
RESUMO 
 
Este trabalho se caracterizou por ser uma pesquisa qualitativa de caráter 
empírico, realizada com alunos do Ensino Médio de escolas da cidade de 
Goiânia. Teve como objetivo investigar e caracterizar a ação dos alunos em 
sala de aula ao utilizarem diferentes ferramentas culturais na aprendizagem do 
conceito de radioatividade, portanto a dinâmica discursiva foi objeto de estudo. 
O recorrente debate relativo a este tema, após o tsunami ocorrido no primeiro 
semestre de 2011 no Japão, passou a ser referência para a elaboração de uma 
sequência didática com o título "Da instabilidade nuclear a instabilidade social". 
No estudo, duas intervenções, em diferentes escolas de Goiânia, foram 
realizadas. Apesar de somente a segunda intervenção ter sido analisada, a 
experiência adquirida com a primeira nos auxiliou e dialogou continuamente 
com a intervenção seguinte. Os dados foram construídos a partir do diário de 
campo e dos registros audiovisuais das aulas, transcritos posteriormente. Toda 
a concepção da pesquisa foi amparada fortemente pela teoria da ação mediada 
de James Wertsch, além dela, recorremos aos estudos da linguagem de 
Bakhtin para realizarmos a análise dos episódios de ensino selecionados. Três 
categorias de análise foram elaboradas a posteriori e identificaram, a partir do 
uso das ferramentas culturais e da elaboração conceitual, características 
recorrentes nos diálogos que aconteceram em sala de aula, entre os alunos e 
entre os alunos e o professor. Embora os alunos tenham avançado nas 
elaborações macroscópicas e extrapolado os limites das ferramentas culturais 
selecionadas, caracterizando indícios de domínio, houve também, restrições e 
limites nas elaborações microscópicas. Entendemos que diferentemente do 
livro didático, que foi produzido intencionalmente para ser utilizado em sala de 
aula, as ferramentas culturais empregadas possuíam outros objetivos; por isso 
é necessário cautela metodológica na ação pedagógica, ao elaborar uma 
sequência didática com características semelhantes a que foi desenvolvida. 
Destacamos o importante papel do professor ao negociar significados e auxiliar 
no trânsito dos alunos entre as distintas ferramentas culturais.  
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