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Resumo 

O trabalho apresentado é um recorte de uma investigação mais ampla que envolve o uso das 

redes sociais nas aulas de Física no ensino médio da escola pública. Neste trabalho 

focalizaremos as representações sociais desses alunos identificando a forte presença da mídia 

televisiva na constituição das mesmas. Conhecer as representações sociais de um 

determinado grupo pode contribuir para a elaboração de materiais didáticos e em estratégias 

de utilização dos meios de comunicação como auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

A questão nuclear é um tema sociocientífico amplamente divulgado pela mídia e que gera 

muitas controversas. No ensino de Física, este tema, geralmente, não é abordado de forma 

ampla, mas sim com foco nos conteúdos disciplinares. O uso de notícias amplamente 

divulgadas na mídia abordadas numa perspectiva CTS torna o ensino de Física significativo, 

uma vez que, os conteúdos disciplinares aparecem devido à necessidade de um entendimento 

mais amplo das questões sociocientíficas. 
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Representações Sociais, mídia e a questão nuclear 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi proposta por Serge Moscovici (1961) 

em sua tese de doutorado La Psychanalyse: son image et son public. Em 1976 Moscovici 

revisou e reformulou sua obra, publicando uma segunda edição que, em 1978, deu origem a 

edição brasileira, intitulada A Representação Social da Psicanálise (CORDEIROS, 2006, p. 

33). 
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Moscovici desenvolveu sua teoria apoiado nas ideias dos fundadores das ciências 

sociais na França, principalmente a partir da Teoria das Representações Coletivas (TRC) de 

Emile Durkheim (FARR, 2008, p.31). A TRC proposta por Durkheim pressupõe uma 

oposição entre o individual e o coletivo. Durkeim defende, em sua obra “O suicídio”, que as 

representações coletivas influenciam as representações individuais, porém, acredita que as 

representações individuais não podem ser ampliadas para a coletividade, já que, o indivíduo 

equivale a instancia simples a partir da qual o complexo (a coletividade) não pode ser 

deduzido (REIGOTA, 2007.p. 66).  

Foi com o intuito de romper com essa dicotomia e dar conta da dinamicidade das 

sociedades modernas que Moscovici desenvolveu sua teoria. Ele defende a ideia de que existe 

uma relação dialética entre as representações individuais e coletivas e, por esta razão, propôs 

o uso do termo “social” ao invés de “coletiva” (REIGOTA, 2007, p.69).    

De acordo com Hilger et al. (2009), as representações sociais são compostas de 

explicações, crenças e idéias que temos sobre determinados assunto e decorrem de nossas 

interações sociais. Por ser resultado da interação social, as representações diferem em relação 

aos grupos humanos e a pluralidade de representações deve-se, principalmente, à dispersão da 

informação, à focalização e à pressão a inferência.  

 A dispersão da informação está relacionada ao acesso e a significação da informação. 

O acesso e, principalmente, a significação da informação diferem de acordo com as 

características econômicas e culturais dos atores sociais. Já a focalização refere-se à 

tendência que temos em destacar a informação de acordo com os aspectos que achamos mais 

interessantes. E, finalmente, a pressão à inferência está relacionada com a necessidade de 

posicionamento sobre determinado assunto e a consequente adesão às opiniões dominantes 

do grupo.  

Essas são as principais condições para que as representações sociais se relevem. 

Porém, a construção de uma representação ocorre somente após dois processos, que são: a 

objetivação e a ancoragem.  

 No processo de objetivação, traduzimos um conceito ou ideia por meio de imagens. É 

a partir da ancoragem que integramos o objeto representado dentro da nossa estrutura 

cognitiva. As representações se organizam em torno de um núcleo central e de uma periferia. 

No núcleo estão os conceitos mais importantes e estáveis que caracterizam a identidade de 



cada grupo e, na periferia, se encontram os conceitos acessíveis e flexíveis que protegem o 

núcleo e, assim, garantem a individualidade do sujeito.  

 Conhecer as representações sociais de um determinado grupo pode contribuir para a 

elaboração de materiais didáticos e em estratégias de utilização dos meios de comunicação 

como auxiliar no processo de ensino-aprendizagem (HILGER et al. 2009). Os meios de 

comunicação de massa, principalmente a televisão, tem importância fundamental na 

formação das Representações Sociais, uma vez que, se trata de uma das principais fontes de 

informação dos brasileiros. A mídia veicula notícias do universo científico-tecnológico e, a 

fim de dar credibilidade e tornar a informação acessível, utiliza-se de vários recursos. Para 

dar credibilidade a notícia, por exemplo, utiliza a fala  de especialistas (cientistas) ou de 

autoridades políticas. Para tornar a informação acessível faz o uso de imagens, sons, 

simulações, analogias, exemplos etc. A forma como a ciência e a tecnologia são mostradas na 

mídia, com o peso da fala dos especialistas e das autoridades, com o uso de recursos 

multimídias e com a intencionalidade do grupo que veicula as informações contribui para a 

formação de Representações Sociais sobre a ciência.  

Um dos temas sociocientíficos amplamente divulgado pela mídia é a questão nuclear. 

Trata-se de um tema controverso, de ampla divulgação midiática e de interesse social e 

político. Para tratar do tema no âmbito da disciplina de Física, no Ensino Médio, propomos 

uma abordagem CTS que utiliza os meios de comunicação para a problematização da questão 

nuclear. O uso de notícias amplamente divulgadas na mídia abordadas numa perspectiva CTS 

torna o ensino de Física significativo, uma vez que, os conteúdos disciplinares aparecem 

devido à necessidade de um entendimento mais amplo das questões sociocientíficas. As 

relações entre Ciência, tecnologia e sociedade, no entanto, não devem servir apenas como 

ponto de partida, mas devem permear toda a discussão sobre o tema. Acreditamos que, desta 

forma, colaboramos para promoção de uma postura crítico-reflexiva em detrimento de uma 

postura passiva dos alunos frente às informações midiáticas.  

Representações sociais dos alunos do ensino médio sobre energia 

nuclear 

 A fim de conhecer as representações sociais dos alunos sobre a questão nuclear, 

especificamente sobre a radioatividade, solicitamos que os alunos respondessem a um 

questionário de múltipla escolha em que deveriam selecionar os itens (um ou mais) que 



acreditavam ter relação com a radioatividade. As questões do questionário  focavam  as 

seguintes perspectivas do assunto:  

 Quanto à origem da radioatividade existiam duas alternativas a serem assinaladas: 

natural e artificial. 

 Quanto às aplicações da radioatividade, poderiam ser assinaladas as seguintes opções: 

Agricultura, medicina (tratamentos médicos), esterilização de materiais, produção de 

bomba, produção de energia elétrica (usinas nucleares). 

 Quanto à presença e riscos da radioatividade foram propostastrês alternativas: 

“Oferece perigo sempre”, ”Está em todo lugar”, “Causa mortes e doenças”. 

O resultado obtido está ilustrado no gráfico abaixo: 

 

 Quanto a origem da radioatividade podemos observar que as opiniões se 

dividem entre natural (48,3%) e artificial (59,7%).  Pouquíssimos alunos (8%) responderam 

que a radioatividade pode ser tanto artificial como natural. Em relação as aplicações da 

radioatividade observamos que os usos na medicina, na produção de energia eletrica e 

bombas são os que apresentam maior porcentagem de indicações. Era de se espearar que 

essas aplicações fossem as mais indicadas uma vez que são as mais divulgadas pela mídia e, 

geralmente, as únicas discutidas na escola. O uso da radiotividade na esterilização de 

materiais foi indicada por cerca de 30% dos alunos, certamente por se tratar de uma aplicação 

pouco divulgada. Porém, a aplicação menos indicada pelos alunos, cerca de 13%, 

corresponde ao uso da radioatividade na agricultura: a irradiação de alimentos. Em 

contrapartidada fica mais fácil entender esse resultado se observarmos que apenas 21,5% dos 



alunos concebem a ideia de que a radioatividade possa estar em todo lugar, enquanto  55%  

acreditam que a radioatividade ofereça perigo sempre (em qualquer situação) e mais de 80%  

relacionam a radioatividade à mortes e doenças. Como os alunos associam a radioatividade, 

principalmente, às doenças e mortes possivelmente acreditam que seu uso na agricultura 

possa trazer riscos à saúde. Para entender o uso da radioatividade na agricultura, é necessário 

entender a diferença entre irradiação e contaminação. Os alimentos irradiados não se tornam 

radioativos.    

Considerações Finais 

 A partir desse levantamento, foi desenvolvido, durante o ano de 2010, um trabalho 

junto a seis turmas de alunos do ensino medido de duas escolas públicas. Para o 

desenvolvimento do projeto foi criada a rede social “Pensando a Física”
2
 onde os alunos 

podiam compartilhar opiniões sobre programas televisivos que tratavam sobre a questão 

nuclear. Paralelamente, foi desenvolvida uma sequência de atividades didáticas como um 

processo de medicação escolar. A necessidade dos conteúdos disciplinares para um 

entendimento mais amplo da questão foi percebida a partir do debate em torno das notícias 

veiculadas pela mídia e comentadas pelos alunos através da rede social.   
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