura fundamentada nos 

trabalhos de Munakata (1997), Laguna (2001), Assis e Teixeira (2005) e Beneti (2008).  

Para isso, elaborou-se uma ficha de análise (APÊNDICE D) organizada e 

dividida em 4 categorias: a) avaliação conforme a legislação; b) avaliação do 

conhecimento químico na obra; c) aspectos metodológicos na obra; e d) aspectos 

visuais da obra. Cada categoria foi dividida em critérios para avaliação detalhada do 

material, para classificar os critérios, utilizou-se a escala Likert tendo como 

classificação cada item como: concordo totalmente, concordo parcialmente, não 

concordo/nem discordo, discordo parcialmente e discordo totalmente (LIKERT, 1932). 

Na ficha de análise também havia questões para reelaboração final do produto 

(etapa 3) e para verificar se possuía inconsistências ou erros conceituais. A ficha de 

 
7 Ambiente não formal refere-se um local ao qual ocorre aprendizagem fora do sistema escolar formal. 
Pode ser qualquer tipo de informação que o aluno capte da televisão, jogo, conversas entre amigos e / 
ou familiares. Ambientes não formal (museus, espaço familiar, comunidade, praças/ ocorrem a 
aprendizagem, mas nem sempre de forma intencional como na escola) (GOHN, 2006). 
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avaliação foi entregue aos participantes da pesquisa junto ao Livro Paradidático para 

ler, analisarem e responderem as questões contidas na ficha, para posteriormente 

avaliar. 

No quadro 17 foi organizada e descrita a análise do Livro Paradidático 

“Radioatividade: faz bem ou faz mal?” realizada pelos participantes da pesquisa, além 

do quadro preenchido para cada categoria os licenciandos explicitaram os critérios 

adotados referente a classificação dada aos critérios da obra analisada, após o quadro 

apresenta-se a justificativa dos licenciandos. 

 

Quadro 17 – Ficha de análise do Livro Paradidático realizada pelos licenciandos 

CATEGORIA CRITÉRIOS 

CLASSIFICAÇÃO* 
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CONFORMIDADE 
COM A LEGISLAÇÃO 

Promove positivamente a 
imagem da mulher, 

considerando sua participação 
na produção do conhecimento. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 e L7 

 

 

  

Promove a construção de 
conhecimentos socialmente 
relevantes para formação 

cidadã do aluno, condizendo 
com LDB. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 e L7 

 

 

  

O conteúdo associa com temas 
transversais constituídos PCN's 

e BNCC. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 e L7 

 
 

  

O conteúdo químico respeita as 
diretrizes relativas ao Ensino 

Médio (DCE-PR) 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 e L7 

 
 

  

CONHECIMENTO 
QUÍMICO NA OBRA 

 

Apresenta de modo correto, 
atualizado os conceitos e 
informações do conteúdo 

químico. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 e L7 

 

 

  

O conteúdo químico 
correlaciona os aspectos da 
perspectiva CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente) contribuindo para a 

formação cidadã do aluno 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 e L7 

 

 

  

Permite o aluno compreender a 
aplicação do conteúdo no 

cotidiano. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 e L7 

 
 

  

Não possui erros conceituais. 
L1, L2, L3, L4, 

L5, L6 e L7 
 

 
  

PRESSUPOSTOS 
TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

Apresenta a Química como 
ciência construída por homens e 

mulheres, auxiliando na 
compreensão de que a ciência 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 e L7 
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Legenda: *Características para avaliação. 
Concordo totalmente: Corresponde quando o livro apresenta elevado nível de consonância quanto ao 
critério de análise. 
Concordo parcialmente: Corresponde quando o livro apresenta plenamente a categoria de análise 
descrita. No entanto, apresenta alguma irregularidade a qual necessita melhorias. 
Não concordo/nem discordo: Corresponde quando o livro apresenta neutralidade no critério de 
análise. 
Discordo parcialmente: Corresponde quando o livro apresenta parcialmente a categoria de análise 
descrita. No entanto, apresenta mais que uma irregularidade. 
Discordo totalmente: Corresponde quando o livro não apresenta a categoria de análise descrita ou se 
apresenta de forma incoerente. 
Fonte: O autor. 

Categoria - Conformidade com a legislação 

 

A primeira categoria do quadro 17 se referia a legislação, se o livro estaria 

dentro do que é proposto pela LDB, e atende as Diretrizes Curriculares Estaduais 

(DCE) do Ensino Médio do Paraná. Para todos os licenciandos o Livro Paradidático 

cumpre os critérios estabelecidos nesta categoria, observe as justificativas: 

 
L1: [...] cumpre todos os critérios estabelecidos, tendo em vista que além de toda construção de 
conhecimento e tem em vista a imagem da mulher como agente fundamental no processo de produção 
de conhecimento, visa toda correlação com os PCN’s e BNCC e respeita as diretrizes do DCE-PR de 
química. 
 
L2: Sim, [...] respeita a imagem da mulher e sua importância na academia de ciências. Em relação aos 
temas transversais, o livro aborda temas como gênero, meio ambiente, poluição do lixo radioativo, é 
importante trabalhar esses temas para que o aluno se sinta inserido na sociedade. E acredito que pode 
haver quebras de preconceitos em relação ao tema gênero especificamente sobre a mulher, pois 
mostra que a ciência é construída por homens e mulheres. Sobre o conteúdo, ele cumpre o que é 
proposto pelas diretrizes. 
 
L3: [...] promove positivamente a imagem da mulher ao destacar as contribuições da cientista Marie 
Curie, citando também as dificuldades que ela enfrentou por ser mulher, e uma citação dela 
demonstrando a importância de suas conquistas como mulher [...] promove a construção de 
conhecimentos relevantes para uma formação cidadã, com muitos exemplos das aplicações da 
radioatividade, sua relação com vários campos do conhecimento e seus aspectos sociais, 
apresentando temas transversais (gênero e meio ambiente) conforme os PCN’s e BNCC e o conteúdo 
químicos respeita as diretrizes do DCE-PR.  
 
L4: Os PCN que criado pelo MEC diz que um dos objetivos do ensino é que os alunos sejam capazes 
de se posicionar de maneira crítica, responsáveis e construtivos nas diferentes situações sociais, sendo 
assim o Livro Paradidático além de respeitar o conteúdo químico referente a DCE do ensino médio, 
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engloba a ciência trazendo questões presentes na vida cotidiana na abordagem sobre a radioatividade 
fazendo com que o aluno mediante o conteúdo apresentado possa ter um desenvolvimento intelectual 
e também reflexões sobre questões da vida em sociedade. 
 
L5: [...] cumpre satisfatoriamente os critérios estabelecidos pelas regulamentações mencionadas. No 
que se refere aos temas transversais, o livro aborda os aspectos de Gênero, Meio Ambiente e Saúde. 
Além disso, ressalta-se a importância no destaque realizado na obra pelas contribuições de Marie 
Curie, uma mulher que possibilitou muito avanço na ciência devido aos seus estudos e pesquisas. 
 
L6: [...] apresenta uma característica positiva em relação à formação histórico-crítica do aluno, onde ele 
consegue distinguir e validar seus conhecimentos em seu cotidiano [...] traz uma forma positiva de 
respeito a mulher, baseado nas conquistas dela.  
 
L7: A LDB pede para que os alunos tenham temas transversais inseridos no conteúdo científico [...] A 
perspectiva CTSA embutida no Livro Paradidático permite isso ao longo dos capítulos e 
especificamente no capítulo de aplicações. 

 

Segundo os licenciandos (L1, L2, L3, L5 e L6) o livro promove a diversidade de 

temas transversais, em destaque o gênero no ensino e o papel da mulher na ciência. 

Sendo assim, o Livro Paradidático (LP) pode fornecer fundamentos para a discussão 

de gênero em sala de aula, no que diz a respeito da participação da mulher na 

evolução dos conhecimentos científicos.  

De acordo com Azevedo (1998), Zamboni (1991) e  Rondow (2010), em livros 

paradidáticos costumam-se abordar temas que são poucos abordados em livros 

didáticos, tais temas são importantes para formação do aluno. Nesse aspecto, o Livro 

Paradidático está de acordo com os objetivos indicados na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), ou seja, a abordagem de temas é importante no ensino, pois 

colabora na reflexão e entendimento sobre questões de pluralidade cultural, meio 

ambiente, ética, direitos humanos e entre outros, que coopera na educação e 

cidadania do indivíduo (BRASIL, 2018). 

O processo educativo tem como objetivo incluir na formação dos indivíduos 

questões sociais e culturais vinculando-se à prática social, e exige corroborar os 

papéis normativos de gênero e as desigualdades refletidas na sociedade como um 

todo, desta forma, é importante focar em assuntos a esse respeito, uma vez que, na 

educação, as desigualdades de gêneros permeiam a sociedade, como consta na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Básica brasileira de abranger aspectos formativos 

vinculado ao mundo do trabalho e a pratica social. Além disso, o ensino deve ser 

pautado nos princípios de igualdade, liberdade de aprender, pensar a partir de um 

pluralismo de ideias. 
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A educação tem de ser vista como um local importante para abordagem de 

papeis normativos de gênero com objetivo de promover uma mudança social em 

relação ao respeito pelas mulheres. 

Logo, há de se compreender que temas presentes na sociedade devem fazer 

parte da formação dos alunos, corroborando com Santos e Mortimer (2001) e Santos 

e Schnetzler (1996) quando aconselham que os professores devem abordar os 

conteúdos de química interpostos a realidade social dos alunos, tais assuntos 

valorizam os valores éticos e básicos para formação do cidadão, e dão relevância a 

questões sociais que permeia a sociedade nos dias atuais. 

Outro ponto importante que foi mencionado pelo L2 é que o livro traz a mulher 

como parte do desenvolvimento da ciência, ou seja, a mulher sendo também 

construtora do conhecimento. Portanto, trabalhar gênero atrelado à História da 

Ciência no ensino possibilita aos alunos entender que a mulher faz/fez parte do 

desenvolvimento da Ciência, e que enfrentou obstáculos de acordo com os fatores 

políticos, éticos e sociais da época. Isso amplia as concepções dos (as) alunos (as) e 

os (as) levam a observar que a mulher do mesmo modo faz parte da academia 

científica, e que, portanto, também merece respeito e reconhecimento do seu trabalho.  

Há estudos que evidenciam que metade das publicações de pesquisa no Brasil 

do quadriênio 2011-2015 são de autoria feminina, e o número de publicações entre os 

anos 1996-2000, cresceram cerca de 38% (CARVALHO; COELI; LIMA, 2018). No 

entanto, a participação de mulheres na academia hoje é mais expressiva em números, 

contudo ainda existe preconceito, por isso há necessidade de uma forte ênfase em 

relação a imagem da mulher no ensino de ciências para quem sabe ter uma maior 

probabilidade de as jovens seguirem seus passos e pautarem-se no fato como 

incentivo. 

Nesse viés, compete aos professores o papel crucial no desenvolvimento das 

percepções de gênero junto aos alunos, principalmente a desconstrução de que a 

mulher não fez parte do desenvolvimento da ciência. Os professores são os agentes 

nas escolas que reproduz o status na sociedade em relação a respeito à valores e 

normas sobre gênero. O que precisa ser lembrado com pertinência é que os 

professores, como educadores da própria sociedade, têm suas próprias percepções 

de gênero e eles agem de maneiras que refletem essas percepções impactando no 

sistema de educação em gerar igualdade de gênero na educação (ZAPATEIRO, et al, 

2019). 



67 
 

Os licenciandos também citam que o Livro Paradidático (LP) aborda o tema 

meio ambiente. É de importância destacar que a BNCC se posiciona a respeito desses 

temas, segundo o documento a área de Ciências da Natureza vai muito além de 

abordar os conteúdos conceituais, é necessária uma abordagem de conhecimentos 

contextualizados às questões sociais, culturais, ambientais e históricas, tais 

conhecimentos associados a essas temáticas consiste na base para que os alunos 

possam investigar, analisar e discutir situações que emerjam em diferentes contextos 

na sociedade. 

Na proposta da BNCC, se destaca ainda que em Matéria e Energia as emissões 

radioativas devem ser abordadas sob questões sociais como “as consequências de 

emissões radioativas no ambiente e na saúde” (BRASIL, 2018, p. 549), conteúdo 

abordado no Livro Paradidático (LP). 

A compreensão do tema ambiental é de extrema relevância no ensino, pois 

fornece ao aluno os significados do desenvolvimento sustentável e preservação, para 

mantê-lo informados e possam se posicionar na sociedade sob ações que minimizam 

os problemas ambientais e logo melhorar a qualidade de vida dessa sociedade 

(LEITE, RODRIGUES, 2011). 

É necessário a conscientização sobre questões ambientais, por isso deve fazer 

parte dos currículos escolares para que os alunos se envolvam na solução de 

problemas e tomem medidas para melhorar o meio ambiente. É dever do professor 

dar o conhecimento e a compreensão de meio ambiente para que o aluno pense sobre 

a importância de tomar atitudes em relação a sua preservação, bem como as ações 

que podemos tomar para melhorar e preservar. 

Outro tema mencionado pelos licenciandos é sobre saúde, no qual deve fazer 

parte do ensino, pois fornece conhecimento e informações sobre melhorar, prevenir e 

reduzir riscos de doenças. No caso do conteúdo de radioatividade é importante o 

professor incluir no currículo dos alunos o conhecimento sobre as características de 

radiação, radiação natural no ambiente, e quais seus efeitos em humanos e sua 

aplicação na medicina. No Livro Paradidático, o tema saúde foi abordado para explicar 

como os elementos radioativos agem no corpo humano e como auxiliam no 

diagnóstico e tratamento de doenças como câncer, outro ponto importante a ser 

ensinado é sobre os perigos inerentes ao seu uso inconsciente e irresponsável da 

radioatividade na população (em relação a fatos históricos).  
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Para abordar questões sobre o uso irresponsável da radioatividade, o livro traz 

a história dos “elixires radioativos” que eram vendidos por empresas que utilizavam o 

elemento rádio para fins lucrativos. As empresas anunciavam que a presença das 

substâncias radioativas possuíam propriedades curativas e embelezadoras. Em 1929 

havia em registro cerca de 80 patentes relacionadas ao uso da radioatividade, dentro 

delas estão os alimentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, por exemplo: 

chocolate, cremes dentais, batons, pó de arroz entre outros produtos (VANCHIERI, 

1990; MACKLINS, 1993; GANAU, 2013). 

Pelo fato das descobertas do casal Curie terem repercutido sobre o uso do 

elemento radioativo no tratamento de câncer, as indústrias relacionavam o fato de 

tratar o câncer como também o elemento poderia preveni-lo. A ideia somente foi 

desmistificada em 1932 após a morte de Eben M. Byers8 que morreu por intoxicação 

do rádio (CURIE, 1938; VANCHIERI, 1990; MACKLIS, 1993; GANAU, 2013). 

É importante ressaltar que durante o planejamento de um Livro Paradidático os 

temas transversais devem ser associados a assuntos que são importantes naquela 

região, no estado, país ou um contexto global. Por exemplo, quando um determinado 

assunto é importante para uma comunidade indígena, é preciso levar em conta e 

respeitar regionalidade e cultura do povo indígena, abordando aquilo que é 

significativo a eles em seu contexto local, que pode fazer toda a diferença para que a 

aprendizagem faça sentido para o aluno.  

No caso deste Livro Paradidático, desenvolvido como um Produto Educacional 

III, é relevante destacar que houve essa intenção em abordar contextos que estão 

associados a um acontecimento nacional (acidente de Goiânia) e mundial (Three Mile 

Island, Chernobyl e Fukushima), e dentro dos acontecimentos os temas transversais 

são contemplados com relação a saúde, meio ambiente e gênero. 

Diante da constatação dos licenciandos sobre o uso de temas presentes no LD, 

é possível enfatizar a importância de o professor abordar os conteúdos científicos 

 
8 Eben M. Byers foi um empresário milionário internacionalmente conhecido, após consultar o médico 
fisioterapeuta Charles Clinton Moyar em 1928,  que o sugeriu em utilizar o medicamento radioativo 
produzido em 1925, patente de William J. A. Bailey, do Bailey Radium Laboratories, conhecido como 
Radithor que era anunciado em ter propriedades curativas "Uma cura para os mortos-vivos” bem como 
"Sol Eterno", sua composição descrevia uma agua mineral radioativa que continha uma mistura secreta 
de rádio e tório, em 1932 ele morreu por intoxicação do rádio. 
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atrelados a temas sociais e culturais, o que auxilia o aluno a refletir sobre a sociedade 

em que vivem e suas dimensões históricas.  

Em relação aos conteúdos químicos, os licenciandos afirmaram que os 

conteúdos estão elencados aos conteúdos estruturantes de biogeoquímica, explícito 

nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Química do estado do Parará, no 

quadro 18 temos a estruturação dos conteúdos abordados no Livro Paradidático 

(PARANÁ, 2008).  

 

Quadro 18 – Estruturação dos conteúdos abordados no Livro Paradidático 

Conteúdo Estruturante Conteúdos Básicos 

Biogeoquímica 

Emissões Radioativas (α, β e γ); 

Cinética das desintegrações radioativas; 

Fenômenos radioativos (fusão e fissão nuclear). 

Fonte: PARANÁ (2008). 
 
 

Categoria - Conhecimento químico na obra 

 

Em relação ao conhecimento química na obra, como constatado no quadro 17, 

todos os licenciandos relataram que os conceitos são apresentados de modo correto, 

e que o conteúdo químico correlaciona os aspectos na perspectiva Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) e apresenta as aplicações do conteúdo no 

cotidiano. Conforme as falas abaixo: 

 
L1: [...] cumpre todos os critérios estabelecidos, visando sempre correlações com a perspectiva CTSA 
e o recurso da aplicação da História da Ciência. Não encontrei nenhum erro conceitual.  
 
L2: [...] existe a correlação com a CTSA e possui bastantes aplicações do conteúdo com cotidiano do 
aluno, aplicações que desconhecia. Não tem erro conceitual. 
 
L3: [...] o conteúdo químico é apresentado de maneira correta. [...] o enfoque dado nos aspectos sociais 
da radioatividade está em conformidade com a perspectiva CTSA, além de apresentar muitos exemplos 
da aplicação da radioatividade no cotidiano. 
 
L4: [...] traz aplicações dos elementos radioativos, e aplicações no nosso cotidiano fazendo com que 
haja uma compreensão pessoal do mundo científico, como também o mundo construído pelo homem 
na forma de tecnologia [...]. 
 
L5: [...] o conhecimento químico está de acordo com os saberes científicos e está bem fundamentado. 
[...] aborda os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais, interligando-os e, 
consequentemente, correlaciona-se com a perspectiva do CTSA. [...] apresenta-se contextualizado, de 
modo a propiciar maior atratividade do aluno pelo conteúdo ao associar esse conhecimento químico 
com a aplicação na vida da população.  
 
L6: [...] o conteúdo químico é apresentado de maneira correta [...] o enfoque dado nos aspectos sociais 
da radioatividade está em conformidade com a perspectiva CTSA, além de apresentar muitos exemplos 
da aplicação da radioatividade no cotidiano. 
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L7:O conhecimento químico foi exposto a partir do conteúdo histórico, o que favorece para o 
aprendizado do aluno, despertando maior interesse. Foi abordado conceitos importantes do que é 
fissão, fusão, como ocorre ambos e para que é usado. Não há erros conceituais. 
 

Como já mencionado anteriormente, os livros paradidáticos abordam temas 

que estão no contexto do aluno. Como orienta Rondow (2010), que o livro paradidático 

não necessariamente precisa seguir rigidamente a uma sequência  de conteúdos 

determinada pelos parâmetros curriculares da educação, pode-se optar em usufruí de 

uma liberdade mais crítica e um texto mais informativo levando o ponto de vista do 

autor, tendo liberdade de escolha da problemática a ser abordada de acordo com 

contexto do aluno. 

Os PCNs estabelecem que os conteúdos das Ciências precisam estar 

articulados à realidade social dos alunos, enfatizando os problemas que estão 

presentes no dia a dia como questões sociais e ambientais. Deste modo, o Livro 

Paradidático auxilia o aluno a compreender de forma contextualizada os conceitos 

químicos estão presentes no mundo, possibilitando a formação social crítica e 

reflexiva (LAGUNA, 2001; GOMES, 2009; LOPES, 2011).  

Então, o intuito do paradidático é promover a atenção do aluno para esclarecer 

algo que tenha sentido para ele, ou seja, o livro favorecerá o aluno em compreender 

e/ou resolver questões que podem estar diretamente ligada a vida cotidiana do 

mesmo, são temas como meio ambiente que proporciona uma abordagem 

diferenciada, e como afirma Azevedo (1998, p. 3) o livro vai dar significado ao aluno, 

pois seu intuito é “de passar algum tipo de lição ou informação objetiva e 

esclarecedora”. 

Diante desse panorama, os LPs busca aproximar o aluno de situações que está 

presente no dia a dia, entre elas, destacamos a preservação do meio ambiente, a 

prevenção contra o uso de drogas, a igualdade entre os sexos, entre outros contextos, 

é essa aproximação com temas de sua realidade que pode atrair a atenção do aluno 

como descreve o L5. 

Outro ponto importante abordado no LD é a interação entre ciência e tecnologia 

e suas interfaces com a sociedade, segundo Grynszpan (2014), a abordagem Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) proporciona nas aulas o desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades e qualidades efetivas para levar a ação de cidadania 

responsável em questões orientadas para a ciência, tecnologia e ambiente. A autora 

recomenda que as importantes temáticas podem proporcionar a formação baseada 
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na perspectiva CTSA, tais como: energia, poluição, qualidade ambiental, efeitos dos 

desenvolvimentos tecnológicos entre outras. 

O ensino CTSA vai além de ensinar informações e ajudar os alunos a 

esclarecer problemas, porque permite desenvolver habilidades para agir sobre as 

questões sociais e aprender a discutir as implicações morais e éticas da ciência, 

portanto, o ensino CTSA tem papel crucial não só para formação de cidadãos para 

compreensão do mundo e seus fenômenos, como também para que o aluno aprenda 

a ser protagonista em tomadas de decisões imprescindíveis às mudanças sociais e 

ambientais (SANTOS, MORTIMER, 2000; SANTOS, SCHNETZLER, 2014) 

A abordagem CTSA amplia o conhecimento sobre a ciência de modo mais 

profundo e amplo, preparando o aluno para utilizar a ciência lidando com questões 

associadas ao mundo, dá ênfase em resolução de problemas, capacita o aluno a agir 

e aplicar o conhecimento científico a questões e problemas reais da sociedade. 

Portanto, o Livro Paradidático foi construído em torno de questões sociais, ambientais 

e tecnológicas que são interligadas entre si, como os acidentes radioativos, a fim de 

esclarecer sobre como funcionam as usinas nucleares qual sua relação com a 

sociedade e ambiente. 

 

Categoria - Pressupostos teórico-metodológicos 

 

Conforme o quadro 17, para todos os licenciandos o LD cumpre esse critério 

de análise, ou seja, aborda a História da Ciência como um processo de construção de 

conhecimentos realizado por diversos cientistas (homens e mulheres). Observe nas 

falas: 

L1: [...] a toda a aplicação do material conceitual e sua forma de abrangência em diferentes aspectos 
históricos, sociais e científicos. 
 
L2: Na obra o conteúdo é abordado como uma construção de conhecimentos realizadas por 
descobertas de diversos cientistas [...] a mulher faz parte da ciência [...] o contexto das descobertas 
que envolvia fatores como econômico e político. [...] fala sobre pessoas que faz o uso maléfico da 
descoberta como o uso para construção de bomba na guerra, e também sobre o uso do elemento para 
fins lucrativos como a venda de chocolates com elementos que prometia curar o câncer, essas 
curiosidades das épocas são interessantes e não tem nos livros didáticos [...]. 
 
L3: [...] são apresentadas as contribuições de vários cientistas, homens e mulheres como Curie e 
Meitner para a construção do conhecimento sobre a Radioatividade. É mostrado como esse 
conhecimento evoluiu ao longo do tempo, bem como sua utilização para diferentes fins, maléficos (lucro 
ilegal, guerra) ou benéficos (medicina, criação de energia, pesquisa científica etc.). São mostradas 
muitas curiosidades e fatos, especialmente sobre a forma irresponsável como a Radioatividade foi 
encarada e utilizada pelo público depois de descoberta. 
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L4: [...] traz questão de colocar a imagem de cada cientista que colaborou na descoberta da 
radioatividade e dos elementos radioativos, trazendo a cada cientista sua devida importância na 
evolução desta ciência. Não deixando de abordar o que alguns empresários fizeram para promoverem 
seus produtos utilizando elementos radioativos em sua formulação, o que ocasionou mortes. 
 
L5: [...] ressalta a contribuição do homem e da mulher, apesar do contexto histórico e cultural, para 
descobertas científicas, apresentando as dificuldades a serem enfrentadas na época. Abordou também 
algumas consequências do mau uso da radioatividade, o que causou consequências extremamente 
maléficas, seja pelo desconhecimento de seu impacto ou pelo desejo de destruição em massa. 
Apresenta a História da Ciência de forma a mencionar curiosidades geralmente não abordados em sala 
de aula, mas que atraem a atenção dos alunos e se mostram importantes para a sua formação. 
 
L6: [...] traz de maneira explicita o papel da ciência e da tecnologia para a sociedade, além de suas 
consequências. O que faz com que o leitor reflita sobre algumas ações humanas, de modo que esta 
reflexão irá colaborar com a formação do seu caráter humano e cidadão. 
 
L7: [...] o conteúdo histórico favoreceu muito este tópico por mostrar tantos cientistas envolvidos nas 
pesquisas, e mostrar que a mulher faz parte da ciência.  
 

Nesse quesito, os licenciandos relataram que o livro contempla a história sendo 

construída por homens e mulheres e o processo de construção do conhecimento, 

apresentando a História da Ciência e sua dimensão em relação a cientistas que 

fizeram parte desta descoberta. 

Nesse sentido, desenvolvemos o livro abordando o conhecimento científico e 

suas mudanças ao longo da história na sociedade, para que o aluno entenda que o 

conhecimento é parte de uma cultura e que está ligado aos fatores sociais, 

econômicos e históricos, e que suas aplicações podem surgir para suprir interesses 

daquela época, que vai ao encontro o que relata Matthews (1995) que o indivíduo 

compreenda e tenha a visão da ciência sendo ampla e que evolui de acordo com os 

fatores históricos, e além disso, esses diálogos da História da Ciência pode tornam as 

aulas mais desafiadoras e reflexivas favorecendo no desenvolvimento do pensamento 

crítico, de modo que compreenda a natureza da ciência. 

Aprender a História da Ciência permite o aluno ter outra perspectiva da ciência 

em um todo, faz compreender que diversos cientistas fizeram descobertas e tiveram 

diferentes maneiras de pensar, e que suas ideais permitiram novas descobertas, à 

medida em que aprendemos sobre a História da Ciência compreendemos sobre 

grandes homens e mulheres que fizeram parte desse processo. 

Deste modo, compreende-se que História da Ciência como referencial teórico 

no livro faz com que o aluno compreenda sobre o conhecimento da natureza da 

ciência e seu processo de evolução. Como afirmam os educadores Martins (1990), 

Matthews (1994) e Bastos (1998) a inclusão da História da Ciência em sala de aula 

irá promover uma compreensão mais profunda sobre conceitos científicos e sobre a 
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natureza da ciência, e tem um papel crucial para o entendimento de que a ciência faz 

parte da cultura humana e que pode ser influenciada por fatores políticos, sociais e 

econômicos. 

Sob o mesmo ponto de vista, a história mostra a relação entre ciência e 

sociedade de como era antes, ou seja, se compreende que cada parte do 

conhecimento atual constituiu-se gradualmente por meio da observação, medição e 

experimentação dos cientistas que contribuíram para a evolução do conhecimento, 

consentindo que o aluno compreenda sobre o nosso contexto atual. 

Outra questão priorizado na abordagem do livro são as curiosidades em relação 

a história da radioatividade, acarretou-se trechos que despertem o interesse dos 

alunos sobre produtos radioativos comercializados na época que se deu origem à 

inevitável onda de produtos fraudulentos, os empresários se aproveitavam das 

descobertas recentes do elemento rádio (cura do câncer) para promover no mercado 

um produto que prometia “benefícios” a saúde.  

Uma das curiosidades do livro é sobre a água radioativa, ao qual a indústria 

Bailey Radium Laboratories de East Orange, Nova Jersey, oferecia aos clientes 

US$1.000 que pudessem provar que sua "Certified Radioactive Water"9 (Água 

Radioativa Certificada) continha uma quantidade mínima de elementos radioativos 

(não prejudica o ser humano). Infelizmente, era real, fato científico, e ninguém nunca 

reivindicou o prêmio. Mas Radithor reivindicou pelo menos uma vida, a do famoso 

empresário e industrialista, usuário de três garrafas por dia, Eben Byers. A morte de 

Byers em 1932 inspirou a manchete do Wall Street Journal "A água do rádio funcionou 

bem até que o seu maxilar caiu". Não era somente a indústria Bailey Radium 

Laboratories que produzia a água engarrafada, outras empresas se beneficiam da 

descoberta como no uso dos elementos radioativos para produção de “remédios”, 

chocolates, maquiagem entre outros produtos (MACKLINS, 1993; 1996). 

Logo, esses tipos de curiosidades despertam o interesse no aluno na leitura, 

em querer de fato reconhecer quais benefícios ou malefícios do que está sendo 

estudado, e como procedeu tais acontecimentos. 

 

 

 
9 Água Radioativa Certificada: da marca Radithor, era uma água engarrafada que continha os 
elementos radioativos como rádio e tório. 
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Categoria - Designer gráfico da obra 

 

Observa-se no quadro 17, que 6 (seis) dos licenciandos afirmaram que a obra 

foi bem ilustrada, e o equilíbrio de ilustrações possibilita melhor compreensão do 

conteúdo, somente L6 afirmou que o designer gráfico da obra foi bom, conforme 

seguem as falas: 

L1: [...] é de se elogiar todo o capricho de montagem e escolha de cores, pois tudo tem harmonia e flui 
bem na leitura. 
 
L2: As imagens foram bem distribuídas, possibilita compreender o que está sendo citado no texto. As 
representações da reação de fissão e fusão permite compreender melhor sobre o processo desses 
fenômenos. 
 
L3: As ilustrações são de boa qualidade, bem instrutivas e localizadas estrategicamente. O material 
apresenta um bom equilíbrio entre imagens, não sendo indevidamente carregado de texto. 
 
L4: As imagens facilitam a compreensão dos conceitos, tornando mais a assimilação do conteúdo. 
 
L5: [...] identifica-se que as imagens satisfazem a compreensão, facilitação, complementação e 
representação da leitura, tornando-a mais satisfatória. 
 
L6: [...] há um padrão, o que pode causar certo desconforto pois o mesmo pode ser comparado com 
um livro didático, entretanto o designer pode ser melhorado ao longo do tempo de modo que desperte 
mais atenção dos alunos. 
 
L7: Ficou excelente e bem ilustrativo. As cores foram um diferencial. Atentaria apenas quando as 
imagens possuem algo escrito para que, de alguma forma, as letras não se confundam com a imagem. 
 

Assim como afirma Dalcin (2002), umas das características dos livros 

paradidáticos é seu aspecto ilustrativo e o conteúdo textual de fácil entendimento.  

É preciso reconhecer que as imagens presentes no Livro Paradidático são 

importantes para o leitor, pois ilustram o que o texto expressa e ajudam na 

compreensão textual, por exemplo, um livro fundamentado na História da Ciência, o 

autor cita a existência de um equipamento “x”, a ilustração faz com que o leitor observe 

a imagens do equipamento e imagine o funcionamento dele. Então, o elemento gráfico 

pode auxiliar o aluno a descobrir o que se refere ao objeto mencionado no texto a 

partir da imagem, o que pode auxiliar na compreensão, como afirma Carneiro (1997) 

que a imagem é considerada um elemento complementar para dar para sentido ao 

texto.  

Nas ciências exatas, os elementos gráficos são essenciais para o entendimento 

do conhecimento científico, pois muitas das vezes os conteúdos apresentaram 

saberes abstratos e somente com uso de imagens poderá ajudar a compreender o 

que está sendo estudado. No que se refere ao ensino de química, uma das maneiras 

mais utilizadas para representações das reações químicas, é usar os diferentes 
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Figura 2 - Representação da Reação de Fissão Nuclear 

 

Figura 3 - Representação da Reação de Fissão Nuclear 

sistemas semióticos (sinais escritos ou gestuais, fórmula, gráficos, desenho) para 

representar os conceitos. 

O estudo da semiótica teve início por volta de 1960 (século XVII), a partir do 

filósofo inglês John Locke (1632- 1704) que designou o preceito dos signos, 

chamando-a de semeiotiké. Logo, o filosofo cientista Charles Sanders Peirce (1839-

1914) se aprofundou nos estudos e fundou o que conhecemos como semiótica 

moderna (NOTH, 1995). 

Os instrumentos da semiótica trazem significados a partir da manipulação e 

mediação de signos. Segundo Peirce o signo é tudo que represente algo para a 

pessoa, ou seja, desenhos, imagens, símbolos, sinais escritos ou gestuais, o que vai 

dar significado para o aprendizado do aluno através do uso desses instrumentos, dado 

a capacidade de refletir abstratamente e interpretar os conceitos de forma mais 

abrangente (GOIS, GIORDAN, 2007) 

Por exemplo no Livro Paradidático (Produto Educacional III, p. 35), um dos 

conteúdos abordados na radioatividade é a fissão nuclear, alguns alunos têm a 

dificuldade de visualizar na equação da reação de fissão a ‘quebra’ do elemento 

radioativo instável, observa a equação: 

𝑈92
235   + 𝑛  0

1 →  Ba56
140   +   𝐾𝑟36

93 +  3 𝑛0
1   

Para isso usamos uma representação por imagem como complemento, que 

pretende facilitar na aprendizagem do conteúdo. Observe a representação na figura 1 

abaixo: 

 

 

 

 

 
 
 
 Fonte: O autor. 
 

O círculo maior representa o átomo de urânio (U), os círculos menores são os 

nêutrons (n). Observe que quando um nêutron é bombardeado no núcleo de urânio, o 

núcleo se torna instável (observe na imagem a representação do núcleo instável, 

excesso de energia), um elemento instável tende se tornar estável, então o átomo de 

NÊUTRON 

𝑈92
235

 

𝑈92
235

 

𝑈92
236  (𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙) 

𝑈92
236  (𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙) 

3 NÊUTRONs 

 

Ba56
140

 

Ba56
140

 

Kr36
93
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Urânio (U) se divide em dois átomos menores e por conseguinte há a emissão de 3 

neutros que bombardearão outros átomos de uranio, iniciando uma reação em cadeia.  

Nesta situação configurada no paradidático foi feita a escolha partir de uma 

equação apresentar a imagem, com o intuito de reinterpretar a visualização de uma 

reação em cadeia, o que poderá auxiliar na aprendizagem do conceito. Como afirma 

Paselk (1994) o uso de imagens/ilustrações como recurso didático poderá auxiliar no 

processo de ensino, e possibilita ao aluno melhor visualização e compreensão 

conceitual.  

Somente as licenciandas L6 e L7, apontaram sugestões nesta categoria. Para 

L6 há necessidade de melhorar o designer, mas não se refere o que necessita ser 

modificado. A L7 relatou que necessita rever o posicionamento das descrições (itens 

textuais presentes na imagem), no entanto, a última versão enviada em PDF para 

licencianda sofreu uma desconfiguração, fazendo que os itens que compõe a imagem 

ficassem sobreposto dificultando sua visualização, logo tal consideração foi superada 

na versão final do Produto Educacional. 

 

4.1.2.2 Etapa 3 - Reelaboração 
 

A última etapa da avaliação teve por finalidade refletir sobre os apontamentos 

que os licenciandos tiveram durante o processo de avaliação do livro para então se 

resultar na versão final do livro (APÊNDICE H). 

Além dos apontamentos da ficha de análise do Livro Paradidático, ao final da 

ficha apresentava uma questão para que os licenciandos pudessem apontar possíveis 

erros conceituais e gramaticais ou ainda relatar sugestões, críticas ou qualquer 

informação que pudesse contribuir na elaboração final do livro. No quadro 19, 

apresentam-se alterações propostas pelos licenciandos para reelaboração final do 

livro. 

 
Quadro 19 – Lista de alterações sugerida para elaboração da versão final do Livro Paradidático  

LICENCIANDO ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

L1 
 

- Sem sugestões ou críticas. 

L2 
- Eu mudaria a forma de apresentar, não dessa forma como os 
livros comuns, mas de uma forma mais descontraída (uma 
figura de um lado, o texto de outro). 

L3 

- O livro foi muito bem elaborado, contudo são visíveis alguns 
erros na escrita do texto: 
Uso de Crase pág. 36 
Repetições pág. 37 
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Vírgulas pág. 36 
Digitação pág. 46 

L4 -Series/acentuação pág. 6 

L5 

- Penso que por ser um Livro Paradidático não há a necessidade 
de acrescentar as citações das referências, até mesmo porque 
isto não se apresenta como uma característica frequente nos 
livros. Talvez estas citações propiciem uma poluição visual no 
momento em que o aluno leia. Acredito que apresentar as 
referências utilizadas apenas no fim seja o suficiente. 
 
- Acredito ser importante nomear os elementos químicos com 
letra maiúscula, por serem nomes de elementos. Por exemplo: 
Urânio ao invés de urânio. 
 
Há alguns erros no decorrer do livro, nas páginas: 
-Neutrin (Neutrino**) pág. 27 – ver na imagem 
-A imagem está invadindo o texto. É necessário maior 
espaçamento entre o texto e a imagem abaixo. pág. 23 
-Seria “raio x” como na página 47 ou “raio-x” como na página 
7? X ou x? Verificar para todos.  
-Verificar raios x, como na página 12, e padronizar para o 
restante da obra. pág. 7, 12 e 47 
-Nomear a figura págs. 48 e 49 
- “docarbono-14” separar “do carbono-14” pág. 52 
 

L6 

- O livro como um todo, possui uma excelente linha de 
pensamento, a qual se inicia no início e vai tendo continuidade 
ao longo do mesmo. A linguagem de fácil leitura, fácil 
entendimento. 

L7 
- Achei que no contexto da história da Marie Curie, você poderia 
contar que ela morreu devido a sua pesquisa por ficar tanto 
tempo exposta aos elementos radioativos.  

Fonte: O autor. 

 
Os licenciandos (L3, L4, L5) apresentam julgamentos relacionados a alterações 

exclusivamente gramaticais, ortografia ou formatação. Neste sentido, foram propostos 

diversos ajustes para aprimorar a versão final do livro. As apreciações acima foram 

corrigidas como proposto pelos licenciandos. Esse processo foi importante para 

reelaboração final do livro, pois alguns erros passaram despercebidos (gramatical ou 

formatação) durante a construção do livro. 

Já L2 e L5 sugeriram algumas melhorias, L2, considerou a necessidade da 

mudança da apresentação do livro, a figura 2 a seguir apresenta como era a 

distribuição dos conteúdos e imagens na primeira versão do livro, e na figura 3 após 

a sugestão do licenciando foi realizada uma nova distribuição dos conteúdos e 

imagens do livro, alteramos as configurações de fonte e tamanho, tornando-se mais 

atrativo. 
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E, L5 aconselhou a retirada das citações presentes na frente de cada texto, 

segundo a licenciandos pode haver a poluição na leitura durante o seu uso. Então, 

optou-se em seguir sua sugestão apresentando as citações somente nas referências 

do livro. Além disso, L5 também sugeriu a mudança nos indicadores das figuras e na 

apresentação dos nomes dos elementos com a inicial maiúscula. 

Para L7 houve a falta da conclusão da vida pessoal da Marie Curie, desta forma 

a sugestão foi acatada e adicionada na conclusão do capítulo que explica a história 

da radioatividade. 

Já para L6, não apresentou crítica ou sugestão, e sim um elogio quando a 

organização do livro e a linguagem. Em sua resposta há de concluir que o livro 

construído possui uma das características que Torres (2012) propõe, como sendo um 

material que possui uma linguagem clara e de fácil compreensão. 

A etapa final de reelaboração do produto foi o momento mais importante, pois 

todas as críticas e sugestões contribuíram na qualificação final do Produto 

Educacional, sendo também referida em outros trabalhos de avaliação de recursos 

como uma etapa de grande relevância para aperfeiçoamento do recurso didático 

(FERRAREZI, 2006; MOURA, 2016; RIBEIRO, 2018). 

A partir dos resultados, o Livro Paradidático é um material complementar para 

abordar o conteúdo básico de radioatividade, tendo em vista o enriquecimento de 

temas que podem proporcionar uma diversidade de assuntos e também propiciar uma 

leitura maior de mundo com outras áreas do conhecimento que conversam entre si, 

Figura 2 - Primeira Versão Livro 
Paradidático Figura 3 – Versão Final Livro Paradidático 

 

 

Fonte: O autor. Fonte: O autor. 
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que permite abranger a partir disso o contexto do cotidiano do aluno, e possibilitar a 

leitura do mundo em que vive.  

A participação dos licenciandos foi importante para sua formação pois tiveram 

seu primeiro contato como avaliadores de um livro, ação que terão que realizar caso 

lecionem em uma escola pública. Deste modo, o processo de avaliação proporcionou 

aos participantes a visualizarem a relação entre a teoria e a prática, como também 

participar na utilização do Livro Paradidático em sala de aula. 

 

4.2 A importância de cursos na formação inicial 
 

Após a finalização do curso os licenciandos participaram de uma entrevista 

para análise final da pesquisa, a entrevista foi individual e conduzida a partir do roteiro 

(APÊNDICE E), para esta análise contou com 3 (três) perguntas sendo elas: 1) Este 

curso contribuiu para sua formação inicial? Em caso afirmativo, de que maneira? 2) 

Gostaria de participar de mais cursos que abordassem metodologias e recursos 

didáticos? 3) O que mais lhe chamou atenção durante o desenvolvimento do curso? 

A pergunta de número 1 (um), teve como objetivo verificar como o curso 

contribuiu para formação inicial dos participantes. Observe no quadro 20, que o curso 

contribuiu na aprendizagem dos conteúdos e/ou sobre o uso dos recursos didáticos. 

Quadro 20 – Contribuições do curso para a Formação Inicial Docente 

FOCO DE 
OBSERVAÇÃO 

FALAS DOS LICENCIANDOS  

Contribuições do curso 
para a formação inicial 

dos licenciandos 
 

L1: Sim, porque o curso de química não abrange todo conteúdo que 
deveria abranger, esses cursos trabalham. [...] gostei do curso pois foi 
aplicável. Ele também trouxe curiosidades importantíssimas, e tudo isso 
agregou no nosso conhecimento [...]. 
 
L2: Sim contribuiu, [...] diversas formas de estar levando esse conteúdo 
para aplicação em sala de aula, servindo como diferentes recursos para 
que se possa adequar e melhorar num determinado contexto [...] Então foi 
legal da forma que foi abordada ao longo dos encontros para que 
envolvesse os participantes em cima dessa temática e ainda assim propor 
para eles diversas formas de levar esse conteúdo para dentro da sala de 
aula [...] 
 
L3: Então com certeza teve contribuição [...] foi tanta questão de 
conhecimento que gente viu, igual mencionei sobre curiosidades coisas 
que a gente não sabia né sobre a radioatividade. [...] Alguns recursos que 
você utilizou aqui como a poesia que não é tão comum de ser utilizado. [...] 
pode dar ideia de como a gente poderia estar utilizando também no futuro 
esses recursos. 
 
L4: Olha o tanto que gostei do curso (rindo). Tanto éé, que quando a 
professora pediu para fazer um planejamento eu fiz da radioatividade [...] 
me instigou a querer saber mais e planejar sobre. [...] descobri o Livro 
Paradidático que eu não sabia, então olha aí novas descobertas. O Jogo 
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Didático eu já tinha um conhecimento antes, mas gostei também do seu 
Jogo Didático. [...] um dia que for professora eu sempre vou pensar o 
melhor para meus alunos né de trabalhar uma forma mais interativa com 
eles e que eles possam compreender o conteúdo, para não ser aquela 
coisa maçante [...] 
 
L5: Eu vejo que esse curso contribuiu muito. [...] ele apresenta o conteúdo 
de radioatividade mais aprofundado [...] apesar de estar no sexto e indo 
para sétimo semestre, ainda não vi. [...] o curso contribuiu com recursos 
diferenciados [...] então os recursos desse curso possibilitam o melhor 
interesse e consequentemente a compreensão do conteúdo [...] conseguiu 
propor um material muito rico em conteúdo e que estimular a aprendizagem 
e o desejo em aprender a química. 
 
L6: [...] ele acaba quebrando alguns preconceitos igual a gente tinha no 
início (falando da visão maléfica que tinha sobre radioatividade). [...] a 
forma em que ele foi estruturado eu achei extremamente coerente, então 
acaba você criando uma linha de raciocínio. Acho muito importante que 
crie essa linha para chegar em um resultado [...] Só acho que precisa de 
mais tempo, mais aulas. 
 
L7: [...] eu nunca soube da história e nunca soube das aplicações da 
radioatividade. E no curso de licenciatura eu nunca vi sobre radioatividade 
e nenhuma disciplina até agora, eu já tô terminando estou no 7º período 
[...] então seu curso complementou, ele complementou que os professores 
por enquanto não conseguiram passar [...] ele também complementou e 
falou de recursos que eu não conhecia [...] como o jornal [...] inclusive no 
final eu fiquei pensando, seria até uma proposta de pedir para os alunos 
fazerem, tipo dar uma temática e fala “ooo tenta montar um jornal com tal 
tema, tenta pegar aplicação e história”. […] ficou bem nítido que você fez 
desde o começo tanto na parte da química e tanto na parte pedagógica 
também. 

Fonte: O autor. 

 
Em relação à aprendizagem dos conteúdos, conforme o quadro 20, para 6 

(seis) licenciandos relataram que desconheciam sobre as curiosidades, a história e 

aplicações da radioatividade, e o curso proporcionou esse aprendizado.  

Há de destacar nas falas de L5 e L7, que ambos estão na etapa final de 

formação (6º e 7º período), e ainda não aprenderam os conteúdos estruturantes 

básicos da radioatividade, sendo que os mesmos estão elencados a BNCC e DCE-

PR (PARANÁ, 2008; BRASIL, 2018).  As narrativas mostram que o curso contribuiu 

com novos conhecimentos pedagógicos e específicos propondo diversos recursos a 

ser utilizados no ensino, sendo assim, o curso possibilitou a formação pautada na 

racionalidade prática como proposto pelos autores Shön (1992) e Maldaner (2000). 

Entende-se que segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Formação de Professores, os cursos de licenciatura devem garantir aos 

licenciandos, competências objetivas para a educação básica, tal como o 

desenvolvimento de capacidades que contemple os conteúdos da área de ensino para 
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a educação básica, bem como saberes pedagógicos para torná-los aptos a iniciarem 

a carreira (BRASIL, 2015).  

Sobre os recursos abordados no curso, todos os licenciandos descreveram que 

puderam vivenciar a utilização dos recursos e reconheceram seu potencial no 

processo de ensino e de aprendizagem. Os licenciandos L4 e L7 relataram 

desconhecer alguns recursos, e o curso possibilitou conhecer e vivenciar a aplicação.  

Desta forma, os cursos complementares durante a graduação são importantes 

para os licenciados conhecer através do uso de novas abordagens e recursos 

didáticos que auxiliarão no planejamento das aulas em sua futura profissão. 

Observe na fala de L7 (quadro 20), que gostou da proposta do jornal presente 

no Livro Paradidático, e que pensou em uma proposta de aplicar o jornal, no entanto 

os alunos realizariam a construção a partir de uma temática que ela estivesse 

abordando em sala de aula. Nesse aspecto, o curso contribuiu para licencianda refletir 

e propor novas ideias para realizar em suas futuras aulas. 

Todos os cursos voltados para a preparação de professores oferecem 

estratégias, metodologias, abordagens, recursos didáticos, entre outras informações 

que subsidiará o professor para oferecer um ensino de qualidade para seus alunos. 

Desta forma, para que isso ocorra é necessário que o professor reconheça a 

importância e o potencial de utilizar os recursos e métodos pedagógicos em sala aula 

por meio da participação de pesquisas que oportunizem conhecimentos.  

Este também é o ponto de vista de Galiazzi et al. (2007), Galiazzi (2014) e 

Santos, Maldaner (2010) quando afirma que, a participação de pesquisa, cursos e 

eventos é essencial para formação inicial, conhecer novas metodologias e recursos 

dará conhecimentos ao futuro professor de como implementar ações didáticas para 

superar as dificuldades de seus alunos, e consequentemente, contribuirá no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Já para os professores em formação continuada, as descobertas de novas 

estratégias de ensino possibilitam que ele volte para a sala de aula e realize mudanças 

em seus estilos de aula e currículos para melhor atender às necessidades de seus 

alunos (IMBERNÓN, 2006; MENDES, 2013; RITTER, et al, 2018).  

Em suma, mediante a participação em cursos, os professores desenvolvem e 

obtém experiência de maneira aplicável, pois lhe dão acesso a materiais e troca de 

experiências que aumentam suas bases de habilidades e os ajudam a manter-se 
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atualizados com os atuais métodos de ensino e tendências na educação. Isso leva a 

um desenvolvimento profissional.  

A pergunta 2 (dois), se referia o que mais chamou atenção dos licenciandos 

durante o desenvolvimento do curso, e observe nas falas no quadro 21 que, para cada 

participante, um recurso ou a abordagem lhe chamou a atenção.  

 
Quadro 21 – Respostas dos licenciandos sobre o que mais lhe chamou atenção 

FOCO DE 
OBSERVAÇÃO 

FALAS DOS LICENCIANDOS  

O que mais lhe 
chamou atenção 

durante o 
desenvolvimento do 

curso 

 
L1: Eu gostei muito do jogo. [...] você deu todo embasamento histórico, 
que você aplicou para gente ali de forma descontraída para se divertir, mas 
tinha todo embasamento histórico. Para mim marcou bastante. Eu acho 
que a questão de mudar, sair do papel, do tradicional. 
 
L2: O que mais me chamou atenção foi o recolhimento de materiais da 
História da Ciência, história da química e história da radioatividade [...] a 
respeito daquelas evidências que foram levantadas [...] artefatos, registros, 
manuscritos, livros de pessoas que tiveram ao redor né, do 
desenvolvimento daquele conteúdo [...]. 
 
L3: Ah não sei, acho que talvez tenha sido justo essa questão mesmo né 
tipo assim de ter sido utilizado vários recursos. [...] talvez um recurso que 
funciona para um aluno não funciona pro outro. O que não funciona para 
um conteúdo, funciona pro outro. Mas aí nesse caso dentro de um 
conteúdo só você fez a utilização de vários recursos, então que isso foi 
uma coisa que chamou atenção. Utilização do recurso poesia né de texto 
né tipo literário né que não é uma coisa muito comum no ensino de 
química. Eu mesmo não tinha visto ainda. [...] a questão da parte histórica 
da radioatividade [...] como a radioatividade foi vista nas primeiras 
décadas, aquilo foi uma coisa bem interessante de aprender [...]. 
 
L4: O momento que foi muito agradável foi o jogo, que a gente se divertiu. 
O jornal também, gostei da elaboração dele. O jogo e o jornal foi os 
momentos tops assim, quando vi o jornal eu pensei “Nossa”, então eu 
gostei muito. 
 
L5: O que mais me chamou atenção, foi como o curso foi estruturado de 
modo que estabeleceu uma maior relação entre professor-aluno, onde 
foi colocado o aluno ao centro do processo [...] utilizando metodologias e 
recursos que chamasse atenção e quisesse que realmente o aluno 
participasse. Não tinha como não participar ali [...] 
 
L6: O poema [...] você dar essa oportunidade de as pessoas falarem o que 
elas pensam. Isso você considera a opinião delas. [...] antes o poema tinha 
pouco significado, tipo “porque tem isso aqui”. Agora eu consigo 
compreender o significado de cada palavra ali sabe [...] 
 
L7: Mais? Marie Curie [...] ficar sabendo da história dela da luta dela, por 
conseguir entrar na universidade, de ser primeira mulher do prêmio Nobel 
[...] isso que me despertou mais atenção. Por estar voltado mais para 
História da Ciência.  
 

Fonte: O autor. 
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De todos recursos e estratégias de ensino utilizadas no curso, para cada 

licenciando, algo lhe chamou atenção. Somente o L3 que destacou em sua fala que 

todas as atividades lhe chamaram atenção.  

 Neste contexto, é possível afirmar que cada aluno varia em suas preferências 

e motivações quando se refere ao modo de aprender.  Deste modo, quando 

trabalhamos com uma turma de estudantes é preciso considerar que se tem 

diferentes ritmos de aprendizagem, motivações, perfis, habilidades e experiência 

pessoal, portanto, para cada aluno um método, uma abordagem ou um recurso pode 

agradar ou não (LABURU, ARRUDA, NARDI, 2003). 

Nesse viés, o pluralismo metodológico pode fornecer, durante o processo de 

ensino e aprendizagem, diferentes formas de aprender o conteúdo respeitando a 

individualidade que cada aluno tem de aprender. Laburú, Arruda e Nardi (2003), 

afirmam que o ensino baseado em um único estilo didático poderia dar conta somente 

de um tipo de aluno, e não daria conta das necessidades formativas para os outros. 

Desta forma, existem alunos que não se adaptam a um estilo de ensino. Por 

isso compreende-se a necessidade de o professor variar seus métodos de 

aprendizagem para que possa atender a maioria de seus alunos. Como propõe 

Honey e Mumford. (1988) in Alonso e Gallego (2002) os alunos possuem estilos de 

aprendizagem diferentes, seus estudos abrangem uma série de teorias sugerindo 

diferenças sistemáticas no padrão natural ou habitual de aquisição e processamento 

de informações em situações de aprendizagem. Um conceito central é que os 

indivíduos diferem na maneira como aprendem. 

Assim como recomenda a Diretriz Curricular da Educação Básica de Química 

(DCEBQ) do estado do Parará, que os conteúdos científicos devem ser norteados 

com o uso de metodologias e recursos didáticos variados, apreciando então o 

pluralismo metodológico, priorizando as diferentes formas de ensinar (PARANÁ, 

2008).  

No entanto, cabe ao professor considerar as diferentes estratégias, abordagens 

e recursos que proporcionem a apropriação do conhecimento científico. Cada 

atividade desenvolvida durante o curso envolveu a participação de todos os 

licenciandos, mas como observado no quadro 21, para cada aluno uma atividade lhe 

chamou atenção.  

Nesse contexto, compreende-se que quanto mais diversificado e rico o 

encaminhamento pluralista com o uso de recursos e estratégias fornecidos pelo 
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professor dará mais condições de desenvolver a aprendizagem na maioria dos seus 

alunos, na tentativa por atender o público todo. 

Por fim, perguntou-se aos licenciandos se gostariam de participar de outros 

cursos que abordassem metodologias e recursos didáticos para o ensino de química, 

6 (seis) dos licenciandos gostariam, e somente 1 (uma) licencianda não gostaria, 

observe o que relataram em suas falas no quadro 22. 

 
Quadro 22 – Respostas dos licenciandos se gostariam de participar de outros cursos 

FOCO DE 
OBSERVAÇÃO 

FALAS DOS LICENCIANDOS  

Gostariam de 
participar de outros 

cursos que 
abordassem outras 

metodologias e 
recursos didáticos 

L1: Sim, [...] interessante para questão de entender como isso pode ser 
aplicar, e os métodos pedagógicos é sempre bem-vindo. Gente acaba 
vendo na teoria uma coisa e quando chega na prática é outra né. [...] falou 
sobre a história e sobre os recursos e tal, e depois mostrou como aplicar 
eles, daí a gente sabe como usar agora [...] a professora tem pouco tempo 
para dar teoria e aplicar né então os cursos vem pra complementar isso ai 
né, ou dar algo que a gente não tem, tipo a radioatividade e a História da 
Ciência que a gente não tem aqui.  
 
L2: Sim, [...] isso na formação é essencial. [...] metodologias e outros 
recursos didáticos são essenciais para realmente você preparar o 
professor docente na situação de sala de aula até porque de um contexto 
para outro existe vários tipos de maneiras de se aplicar o conteúdo seja ela 
por TICs, por preparação de jogos etc [...]  
  
L3: Sim [...] tenho curiosidade de saber mesmo como funciona aplicação 
de jogos para aprender mais né para eu utilizar como professor. No seu 
curso né a gente conseguiu ver muitas coisas sendo aplicadas, muitos 
recursos na prática mesmo. A gente participou do jogo, participou da leitura 
do jornal, participou da poesia, tipo quando você usou vídeos né como 
recurso também que mandou no Classroom.  
 
L4: Gostaria, porque só o Jogo Didático que eu já sabia, e outras 
metodologias eu conhecia recentemente que é as TICs [...] 
 
L5: Certeza. [...] metodologias e recursos estão avançando [...] é um ciclo 
em desenvolvimento. Então com certeza eu gostaria de participar de mais 
cursos [...] vai enriquecer tanto a mim como para formação de docente. 
 
L6: Olha Gean sinceramente, esses cursos são os que eu tenho menos 
interesse. [...] professor tem que ter dom, tem que amor e paciência. Ele 
tem que ver que realmente tem que fazer a diferença, eu não vejo que eu 
faço essa diferença. Tipo, não que eu seja capaz, é algo que para mim não 
foi gerado [...] de certa forma isso ajuda também, de ter uma ideia diferente, 
de métodos diferentes, de professor diferentes. [...] tendo o exemplo você 
pode aperfeiçoar e melhorar o ensino [...] eu não me vejo em sala de aula, 
pretendo seguir para indústria. [...] eu não tenho interesse em fazer. 
 
L7: Se for igual o seu sim. [...] talvez é porque agora eu estou tendo uma 
maior consciência das diferenças de metodologias de ensino e 
aprendizado.  

Fonte: O autor. 
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Na literatura tem-se discutido sobre a importância dos licenciandos 

participarem de cursos ou eventos para dar treinamento necessários para aplicarem 

em sala de aula, com objetivo de melhorar a educação básica e visar a construção de 

novos conhecimentos pedagógicos para então melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem (MALDANER, 2006; CARVALHO, GIL-PEREZ 2011; GALIAZZI, 2014).  

Desde a formação inicial, os licenciandos precisam conhecer as diferentes 

estratégias de ensino para então aplicar em sala de aula, por isso a importância de 

participarem de cursos que possibilite a vivência do conhecimento científico e 

pedagógico, pois o elo entre a teoria e a prática permite ao  licenciando refletir sobre 

a importância de utilizar as diferentes metodologias, abordagens e recursos que irá 

fornecer um ensino de qualidade aos seus alunos, como os licenciandos L1, L2, e L3 

relatam em suas falas. 

As experiências de aprendizagem para os licenciandos dá a oportunidade de 

observar na prática como aplicar as estratégias de ensino em sala de aula, de tal modo 

que as atividades desenvolvidas em um curso de formação oferece ao professor 

maneiras novas de pensar, demonstrações de novos recursos (como o jogo e o 

paradidático), refletir sobre as experiências, e obter um feedback sobre o uso dos 

diferentes recursos de ensino, conforme apontado por Galiazzi (2014), Santos, 

Maldaner (2010), Fonseca, Santos (2016), Dattein, Gullich, Zanon (2018) e Souza, 

Chapani (2019). 

Então, todo esse aprendizado pode desempenhar um papel crucial na 

aquisição de novos conhecimentos ainda na formação inicial, que auxiliará os futuros 

professores a fornecer oportunidades para a integrar em futuras mudanças 

apropriadas em sua prática. Os cursos de formação de professores oferecem 

oportunidades para ganhar experiência, o que é vital para ajudá-lo a se tornar um 

professor melhor. 

Dos 7 (sete) participantes, somente 1 (uma) licencianda não gostaria de 

participar de outros cursos, ela descreve que não pretende ser professora, e relata 

que para ser professora é preciso ter “dom”.  

Ser professor não é uma capacidade inata (dom), mas sim uma profissão como 

qualquer uma, no entanto pressupomos que para ser professor requer um esforço 

pessoal e formação que possibilite o domínio das práticas ligadas ao aprendizado. 

Além disso, é fundamental que o indivíduo que escolha como profissão a de educar e 
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ensinar tenha como principais características pessoais: ser paciente, ter empatia, ser 

organizado, e a paixão em ensinar.  

Essas são características que levam ao pensamento comum de que para ser 

professor é preciso ter "vocação" ou "missão" ou “dom”, se refere que para seguir essa 

profissão é preciso ter a paixão de ensinar, ser capaz de motivar e fazer a diferença 

na vida dos alunos. Se refere a uma profissão que lida com indivíduo em construção, 

ou seja, trabalhando com os alunos para formá-los e contribuir para que possam 

exercer seu papel como cidadão na sociedade. Nós professores ficamos em média 5 

horas por dia com os alunos, muitas vezes os inspiramos não apenas 

academicamente, mas também pessoalmente. Se relembrarmos quando éramos 

criança ou adolescente, é possível que nos venham em mente ao menos um professor 

que se destacou e fez a diferença em nossa vida ou não. 

Ensinar é tocar a vida dos alunos, fazer conexões que poderão permanecer ou 

até mesmo inspirar os estudantes. Os professores podem se tornar modelos ao longo 

da vida, simplesmente fazendo seu trabalho com paixão. Uma pessoa que tem paixão 

em se tornar um professor é porque ele entende as responsabilidades e o dever de 

ser professor. Ser professor não é um trabalho fácil requer estar envolvido em muitas 

atividades, como preparar, planejar, testar, corrigir, avaliar etc. Além de todo 

envolvimento, é preciso que o professor tenha a paixão de ensinar, inspirar e ser 

capaz de elevar o espírito de seus alunos a aprender a aprender continuamente.  

Nesse viés, quando referimos a fala de L6 que descreve como “dom”, ela está 

se justificando que talvez não tenha as características que descrevemos acima, por 

isso ela não deseja participar de outros cursos, pois pretende seguir a profissão no 

setor industrial.  

Desta forma, o curso possibilitou à licencianda ter outra perspectiva da 

profissão de ser professor, levando-a quem sabe a mudar sua opinião quanto à 

profissão docente e despertar o interesse em segui-la, segunda ela o curso “de certa 

forma” contribuiu com diferentes ideias de como aborda o conteúdo e que é preciso 

estar sempre atento as novas abordagens, métodos e recursos para então contribuir 

no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido oportunizou aos futuros professores conhecer e 

vivenciar a aplicação de recursos didáticos fundamentado na História da Ciência. 

Nesse sentido, o curso proporcionou saberes pedagógicos de como abordar o 

conteúdo de radioatividade de tal modo que possa contribuir com licenciandos no 

planejamento de suas aulas. 

Durante o percurso, ficou evidente a aprovação dos licenciandos quanto ao uso 

dos recursos didáticos, sendo um material rico de informações e que chamará atenção 

dos alunos para o aprendizado. Os resultados obtidos com este estudo permitem 

concluir que o uso dos recursos didáticos com base na História da Ciência possibilita 

ao aluno compreender e ter uma visão cronológica de fatos históricos que apontam 

para a evolução do conhecimento. 

Durante toda a pesquisa os licenciandos também contribuíram com o processo 

de avaliação e aprovação dos produtos educacionais para que fosse elaborada a 

versão final do material, a partir da sua participação e reflexão para melhoria dos 

produtos desenvolvidos. 

Com relação ao Jogo Didático, os dados mostraram que a atividade estimulou 

a curiosidade dos licenciandos a descobrirem mais sobre as informações contidas nos 

cartões, o que os motivou a participar do processo de ensino e de aprendizagem do 

conteúdo em foco. Além disso, proporcionou o desenvolvimento intelectual, emocional 

e social, a partir da interação entre os estudantes. Portanto, pode ser um material 

eficaz para introduzir o conteúdo de radioatividade, constituindo um instrumento que 

motiva a participação dos alunos e aumenta o interesse pela ciência, especificamente 

o conteúdo de radioatividade. 

Em relação ao Livro Paradidático, os licenciandos consideraram um material 

rico em informações para se abordar em sala de aula, como temas sociais, gênero e 

ambientais. No processo de avaliação, puderam melhorar alguns aspectos do livro, o 

que contribuiu para a elaboração da versão final desse Produto Educacional. 

Sobretudo, foi possível identificar também que ainda permeiam algumas 

lacunas na formação inicial dos licenciandos em Química, como a falta de disciplinas 

obrigatórias ou optativas para dar subsídios sobre a História da Ciência.  

Nessa perspectiva, é importante que os cursos de licenciaturas ofertem desde 

o seu início, disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino de Química para 
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proporcionar aos licenciandos a interação entre os conceitos teóricos e pedagógicos 

que serão aplicados na sua profissão, tais disciplinas devem possibilitar que os alunos 

vivenciem desde o início da formação inicial o uso de recursos didáticos (como livro 

paradidático, jogos, poemas, entre outros) e abordagens de ensino (como CTSA, 

História da Ciência, entre outras). 

Diante dos argumentos expostos, percebe-se a importância de ofertar cursos 

extras, fora da grade curricular, durante a formação inicial docente, como uma 

alternativa para complementar o que não é proposto na Licenciatura para, então, 

oportunizar saberes necessários aos futuros professores que a priori irão atuar na 

educação básica de ensino.  

Em suma, a pesquisa oportunizou aos participantes, mediante o curso de 

formação docente, vivenciarem e conhecerem os diferentes recursos didáticos para o 

ensino fundamentado na História da Ciência.  

É importante que a História da Ciência seja desenvolvida durante uma 

abordagem metodológica, deste modo, a priorização e a aplicação de recursos 

didáticos nessa abordagem potencialmente auxilia na compreensão da natureza da 

ciência e permite que os alunos compreendam as etapas do desenvolvimento do 

conhecimento, os obstáculos epistemológicos que precisavam ser ultrapassados e as 

interações entre as principais correntes de pensamento em um período historicamente 

influenciado por fatores sociais, econômicos e políticos, portanto a ciência faz parte 

de um processo construtivo, dando ao aluno sentido no aprendizado e significado no 

ensino do conteúdo. 

Sendo assim, consideramos que a participação que licenciandos tiveram a 

partir do curso de formação foi importante para que pudessem vivenciar e 

experimentar um novo caminho para trabalhar o conteúdo de radioatividade a partir 

do uso de recursos fundamentados na História da Ciência, possibilitando uma troca 

de experiência durante a participação, o que contribuiu para formação desse grupo de 

licenciandos. 

A partir das considerações apresentadas, sugerimos que sejam realizadas 

outras pesquisas que possam ajudar na concepção ou na ampliação conceitual de 

certas noções didáticas e metodológicas, no sentido de implementar a utilização de 

recursos didáticos que viabilizem teoria e prática de ensino no processo de formação 

de professores para o ensino das ciências. Por fim, faz-se necessária a 

implementação de mais pesquisas na formação inicial em outros grupos de 
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licenciados desta universidade, com essa abordagem de ensino a partir do uso de 

outros recursos didáticos, daí a necessidade de se pensar em incluir na instituição 

curso de formação que assegure uma formação inicial de qualidade proporcionando 

a experiência de como usufruir de recursos e da abordagem de ensino levantadas 

neste trabalho. 

Em relação aos produtos educacionais, ao final da pesquisa, foram construídos 

4 (quatro) recursos didáticos que poderão ser utilizados pelos licenciandos, e 

professores em atividade durante os processos de ensino e de aprendizagem, a fim 

de tornar suas aulas mais dinâmicas e interessantes para os alunos, contribuindo 

assim, para a melhoria da qualidade do ensino básico, e para formação cidadã dos 

sujeitos. 

 Espera-se que esta pesquisa proporcione subsídios para um aprofundamento 

nas discussões sobre a História da Ciência, especialmente na formação inicial de 

professores e que outros trabalhos possam ser desenvolvidos no âmbito da formação 

docente.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 

Título da pesquisa: 

ANÁLISE DOS EFEITOS DE UM CURSO DE HISTÓRIA DA RADIOATIVIDADE 
NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO DOCENTE 

Pesquisador:  

Gean Aparecido Zapateiro  

Mestrando em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza.  

Rua -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------, Londrina - PR - CEP 86055645 

Telefone (43) ---------------------- 

 

Orientadora responsável:  

Profa. Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha. 

Coorientadora:  

Profa. Dra. Márcia Camilo Figueiredo.  

 

Local de realização da pesquisa: 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná-Campus Londrina  

Avenida dos Pioneiros, 3131 CEP 86036-370 - Londrina - PR - Brasil 

Telefone Geral (43) 3315-6100 - Fax (43) 3315-6121 

 

INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

O aluno mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Humanas, Sociais e da Natureza, Gean Aparecido Zapateiro, convida o sr (sra.) a 

participar desta pesquisa intitulado “Formação Inicial de Professores de Química: 

contribuições de um curso de História da Radioatividade”, desenvolvida sob a 

orientação da professora Dra. Zenaide de Fatima Dante Correia Rocha, e sob 

coorientação da professora Dra. Marcia Camilo Figueiredo. 

 

1. Participação na pesquisa. 
Os participantes, após concordarem com esse termo irá participar de atividades tais 

como: participação durante do curso e avaliação dos produtos educacionais (Jogo 

Didático, Livro Paradidático e Jornal Informativo), aplicação de questionários, 

entrevista semiestruturada, fotos e gravação (imagem e som). 

 
2. Confidencialidade. 
Você deve estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou depoimento, 

especificados neste termo, autorizando os pesquisadores Gean Aparecido Zapateiro, 

Márcia Camilo Figueiredo e Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha, desta pesquisa 
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a obter fotografia, filmagem ou gravação de voz necessária sem quaisquer ônus 

financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, a utilização destas fotos e 

vídeos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados. Os pesquisadores acima mencionados dão a garantia que as imagens, 

vídeos, sons e depoimentos, terão a garantia de sigilo e privacidade, sendo elas 

utilizados a fins da pesquisa (ou para esta e futuras pesquisas), deixando claro que 

não serão passados a terceiros. 

 

3. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 
3a) Desconfortos e ou Riscos: 

Não haverá desconforto ou riscos pelos quais o participante passará, uma vez que 

será orientado no estabelecimento universitário. 

 

3b) Benefícios: 

Dará a oportunidade ao licenciando na troca de experiências relacionadas ao uso de 

recursos didáticos no ensino de química. Além disso, ao final da pesquisa teremos 4 

(quatro) produtos educacionais para o ensino do conteúdo de Radioatividade, que 

poderá ser utilizado pelos licenciandos durante os processos de ensino e de 

aprendizagem em sala de aula. Os licenciandos receberam uma cópia (via e-mail) do 

material ao final da pesquisa. 

 

4. Critérios de inclusão e exclusão. 
4a) Inclusão: 

Acadêmicos regularmente matriculados no curso de Licenciatura em Química, da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina, vinculados ao 

Programa de Residência Pedagógica. 

 

4b) Exclusão:  

NÃO SE APLICA. 

 

5. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 
Você tem os direitos de: a) deixar o estudo a qualquer momento e b) de receber 

esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa. Bem como, evidenciar a liberdade 

de recusar ou retirar o seu consentimento a qualquer momento sem penalização. Ao 

término da pesquisa você tem o direito a garantia do pesquisador que os resultados 

do estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa e instituições onde os 

dados foram obtidos. Você tem a opção de assinalar o campo abaixo caso queria 

receber o resultado desta pesquisa. 

Caso seja de seu interesse: 

(     )quero receber os resultados da pesquisa. 

E-mail para 

envio:______________________________________________________________. 

(     ) não quero receber os resultados da pesquisa 
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CONSENTIMENTO 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter 

recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação 

direta na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido a natureza, os riscos 

e benefícios deste estudo. 

Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste 

estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste documento obtenham 

fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para fins de pesquisa 

científica/educacional. 

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa 

possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou 

periódicos científicos. Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra 

forma. 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de 

pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

  
Nome completo:_____________________________________________________ 
RG:______________________Data de Nascimento:___/___/______ 
Telefone:__________________ 
Endereço:__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
CEP:_________________Cidade:___________________Estado:_____________ 
 
 
 
Quarta-feira, 07 de novembro de 2018 
 

 
 

 
__________________________________ 

Assinatura participante de pesquisa 

 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 
comunicar com Gean Aparecido Zapateiro, via e-mail 
geanzapateiro@alunos.utfpr.edu.br ou telefone: (43) ------------------------. 
 
************************************************************************************************* 
Eu Gean Aparecido Zapateiro, declaro ter apresentado o estudo, explicado sua 
natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões 
formuladas. 
 

 

 

Quarta-feira, 07 de novembro de 2018 
 

 

 

 

_________________________________ 

GEAN APARECIDO ZAPATEIRO 
Assinatura pesquisador 
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APÊNDICE B - Roteiro entrevista semiestruturada inicial 

 

Nome Completo:______________________________________________________ 

1. Qual sua idade?___ 

 

2. Sexo:  

(   )Feminino 

(   )Masculino 

 

3. Como era o curso de Ensino Médio em que você frequentou? 

(   ) Somente em Escola Pública Estadual 

(   ) Somente em Escola Pública Federal 

(   ) Somente em Escola Privada 

(   ) Parte em escola pública e parte em escola particular. 

 

4. Em qual período está cursando na Universidade? (período do sistema acadêmico) 

(   ) 1º Período. 

(   ) 2º Período. 

(   ) 3º Período. 

(   ) 4º Período. 

(   ) 5º Período. 

(   ) 6º Período. 

(   ) 7º Período. 

(   ) 8º Período. 

 

5. Você estudou radioatividade no Fundamental, Ensino Médio, Técnico ou durante seu 

ensino Superior? Justifique. 

 

6. Qual foi o meio de comunicação que você já se informou sobre a radioatividade? 

Descreva. (Jornais, Revistas, Livros de ficção, Livros de não-ficção e biografias, televisão entre outras) 

 

7. Para ministrar uma aula de radioatividade, você utilizaria quais recursos didáticos? Fale 

um pouco de como você abordaria esse conteúdo?  
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APÊNDICE C - Roteiro entrevista semiestruturada: Avaliação Jogo Didático 

 

Nome Completo:______________________________________________________ 

1. Você utilizaria o Jogo Didático “Cidade Radioativa” como recurso introdutório do conteúdo 
de Radioatividade? Justifique. 
 

2. Durante aplicação do jogo você teve alguma dificuldade? Quais? 
 

3. Em sua opinião as regras do jogo estão claras e objetivas o suficiente? 
 
4. Ao jogar você se sentiu motivado (a) a conhecer mais sobre o assunto abordado nele? 
 

5. Quanto a Escrita:  
5.1. Possuem erros de ortografia (pontuação, crase, acento e outros) no tabuleiro ou 

cartões? Descreva (pontuar qual cartão, ou localização no tabuleiro). 
5.2. Os textos contidos nos cartões possuem coerência? Descreva (pontuar qual cartão). 

 

6. Quanto ao Designer 
6.1. As ilustrações favorecem a compreensão do jogo? 
6.2. Há um equilíbrio de imagens, desenhos e fotografias no jogo? 
6.3. Deu sua opinião quanto ao designer do jogo. 

 

7. Você tem alguma crítica, sugestão, elogio ou qualquer informação que possa considerar 
importante para melhoria do jogo? (se sim, justifiquei e descreva qual.) 
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APÊNDICE D – Ficha de análise – Livro Paradidático  

 

AVALIAÇÃO DO LIVRO PARADIDÁTICO (LP) 

1. Para análise do livro paradidático, leia atenciosamente. 

 
Abaixo apresentamos as características para análise do livro paradidático: 
Características para avaliação: 

• Concordo totalmente: Corresponde quando o livro apresenta elevado nível 
de consonância quanto ao critério de análise. 

• Concordo parcialmente: Corresponde quando o livro apresenta plenamente 
a categoria de análise descrita. No entanto, apresenta alguma irregularidade 
a qual necessita melhorias. 

• Não concordo/nem discordo: Corresponde quando o livro apresenta 
neutralidade no critério de análise. 

• Discordo parcialmente: Corresponde quando o livro apresenta parcialmente 
a categoria de análise descrita. No entanto, apresenta mais que uma 
irregularidade. 

• Discordo totalmente: Corresponde quando o livro não apresenta a categoria 
de análise descrita ou se apresenta de forma incoerente 
 

No quadro 01, encontram-se as categorias de análise, os critérios a serem avaliados, 
e a classificação de cada critério para realização da avaliação do livro paradidático. 

Quadro 1: Análise do livro paradidático 

CATEGORIA CRITÉRIOS 

CLASSIFICAÇÃO 
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CONFORMIDADE 
COM A LEGISLAÇÃO 

Promove positivamente a imagem da 
mulher, considerando sua participação na 

produção do conhecimento. 
  

 
  

Promove a construção de conhecimentos 
socialmente relevantes para formação 
cidadã do aluno, condizendo com LDB. 

  
 

  

O conteúdo associa com temas 
transversais constituídos PCN's e BNCC. 

  
 

  

O conteúdo químico respeita as diretrizes 
relativas ao Ensino Médio (DCE-PR) 

  
 

  

CONHECIMENTO 
QUÍMICO NA OBRA 

 

Apresenta de modo correto, atualizado os 
conceitos e informações do conteúdo 

químico. 
  

 
  

O conteúdo químico correlaciona os 
aspectos da perspectiva CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente) 
contribuindo para a formação cidadã do 

aluno 

  

 

  

Permite o aluno compreender a aplicação 
do conteúdo no cotidiano. 

  
 

  

Não possui erros conceituais.      
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Justifique cada categoria: 

CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO:  

 

CONHECIMENTO QUÍMICO NA OBRA:  

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS:  

 

DESIGNER GRÁFICO DA OBRA:  

 

2. Em relação ao desenvolvimento livro paradidático, você considera que foi: (   ) ótimo (   ) 
bom (   ) regular (   ) ruim.  

Justifique e apresente sugestões. 

3. Você tem alguma crítica, sugestão, elogio ou qualquer informação que possa considerar 
importante para melhoria do livro? (se sim, justifique e descreva qual). 
 

4. Tabela de erros: 
 

ERRO (descrever o tipo de erro) Página do PDF (coloque a página onde se encontra o erro) 

  

  

  

  

  

PRESSUPOSTOS 
TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

Apresenta a Química como ciência 
construída por homens e mulheres, 

auxiliando na compreensão de que a 
ciência evolui de acordo com contexto 

histórico e social 

  

 

  

Apresenta a ciência com falhas e que as 
descobertas podem ter interesses políticos 

e econômicos. 
  

 
  

Contempla curiosidades e fatos sobre a 
História da Ciência 

  
 

  

DESIGNER GRÁFICO 
DA OBRA 

As ilustrações favorecem a compreensão 
do texto. 

  
 

  

Há um equilíbrio de imagens, ilustrações e 
fotografias no texto. 
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APÊNDICE E - Roteiro entrevista semiestruturada final 

 

1. Este curso contribuiu para sua formação inicial? Em caso afirmativo, de que maneira? 
Quais aspectos foram relevantes para essa formação? Justifique. 
 

2. Gostaria de participar de mais cursos que abordassem metodologias e recursos didáticos? 
Justifique. 

 
3. O que mais lhe chamou atenção durante o desenvolvimento do curso? Justifique. 
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APÊNDICE F - Produto Educacional I – Planejamento 

para o Curso de Formação Inicial – Radioatividade 
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APÊNDICE G - Produto Educacional II – Jogo Didático 

“Cidade Radioativa” 
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APÊNDICE H - Produto Educacional III – Livro 

Paradidático “Radioatividade: Faz bem ou faz mal?” 
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APÊNDICE I - Produto Educacional IV – Jornal 

Informativo: Acidentes Radioativos 
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