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R E S U M O 

Nas três últimas décadas as pesquisas na área de Ensino de Física têm apontado para a 
necessidade de utilização da Física Moderna e Contemporânea FMC no ensino médio como 
uma forma de se alcançar uma modernização e renovação dos conteúdos de Física nesse nível 
de ensino. No entanto, poucos reflexos têm chegado às salas de aula, e na maioria das vezes 
quando chegam, trazem consigo os mesmos problemas enfrentados pelo currículo anterior, 
tais como a formalismo matemático complicado, carga horária sobrecarregada ou a falta de 
uma formação adequada para os professores.  Em meio a esses problemas o presente trabalho 
tem como objetivo principal apresentar uma proposta didática para trabalhar conteúdos de 
Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio, utilizando como auxílio à história 
e filosofia da ciência. O episódio histórico estudado diz respeito ao desenvolvimento das 
investigações acerca da estrutura da matéria entre o final do século XIX e início do século 
XX, período de fortes mudanças conceituais na Física. Após a descrição da proposta didática, 
relatamos a experiência da aplicação da mesma em uma turma do terceiro ano do Ensino 
Médio de uma escola da cidade de Campina Grande. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Física, Física Moderna e Contemporânea, História da 
Física, Modelos atômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A B S T R A C T 

In the last three decades the research in Physics Education have pointed to the need for the use 
of Modern and Contemporary Physics (MCP) in High School, as a way to achieve of the 
Physics’ modernization and renewal contents at this degree of education. However, a few 
reflections have come to the classroom, and most of the times when they arrive, bring with 
them the same problems faced like as the previous curriculum, such as complicated 
mathematical formalism, overburdened workload or lack of appropriate training for teachers. 
Between these problems, this paper aims to present a didactic proposal to work content 
(MCP) in High School, using as a support to the science’s history and philosophy. The 
historical episode studied concerns the development of research into the structure of matter 
between the late nineteenth and early twentieth century, a period of strong conceptual change 
in Physics. After a description of didactic proposal, we report the experience of applying it in 
a class of third year High School students in a school in the city of Campina Grande. 

 
 
KEYWORDS: Physics Teaching, Modern and Contemporary Physics, History of Physics, 
Atomic Models. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as possibilidades de renovação curricular para a Física a nível médio de ensino, 

a inserção de conteúdos de Física Moderna e Contemporânea FMC é defendida por alguns 

pesquisadores da área, a considerar que são muitas as razões para que isso aconteça. Loch e 

Garcia (2009) destacam que, em meio às razões tem-se o potencial significativo dos 

conteúdos, a abrangente interpretação da era tecnológica em que vivemos e as implicações 

para o ensino visando o pensamento crítico dos estudantes sobre o conhecimento científico e 

suas implicações na sociedade. 

Para Gil Perez (1989) a introdução de FMC no ensino médio pode contribuir para 

fornecer aos estudantes uma imagem mais complexa de toda a Física e da própria natureza do 

trabalho científico, a compreensão do significado da ciência e dos princípios científicos e 

tecnológicos que presidem a produção moderna. 

No entanto, ainda são poucos os reflexos que têm chegado às salas de aulas, e na 

maioria das vezes, quando chegam trazem consigo os mesmos problemas enfrentados pelo 

currículo anterior, como a valorização do formalismo matemático, ou a falta de uma formação 

adequada para os professores abordarem os assuntos.  

Pietrocola (2010), nos chama atenção à realidade do ensino de Física, em que as 

dificuldades de décadas atrás continuam se arrastando: 

[...] No ensino de Física persiste a valorização de aspectos conceituais, 
retendo nomes de determinados personagens, funções, bem como a 
resolução de exercícios com aplicação de fórmulas e algoritmos, 
prejudicando o saber sobre a ciência e sobre os usos da ciência 
(PIETROCOLA, 2010, p.15). 

 Ainda existem outros problemas que devem ser levados em consideração, a exemplo, 

do tempo reduzido para esta área do conhecimento nas escolas (MONTEIRO, NARDI e 

FILHO, 2009), que pode ocasionar a simplificação e seleção de determinados conteúdos em 

detrimento de outros e a falta de material didático adequado para a realidade dos estudantes, 

uma vez que a maioria dos livros didáticos não atendem as necessidades dos temas de FMC, 

apesar da crescente demanda nos últimos dez anos.  

 Em meio a esses problemas, Monteiro, Nardi e Filho (2009) destacam as dificuldades 

que os professores de Física encontram ao tentarem trabalhar temas de FMC em suas aulas, 

ligadas especialmente aos programas curriculares e a falta de uma preparação adequada de 



11 

 

 

 

 

suas respectivas formações profissionais, as quais não oferecem subsídios para que possam 

abordar os conteúdos de maneira adequada a realidade dos estudantes em nível médio.  

 Devido a fatores como estes muitos docentes acabam abordando o tema com os 

mesmos problemas apontados por Pietrocola (2010), que ainda estão presentes no ensino da 

Física abordada no ensino médio. Não obstante, essas dificuldades devem ser superadas aos 

poucos, por meio da elaboração de estratégias que auxiliem os professores no 

desenvolvimento de atividades que despertem a curiosidade dos estudantes e possibilitem a 

aprendizagem de conceitos de FMC.  

 Na última década, vários pesquisadores da área de ensino de Física vêm 

desenvolvendo propostas nesse intuito, através do uso de softwares, textos com enfoque em 

Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) e História e Filosofia da Ciência (HFC) (LOCH e 

GARCIA, 2009).  

 A HFC em especial vem ganhando cada vez mais espaço e hoje pode ser considerada 

uma das abordagens mais utilizadas (LOCH e GARCIA, 2009, p.4). Na visão de muitos 

autores (VANNUCCHI, 1996; MATTHEWS, 1995; MARTINS, 2006) a HFC constitui uma 

importante área do conhecimento com profundas implicações para a didática das ciências 

tanto no ensino médio quando em cursos de formação de professores. Esses autores defendem 

que a compreensão, mesmo que modesta da HFC é de grande relevância tanto para 

pesquisadores, como professores e estudantes do ensino médio desenvolverem competências 

acerca da construção ciência. 

Várias pesquisas têm trabalhado nessa perspectiva (FREIRE JR e CARVALHO, 1997, 

CHIARELLI, 2006) e evidenciado a viabilidade em abordar FMC com o auxílio da HFC. 

Um dos temas que podemos citar são as interpretações para o átomo ou como ficaram 

conhecidas, os modelos atômicos, que em física é abordado de forma muito superficial, desde 

o ensino médio. Já em química é dada uma atenção especial ao tema, especialmente por se 

tratarem de modelos, que são de fundamental importância para a química, a qual está baseada 

praticamente em modelos, não somente os atômicos, mas também os moleculares, os de 

reações e os matemáticos. No entanto, essa ideia não é contemplada pelo professor, pela 

maioria dos livros didáticos e, consequentemente pelos estudantes.  Os modelos atômicos em 

especial são tratados como entidades palpáveis e visíveis, como se representassem realmente a 

natureza, quando na verdade são criações humanas sujeitas a falhas.      

Apesar dos esforços nas abordagens do tema, poucas vezes ele é trabalhado afim de 

superar essas dificuldades muito menos com ênfase em sua importância histórica e conceitual 
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para o desenvolvimento da ciência do início do século XX, que reflete até hoje na construção 

de várias áreas conhecimento. Pelo contrário, os modelos atômicos são abordados de forma 

linear dando a impressão de que as interpretações para o átomo foram desenvolvidas uma 

após a outra, como se um pesquisador estivesse completando o trabalho do outro ou apenas 

resolvendo falhas nos modelos existentes. 

Esse fato inicia-se desde o ensino superior, quando os estudantes são "bombardeados" 

por uma gama de conceitos, fórmulas e algoritmos, que geralmente são trabalhados sem 

nenhuma preocupação com a discussão de como tais estudos foram desenvolvidos.  

Dessa forma, aspectos importantes sobre os modelos atômicos e consequentemente 

sobre o conhecimento científico são deixados de lado, tais como o contexto histórico no qual 

as interpretações foram elaboradas, a importância tanto dos erros como dos resultados 

positivos, as divergências entre ideias etc. 

Ambos os aspectos são de grande relevância para os estudantes do ensino médio e 

podem ser trabalhados juntos, apesar das dificuldades, propiciando uma abordagem mais 

complexa do conhecimento científico auxiliando na compreensão de características da 

construção da ciência.   

Estudando os modelos atômicos é possível elucidar o quanto as explicações científicas 

apresentam determinadas limitações na explicação do que é observado macroscopicamente, 

exigindo que novos modelos sejam elaborados para tentar superar as limitações. No entanto, 

quando vamos para a realidade as coisas são diferentes. Geralmente os modelos são 

trabalhados de maneira fragmentada causando dificuldades para que os estudantes possam 

estabelecer relações entre o modelo atômico e o comportamento da matéria.    

Em meio a esta problemática, o presente trabalho traz a seguinte questão: é possível 

abordar os modelos atômicos numa perspectiva histórica e conceitual para trabalhar conceitos 

de FMC? Para tentarmos responder a esta pergunta, apresentamos uma proposta didática 

desenvolvida para o ensino médio, tendo como foco as interpretações para o átomo 

desenvolvidas entre o final do século XIX e início do século XX.  

Em nossa proposta abordamos aspectos históricos e conceituais do tema em questão, a 

fim de possibilitar aos estudantes do ensino médio uma discussão de características do 

conhecimento científico, ligadas ao surgimento de uma nova área da Física. Executamos a 

proposta numa turma de 3ª ano do ensino médio de uma escola pública do município de 

Campina Grande-PB, por meio de uma série de atividades que serão descritas neste trabalho.  
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O trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro trata da importância da (HFC) 

no Ensino de Ciências, as contribuições para a visão dos estudantes acerca da construção do 

conhecimento científico e as problemáticas de se trabalhar com a abordagem histórica. Na 

sequência, abrimos uma discussão sobre a utilização de FMC no ensino médio, destacando as 

principais justificativas para o seu uso no ensino médio e as maiores dificuldades enfrentadas 

pelos educadores. 

No segundo capítulo, apresentamos a investigação que serviu de base, ou mais 

especificamente o texto base, para a elaboração do material didático que utilizamos ao longo 

de nossas intervenções. Inicialmente justificamos o porquê do tema escolhido, situando o 

leitor no período histórico em questão. Em seguida, discutimos o foco de nossa investigação e 

apresentamos algumas considerações relacionadas a importância do tema no desenvolvimento 

da FMC no início do século XX.   

No terceiro capítulo, discutimos um pouco sobre aspectos da transposição didática que 

nos auxiliaram durante a preparação do material que utilizamos durante as aulas, tendo como 

base a investigação histórica e conceitual realizada no capítulo anterior. 

 Após o desenvolvimento dessa pesquisa teórica, partimos para a elaboração das 

estratégias que seriam utilizadas durante as intervenções em sala de aula. Para essa discussão 

destinamos o quarto capítulo, onde apresentamos toda a descrição metodológica da pesquisa, 

seguida da proposta didática, destacando os objetivos e as atividades a serem desenvolvidas. 

No quinto capítulo, apresentamos o resultado de nossa pesquisa empírica, que 

consistiu na aplicação da proposta elaborada, por meio da descrição de cada intervenção 

didática realizada na escola, apresentamos aspectos positivos e negativos vivenciados com a 

experiência da proposta aplicada e algumas considerações sobre as aulas, destacando os 

problemas encarados e a experiência adquirida para novos estudos. 

Por último, no sexto capítulo, apresentamos as considerações finais sobre o estudo, 

descrevendo as experiências que ficaram e as possíveis contribuições para o ensino de FMC 

no ensino médio, além de lançarmos a proposta desenvolvida, como uma possível alternativa 

para que professores do ensino médio possam introduzir tópicos de FMC no ensino básico, 

por meio do estudo das interpretações sobre a constituição da matéria. 
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2. ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: O USO DA HISTÓRIA DA 
CIÊNCIA E A INSERÇÃO DA FÍSICA MODERNA  

Ao longo deste capítulo traçaremos as dificuldades e conquistas no que diz respeito ao 

ensino de Física nos últimos anos e os obstáculos que ainda persistem. Na sequência faremos 

uma análise sobre o uso da HC no ensino de física, destacando sua importância como 

ferramenta didática para a construção de uma visão mais adequada acerca da construção do 

conhecimento. Por último destacaremos o uso da FMC no ensino médio, apresentando as 

principais justificativas para a sua abordagem.  

2.1. Utilização da HC no ensino de física 

Há algumas décadas tem sido crescente o número de pesquisas realizadas na área de 

Ensino de Ciências com o intuito de promover mudanças nos currículos, em todos os níveis, 

voltadas para diferentes tipos de abordagens. Uma delas é a abordagem contextualizada, que 

tenta estudar a ciência, conectando-a com preocupações pessoais, éticas, políticas e culturais. 

Esses importantes aspectos estão inseridos principalmente nas abordagens de ensino por meio 

da História e Filosofia da Ciência (HFC), que está sendo cada vez mais explorada por 

pesquisas na área de Ensino de Ciências.  

No Brasil as iniciativas foram pontuais durante alguns anos e acentuaram-se nas duas 

últimas décadas, inserida nas chamadas abordagens contextuais de Ensino de Ciências 

(MATTHEWS 1994) com a perspectiva de uma aprendizagem com respeito às ciências (ou 

sobre a natureza das ciências). Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCN’s) é um exemplo disso, vejamos o que eles dizem na seção destinada aos 

conhecimentos das ciências naturais:  

 

[...] Das diferentes especialidades, em termos da história dos conceitos ou de 
sua interface tecnológica, não impedem que a história das ciências seja 
compreendida como um todo, dando realidade a uma compreensão mais 
ampla da cultura, da política, da economia, no contexto maior da vida 
humana. Por tudo isso, a contextualização sociocultural das ciências e da 
tecnologia deve ser vista como uma competência geral, que transcende o 
domínio específico de cada uma das ciências naturais (BRASIL, 2002, p.25). 

 

Apesar de comentários pontuais como estes, os PCN’s não se comprometem, de fato, 

com a abordagem contextual das ciências naturais. Dessa forma cabe aos educadores uma 

postura mais sistemática dos aspectos históricos e filosóficos ao longo do documento. Isso 

pode ser feito através do desenvolvimento de competências como assinaladas por Matthews: 
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(I) o conhecimento e a apreciação da ciência que ensinam; (II) alguma compreensão da 

história e filosofia da ciência; e (III) alguma teoria ou visão educacional que informe suas 

atividades em sala de aula. 

Estas competências podem ser consideradas o ponto de partida para o 

desenvolvimento de um ensino mais contextualizado tendo como suporte a (HFC). Não é 

tarefa fácil e deve ser desenvolvida com cautela por meio de uma investigação séria, 

atentando-se para a construção de uma visão mais adequada acerca da natureza da ciência. 

 

2.2. A importância da (HFC) para a visão dos estudantes sobre a natureza da ciência 
 
 As diversas concepções sobre a ciência podem desempenhar um papel importante na 

visão dos estudantes acerca do desenvolvimento do conhecimento científico. No entanto, o 

professor ao utilizar-se de elementos da HFC no ensino deve elaborar estratégias que 

despertem o interesse dos estudantes pela ciência e desenvolvam concepções mais corretas 

sobre a mesma. 

 Segundo El-Hani (2006), se esses procedimentos forem bem desenvolvidos e tendo 

como suporte a (HFC), os estudantes podem desenvolver concepções adequadas da ciência 

tais como: 

 Conhecimento científico, embora robusto, tem uma natureza conjectural; 

(I). O conhecimento científico depende fortemente, mas não inteiramente, da 

observação, da evidência experimental, de argumentos racionais e do ceticismo; 

(II). Não há uma maneira única de se fazer ciência, i.e, não há um método científico 

universal, a ser seguido rigidamente; 

(III). A ciência é uma tentativa de explicar fenômenos naturais; 

(IV). Leis e teorias cumprem papéis distintos na ciência, e teorias não se tornam leis, 

mesmo quando evidências adicionais se tornam disponíveis; 

(VI). Pessoas de todas as culturas contribuem para a ciência; 

(VII). A construção do conhecimento científico requer registros de dados acurados, 

crítica constante de evidências, das teorias, dos argumentos, pelas comunidades de 

pesquisadores, e replicação de estudos realizados; 

(VIII). Cientistas são críticos; 

(IX). A história da ciência apresenta um caráter tanto evolutivo tanto revolucionário; 

(X). A ciência é parte integrante de tradições sociais e culturais. 
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 Essas e outras características da natureza da ciência fazem da (HFC) um verdadeiro 

potencial para a contextualização das ciências, inserindo os estudantes num ambiente de 

investigação que propicie a construção de seu próprio aprendizado.  

  Não obstante, existem muitas preocupações dos pesquisadores tanto na área de ensino 

como na área de (HFC), uma vez que não é possível tratar dos pontos descritos acima sem que 

exista uma formação adequada para tal, a considerar que frequentemente observam-se 

tentativas equivocadas de se trabalhar a (HFC), por meio de estratégia que resumem a história 

a anedotas e distorcem os fatos históricos, levando aos estudantes uma visão equivocada do 

conhecimento científico. 

 

2.3. As problemáticas e as perspectivas da (HFC) para o ensino  

 Vivemos numa era privilegiada no que diz respeito à comunicação e divulgação 

científica (artigos, sites, blogs, vídeos etc.). Em termos de quantidade de materiais dispomos 

de uma vastidão de trabalhos, mas no que diz respeito, principalmente a materiais de (HFC) 

para o Ensino de Ciências, ainda precisamos melhorar bastante, principalmente em termos de 

qualidade (MARTINS, 2006). 

 Muitas vezes o material que encontramos não supre as deficiências em relação a 

aspectos da (HFC) que deveriam estar presentes em sala de aula. Pelo contrário, a ciência é 

apresentada como uma sequência de passos bem definidos e desenvolvidos linearmente por 

uma série de cientistas provocando um total desinteresse nos estudantes. Essa é a forma, por 

exemplo, que o conhecimento é apresentado na maioria dos livros didáticos, que transmitem 

uma imagem da ciência completamente equivocada. 

 Questões como essas se encaixam no que muitos pesquisadores denominam 

paradigma dominante. Nessa visão o conhecimento científico é tratado de forma 

simplificada e acumulativa, onde a ciência só é contada por aqueles que “venceram” 

(PEDUZZI, 2004).  Dessa forma os aspectos éticos, culturais e políticos, considerados extra 

científicos, são deixados de lado para a construção de uma ciência pronta seguindo um 

“método científico”, que pode explicar a natureza com grande perfeição. Tudo isso transmite 

para os estudantes uma visão da ciência distante de sua vida, que só pode ser desenvolvida por 

pessoas isoladas do resto do mundo, e o que é mais grave, por grandes gênios.   

 A ciência dessa forma não contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico 

dos estudantes. No caso do ensino, as ciências deixam de cumprir seu papel social e ao invés 

de formarem cidadãos críticos, passam a disseminarem pseudociências.   
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 Existem várias maneiras de superar essas dificuldades, sendo a utilização da HFC uma 

das possibilidades, desde que se atentem as características do problema enfrentado. Se bem 

trabalhada ela pode proporcionar aos estudantes um espaço para debate e reflexão no que diz 

respeito à construção do conhecimento científico e os fatores que influenciam a ciência. 

 Dessa forma, se faz necessário atentarmos para questões importantes antes de 

pensarmos em trabalhar HFC em sala de aula. Forato (2009) aponta para três pressupostos 

fundamentais que devem ser levados em conta. (I) Importância sobre a construção da ciência 

para a formação dos alunos, (II) contextualização da produção científica por meio da HFC, e, 

(III) as dificuldades para a construção das narrativas históricas adequadas ao ambiente 

escolar. 

Ao considerarmos tais pressupostos, a (HFC) poderá desempenhar um grande 

potencial para o Ensino de Ciências, o que entendemos como fundamentais para se trabalhar 

assuntos de FMC numa perspectiva de abordagem histórica. 

 

2.4. Porque Física Moderna e Contemporânea na escola básica?  

Há algumas décadas, mais especificamente no final da década de oitenta, a 

preocupação com o ensino de FMC no ensino básico e nos cursos universitários (de forma 

introdutória) começou a ganhar destaque nos Estados Unidos e a nível internacional, com a 

“conferência sobre o Ensino de Física Moderna”, realizada no Fermi National Acelerator 

Laboratory, Batavia, Illinois, em abril de 1986, que reuniu professores e físicos. Nessa 

conferência abordaram-se os tópicos de pesquisa em Física, principalmente em Física de 

partículas e cosmologia tanto no ensino médio como nos cursos introdutórios de graduação 

(AUBRECHT, apud OSTERMANN E MOREIRA, 2000). 

Ainda na década de 80, durante a III Conferência Interamericana sobre Educação em 

Física, foram debatidas as razões para a introdução de tópicos de FMC no ensino médio 

(BAROJAS, 1988, apud OSTERMANN e MOREIRA, 2001, p.6), tais como:  

� Despertar a curiosidade dos estudantes e ajuda-los a reconhecer a Física como 

empreendimento humano e, portanto, mais próxima a eles;  

� Os estudantes não têm contato com o excitante mundo da pesquisa atual em Física, 

pois não veem a Física além de 1900. Esta situação é inaceitável em um século no qual 

as ideias revolucionárias mudaram a ciência totalmente; 
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� É de grande interesse atrair jovens para a carreira cientifica. Serão eles os futuros 

pesquisadores e professores de Física.  

Nesse período o interesse da comunidade científica começou a crescer no que diz 

respeito à inserção da FMC no currículo do ensino básico, as razões são das mais variadas 

possíveis, destacando-se as atreladas principalmente à compreensão do mundo cada vez mais 

vinculado às tecnologias no qual a sociedade está inserida. Nesse contexto, a FMC se 

apresenta como uma ferramenta para a compreensão das tecnologias e é claro para que os 

estudantes consigam agir sobre o mundo em que vivem.                                                         

No Brasil esse interesse começou a aparecer desde o final 1990, com os esforços na 

implementação de conceitos de FMC no ensino médio que, no entanto, só se intensificaram 

realmente no começo do século XXI e crescem a cada ano (LOCH e GARCIA, 2009).  

Segundo Ostermann e Moreira (2000) até a década de 90 foram muitos os trabalhos na 

área de divulgação ou como referências bibliográficas de consulta para professores do ensino 

médio, no que diz respeito a temas que envolvem FMC. Apesar disso, esses trabalhos são 

escassos quanto a concepções alternativas dos estudantes de ensino médio, bem como de 

intervenções em sala de aula, que apresentam resultados de aprendizagem.                                          

Nesse mesmo trabalho eles destacam alguns pontos como; justificativas para a 

inserção de FMC no ensino médio; questões metodológicas, epistemológicas e históricas; 

estratégias de ensino e currículos; propostas testadas em sala de aula com apresentação de 

resultados de aprendizagem; livros didáticos de ensino médio que inserem temas de FMC, até 

o ano de 2001. 

De acordo com o que eles apresentam percebe-se um interesse cada vez maior pelo 

assunto, com várias pesquisas sendo desenvolvidas com diferentes abordagens, destacando-se 

as abordagens CTS e em menor número a abordagem histórica.  Mas por que o interesse na 

inserção de tais conteúdos? O que eles apresentam diferente?                                                        

São muitas as razões para que exista todo um movimento em defesa da inserção de 

conteúdos referentes à Física do século XX no ensino médio. Dentre elas temos: o potencial 

significativo dos conteúdos para o aluno, a abrangente interpretação da era tecnológica em 

que vivemos, mostrando aos estudantes a ciência como construção humana, e que por esse 

motivo está sujeita a erros.  

Outro fator para a inserção de FMC está relacionado ao currículo de física, no qual 

ainda persiste a valorização da Mecânica Clássica em detrimento das mudanças ocorridas na 

Física no começo do século XX. O estudo do desenvolvido da física iniciada nesse período 
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pode propiciar ao estudante/cidadão, a compreensão de algumas implicações da ciência no 

aspecto social, cultural, ecológico, enfim, global. 

A partir do momento que conhecemos essas implicações é possível adotar posturas 

éticas e políticas, cada vez mais necessárias, quanto ao uso das modernas tecnologias que o 

avanço da ciência possibilita, analisando o quanto ela está sujeita a mudanças e como o estudo 

dessas mudanças contribui para a compreensão da construção do conhecimento científico. 

Nessa perspectiva a inserção de tópicos de FMC no ensino médio, pode trazer para os 

estudantes um entendimento do mundo que os cerca e das transformações trazidas pela 

evolução da física. Compreendê-las pode significar uma educação consciente. 

Outras justificativas se apoiam em tendências de pesquisas teóricas que marcam as 

investigações em Ensino de Física, como a necessidade da compreensão da epistemologia da 

ciência e o fato de a FMC ter representado uma mudança de paradigma para a Física além da 

questão da formação para a participação no coletivo e das decisões que envolvem a ciência. 

Busca-se então, uma compreensão do desenvolvimento dessa Física, de seu caráter 

paradigmático e do uso do conhecimento moderno como meio de formação de jovens 

participantes nas decisões que envolvem ciência e tecnologia. 

Nessa visão, Pietrocola (2010) afirma que a presença de conceitos de FMC no ensino 

pode trazer para os estudantes uma visão da Física como uma forma de compreender e intervir 

sobre a realidade.  

Apoiados nessas justificativas acreditamos que a FMC pode fornecer aos estudantes 

uma visão diferenciada para a interpretação da natureza, uma parte inseparável de nossa 

cultura que deve ser trabalhada nas salas de aula da escola básica. 
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3. O EPISÓDIO HISTÓRICO EM QUESTÃO  

 Apresentamos neste capítulo, uma das primeiras etapas de nosso estudo, desenvolvida 

no segundo semestre de 2012, em que definimos o episódio histórico que iríamos investigar. 

Nosso objetivo principal era escolher uma fase da história da Física marcada por fortes 

mudanças conceituais, onde pudéssemos abordar algumas das características da construção do 

conhecimento científico, tais como as destacadas por El-Hani (2006): 

• A construção do conhecimento científico requer registros de dados acurados, 

crítica constante de evidências, das teorias, dos argumentos, pelas comunidades 

de pesquisadores, e replicação de estudos realizados; 

• Cientistas são críticos; 

• O conhecimento científico depende fortemente, mas não inteiramente, da 

observação, da evidência experimental, de argumentos racionais e do 

ceticismo; 

• Não há uma maneira única de se fazer ciência, i.e, não há um método científico 

universal, a ser seguido rigidamente. 

Levando em conta esses pontos e a importância do episódio para o desenvolvimento 

da FMC, acabamos por optar pelas principais interpretações para a constituição da matéria 

elaboradas entre o final do século XIX e início do século XX, período marcado pelo conflito 

entre ideias e introdução de novos conceitos para a Física, que acabaram trazendo diferentes 

olhares para interpretar o mundo subatômico. 

Nas seções abaixo, justificamos o porquê do tema escolhido, situando o leitor no 

período histórico em questão. Posteriormente, discutimos o foco de nossa investigação e 

apresentamos algumas considerações relacionadas à importância do tema para o 

desenvolvimento da FMC do final do início do século XX.   

 

3.1. As principais interpretações para a constituição da matéria entre o final do século 
XIX e início do século XX: diferentes olhares para a estrutura da matéria 
 

A trajetória que deu origem ao conhecimento humano sobre a estrutura da matéria é 

longa e perpassa vários séculos de investigação e interpretações tanto filosóficas como 

teóricas. Não é um conhecimento que possa ser abordado de forma completa em apenas uma 

obra. É algo complexo, cheio de diferentes olhares, conflitos de interpretações e união de 

ideias. 
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 Pensando em características como essas e tendo como objetivo delinear o objeto de 

estudo, apresentamos nos itens que se seguem uma breve discussão acerca dos principais 

modelos atômicos desenvolvidos entre o final do século XIX e início do século XX. Com esse 

estudo abordaremos as principais diferenças entre os modelos para explicar o átomo e as 

contribuições dos mesmos para o desenvolvimento do conhecimento sobre a constituição da 

matéria. Optamos por esse período em especial devido a sua importância para a história da 

evolução do conhecimento sobre a matéria e as contribuições deste para a Física moderna, que 

começava a dar os seus primeiros passos. 

O estudo baseou-se em fontes secundárias - trabalhos de historiadores da ciência - sites 

de divulgação em história da ciência e fontes primárias. Ao longo do texto destacamos os 

principais programas de pesquisa com maior influência a respeito das explicações para o 

átomo, as controvérsias de interpretações, características dos modelos mais influentes e um 

pouco da biografia de cada cientista. 

Iniciaremos o texto apresentando informações sobre o momento que a Física estava 

passando acerca das investigações sobre matéria e radiação e o reflexo delas para o 

desenvolvimento de novos programas de pesquisa entre a Física e outras áreas da ciência. Em 

seguida, apresentamos os modelos atômicos propriamente ditos. 

 

3.1.1. As principais pesquisas sobre matéria e radiação entre o final do século XIX e 
início do século XX. 
 

No século XIX a Física já se apresentava como uma área do conhecimento bem-

sucedida, com contribuições para diversos outros campos como biologia, química e 

engenharia, sem contar as várias aplicações para os avanços tecnológicos.    

Apesar dessa evolução, não existia uma teoria que explicasse a maioria dos fenômenos 

atribuídos à interação da matéria com a radiação.     

As pesquisas que mais se destacavam, envolviam a radioatividade, raios catódicos, 

valência, elétrons, espectroscopia e efeito Zeeman. Elas trouxeram muitas contribuições para 

a compreensão da constituição da matéria em especial para as interpretações do átomo nos 

anos posteriores (LOPES, 2009).  

Nesse período, final no século XIX, os estudos dos fenômenos envolvendo matéria e 

radiação despertavam grande interesse de vários físicos e químicos. Havia um grande número 

de trabalhos sendo publicados sobre o assunto, destacando-se os de Ernest Rutherford (1871-

1937), Frederick Soddy (1887-1956) Pierre (1859-1906) e Marie Curie (1867-1934) entre 
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outros. Essas pesquisas, segundo Lopes (2009) abriram o caminho para proposições sobre a 

existência de um núcleo atômico.  

Outra linha de investigação, muito importante para as teorias sobre os modelos 

atômicos, foi desenvolvida por meio dos estudos da radiação do corpo negro1, que teve um 

papel importantíssimo no desenvolvimento posterior da teoria quântica (LOPES, 2009).  

Já no que diz respeito às características atômicas, a espectroscopia trouxe um campo 

fértil para a Física na identificação e descoberta de vários elementos como o Césio, por 

Robert Kirchhoff (1824-1887) e Robert W. Bunsen (1811-1899).   

Essas investigações sobre os espectros eram realizadas não só pelos físicos, mas 

também por químicos e astrônomos, numa colaboração conjunta entre diferentes áreas de 

pesquisa (astrofísica, astroquímica, cosmoquímica). 

Essa colaboração trouxe muitos benefícios para a investigação do átomo, 

especialmente com o aperfeiçoamento de métodos e equipamentos para a visualização dos 

espectros e até mesmo de linhas que estavam acima do limite visível, como o infravermelho e 

o ultravioleta. Os equipamentos desenvolvidos englobavam os telescópios, a fotografia e a 

espectroscopia. 

As investigações estavam centradas na identificação da estrutura dos elementos 

através dos espectros de absorção e de seus efeitos físicos, por meio da análise de alterações 

na temperatura, pressão etc. 

Apesar do amplo número de pesquisas na área, a espectroscopia não teve um grande 

impacto, nesse período, na explicação da estrutura da matéria. Sobretudo se pensarmos que 

até o início do século XX, as explicações dos espectros eram em sua grande maioria 

relacionadas às propriedades ondulatórias da luz e não a modelos que consideravam partículas 

carregadas como os elétrons (RIBEIRO, 2002). 

Além da Espectroscopia e da Radioatividade, os estudos sobre as moléculas, ligações 

químicas e valência também deram suas contribuições para a compreensão do interior da 

matéria. Bem como a química, com o estudo das ligações entre as moléculas. 

 Todas essas áreas de investigação influenciaram de alguma forma na incansável busca 

por explicações da composição e características do átomo, que contribuíram de maneira 

significativa para as teorias atômicas do final século XIX e início do século XX. Nesse 

intervalo de tempo foram atribuídas ao átomo diferentes configurações além de propriedades 

estranhas que conflitavam com a Física da época. As interpretações que estavam sendo 

                                                 
1Modelo teórico desenvolvido com o intuito de estudar a emissão e absorção de radiação por corpos aquecidos. 
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apresentadas baseavam-se no conhecimento já consolidado da teoria clássica, entretanto não 

parecia ser suficiente para explicar os fenômenos atribuídos ao átomo. 

Apresentaremos a seguir algumas dessas interpretações que trouxeram inovações para 

a Física e com elas, conflitos de interesses, “queda” de teorias e considerações arriscadas para 

descrição de uma configuração para o átomo.  Iniciaremos com o trabalho de Thomson (1856-

1940), depois com a interpretação de Nagaoka, partindo para a de Rutherford e por último 

com a proposta de Bohr e as contribuições dos modelos atômicos para a Física moderna.  

 

3.1.2. O modelo atômico de Thomson 

 

3.1.2.1. Um pouco de sua biografia 

Joseph John Thomson foi um dos grandes pesquisadores do final do século XIX e 

início do século XX, que dedicou seus estudos a compreensão da estrutura da matéria, 

trazendo importantes contribuições para as teorias atômicas desse período.  

Thompson nasceu em Cheetham Hill, em 18 de abriu de 1856 e faleceu em 30 de 

agosto de 1940, na cidade de Cambridge. Ainda muito jovem começou a cursar engenharia na 

Owens College na cidade de Manchester, onde viveu a maior parte de sua vida (HEILBRON, 

1981, p.225).   

Durante o período que ficou nessa instituição demonstrou interesse por Física, 

química, em especial pelas ligações químicas, e pelo modelo atômico de John Dalton (1766-

1844). Na estadia nesse colégio recebeu influência de seus professores e teve contato com 

várias teorias da época, tal como a de James C. Maxwell (1831-1879) (LOPES, 2009).     

Alguns anos depois tentou uma bolsa de estudos na Trinity College em Cambridge, 

tendo conseguido na segunda tentativa, no ano de 1886, onde continuou seus estudos em 

matemática e física. No tempo que esteve na Universidade, Thompson destacou-se como 

aluno, principalmente na área experimental, tanto que em 1884 assumiu a posição de 

professor de Física Experimental no laboratório Cavendish.    

Em relação aos trabalhos realizados ele investigou bastante sobre os raios catódicos. 

Com estes estudos Thomson postulou que todos os elementos químicos da natureza seriam 

formados por unidades mil vezes menores que o átomo de hidrogênio (BAILY, 2008, p.6). 

Thomson recebeu o prêmio Nobel de Física no ano de 1906 por suas investigações 

teóricas e experimentais sobre a condução elétrica em gases. 
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3.1.2.2. As Proposições de Thomson 

Por estar inserido num meio repleto de novas ideias e de investigações na área que 

envolvia a estrutura da matéria, Thomson passou a considerar um misto de ideias para sua 

interpretação do átomo, como o átomo de Vortex de Kelvin, ímãs flutuantes de Mayer, 

combinações químicas, além das propriedades elétricas e magnéticas (LOPES, 2009).  

Segundo Heilbron (1981), Thomson se preocupava muito em explicar as propriedades 

químicas dos elementos. Essas propriedades, presentes na tabela de Mendeleev seriam 

caracterizadas por suas ligações químicas, que poderiam ser investigadas partindo do 

pressuposto das ligações entre os átomos, que por sua vez formariam as moléculas. 

 

[...] Numa de suas primeiras interpretações para explicar as ligações 
químicas, apresentada no ano de 1883 no livro intitulado “A Treatise on the 
Motion of Vortex Rings”, Thomson tentou explicar a natureza da matéria 
por meio da teoria do Vortex, que considerava o átomo como sendo formado 
por um conjunto de vórtices fechados no Éter.  Para ele todas as 
propriedades da matéria no universo poderiam ser explicadas pelo 
movimento desse fluido, o Éter. Mas, apesar dos esforços de Thomson, este 
modelo não deu muito certo, uma vez que não explicava algumas 
características Físicas do átomo, o qual se tornava cada vez mais complicado 
à medida que se aumentava o número de corpúsculos (LOPES, 2009, p.27).  
 

Thomson propos outro modelo em 1895, no artigo intitulado “Relation Between the 

Atom and the charge of Electricity carried by it”. No qual os átomos seriam compostos por 

pequenos girostatos.  Nessa descrição a carga elétrica que se movimentava sobre o átomo 

seria positiva ou negativa de acordo com seu sentido de giro (BAILY, 2008).  

Essa interpretação também não durou muito tempo, mas teve grande importância para 

os trabalhos futuros sobre a razão entre as cargas negativas e a massa das partículas do átomo, 

tanto empiricamente como nos cálculos matemáticos.  

3.1.2.3. O átomo na visão de Thomson 

Em meio as suas investigações, Thomson lançou um artigo em 1897, intitulado “On 

the Catho de Rays”, que lhe rendeu o prêmio Nobel de 1906. Nesse trabalho ele voltou-se 

para as propriedades subatômicas, baseando-se em dois trabalhos, um de Faraday relacionado 

à eletrólise e outro sobre o estudo de descargas com Gases em tubos. 

 Influenciado por esses estudos, respectivamente, Thomson partiu da ideia de que 

existiria uma unidade natural de carga elétrica e que existiriam partículas eletrizadas muito 

leves (HEILBRON, 1981). 
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Essas partículas, que pouco tempo depois foram denominadas elétrons, 
possuíam massa muito pequena. Thomson calculou a razão entre a massa 
dessas partículas e a massa conhecida na época para o átomo de Hidrogênio 
ou � �⁄ . Essa razão ele descreveu como sendo a massa do elétron mil vezes 
menor que a massa do átomo de Hidrogênio.  No mesmo ano, 1897, ele 
postulou que todos os elementos químicos da natureza seriam constituídos 
dessa unidade (MOREIRA, 1997, p.300).  
 

Esses resultados, para a relação carga e massa, foram obtidos por meio de 

experimentos realizados por Thomson com tubos de raios catódicos2. Nesses experimentos ele 

utilizou 4 tipos diferentes de Gases e 3 tipos de metais para a constituição dos eletrodos 

(LOPES, 2009).   

Nesses estudos Thomson mostrou bastante interesse na investigação da 
relação entre Matéria e Eletricidade. A partir das pesquisas sobre o assunto, 
ele escreveu no ano de 1903, um livro intitulado Electricity and Matter 
(Eletricidade e Matéria) que foi publicado em março de 1904, onde ele 
apresenta suas ideias sobre a constituição da matéria através de relações com 
a carga elétrica. Para ele cada carga elétrica seria constituída por um número 
finito de cargas individuais e iguais entre si, assim como o elemento 
Hidrogênio, que seria composto por uma série de átomos iguais (LOPES e 
MARTINS, 2009, p.9). 

No final do mesmo ano Thomson publicou no Philosophical Magazine um artigo 

descrevendo suas ideias sobre a estrutura atômica constituída pelos corpúsculos (elétrons). 

Em sua descrição os átomos seriam compostos por uma série de corpúsculos carregados 

negativamente se movimentando em todas as direções numa esfera uniformemente positiva 

(MOREIRA, 1997). 

    Na descrição de Thomson os elétrons circulavam em anéis coplanares (no mesmo 

plano) dentro de uma esfera carregada positivamente. Este modelo apresentava uma grande 

estabilidade mecânica, algo que os modelos nucleares da época não possuíam. 

 Em seus cálculos para a frequência de oscilação do sistema (corpúsculos e carga 

positiva), Thomson conseguiu manter a estabilidade do anel com um número n de corpúsculos 

maiores que 5, ou seja, � � 5. Esta estabilidade só era conseguida devido à inserção de uma 

carga positiva central.   

 Nós temos primeiramente uma esfera positiva uniformemente eletrificada, e 
dentro dessa esfera um número de corpúsculos distribuídos numa série de 
anéis paralelos, o número de corpúsculos varia de anel para anel: cada 
corpúsculo está girando em alta velocidade na circunferência do anel que 
está situado, e os anéis estão distribuídos de forma que os com maior número 

                                                 
2
 São descargas elétricas em tubos contendo gases rarefeitos. O estudo desse fenômeno se desenvolveu em meados do século 

XIX e está relacionado ao aperfeiçoamento de bombas de vácuo (Martins, 2012, p.21). 
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de corpúsculos estão próximos da superfície da esfera, enquanto aqueles com 
menor número de corpúsculos estão mais internos [...] (THOMSON, 
1904a,pp. 254-255, apud LOPES e MARTINS, 2009,  p.6)     

Nessa descrição Thomson apresenta uma interpretação dinâmica para o átomo, com 

elétrons descrevendo movimentos em todas as direções no interior de uma carga positiva e 

uniforme. Quanto maior o número de corpúsculos mais próximo do centro da esfera as cargas 

se aproximaram. No entanto, aparece um problema quando as esferas não estão no mesmo 

plano, pois desta maneira se organizariam em “cascas” concêntricas fazendo com que os 

corpúsculos ficassem em desequilíbrio.  

Outro problema era manter uma disposição dos corpúsculos nos anéis com as forças 

que variam com o inverso do quadrado da distância, repulsivas entre os corpúsculos e 

atrativas com um ponto fixo, que nesse caso seria a carga positiva. 

Para tentar explicar o problema Thomson utilizou a analogia com os imãs flutuantes 

investigados por Alfred Mayer, que na prática seriam agulhas imantadas e presas em discos de 

cortiça flutuando em água exercendo forças repulsivas entre si. Já a força atrativa seria 

representada por um imã colocado acima da superfície da água.  Buscava-se com isso simular 

o movimento das cargas sobre a superfície da esfera carregada positivamente, e dessa forma 

perceber as possíveis configurações que poderiam ser geradas. 

À medida que publicava novos trabalhos Thomson detalhava seu modelo tendo como 

base as ideias relacionadas principalmente às combinações químicas, troca de corpúsculos, 

valência, eletronegatividade e eletropositividade (LOPES e MARTINS, 2009).  

Os termos eletronegatividade e eletropositividade são apenas relativos, e um 
elemento pode ser eletropositivo para uma substância e eletronegativo para 
outra. De acordo com considerações anteriores a valência de um elemento 
quando ele atua como o substituinte eletronegativo de um composto pode ter 
uma forma de valência muito diferente quando atua como constituinte 
eletropositivo. Vemos que a valência de um elemento não é uma quantidade 
constante; depende de saber se o elemento é o constituinte eletropositivo ou 
eletronegativo do composto [...] (Thomson, 1904, pp. 126-127, apud, 
LOPES, 2009, p.7). 

 

Em seu modelo, Thomson tinha a preocupação de manter um equilíbrio no átomo que 

respeitasse à teoria da combinação química e da eletrodinâmica clássica, na busca de uma 

ligação entre os átomos. Essa preocupação, com as relações entre a estrutura da matéria e 

transformações químicas, fez com que o átomo de Thomson fornecesse uma base sólida para 

o desenvolvimento de áreas como a química quântica, físico-química e química orgânica 

(BAILY, 2008). 
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A proposta de Thomson de uma carga positiva ocupando o volume total do átomo 

tornou-se um ponto de partida para o desenvolvimento de um modelo de átomo estável com 

ênfase nas ligações e reações químicas, e que ainda hoje desempenham um papel importante. 

O seu modelo teve grande impacto em sua época, no desenvolvimento de uma 

interpretação para a estrutura atômica, através de suas ideias que buscavam a conciliação 

entre a eletricidade e as leis da dinâmica. Apesar de tudo, seu modelo não era infalível sendo 

confrontado com outros, tanto que acabou sendo substituído posteriormente. Não por outro 

considerado melhor, mas por um que se adequou a investigações posteriores. 

3.1.3. O modelo atômico de Nagaoka 

3.1.3.1. A situação do Japão no final do século XIX e os primeiros trabalhos 

Enquanto a Europa vivia um grande crescimento nas pesquisas sobre vários 

fenômenos envolvendo a radiação e a compreensão da estrutura da matéria, numa atmosfera 

de criatividade com hipóteses que conciliavam diferentes ideias como os trabalhos já citados 

de Thomson e muitos outros ligados a Radioatividade. Países da Ásia como o Japão davam 

seus primeiros passos no desenvolvimento de métodos de pesquisa, crescimento e abertura de 

Universidades, envio de estudantes para o exterior e produção de tecnologias. 

Nesse período, final do século XIX, o Japão passava por um período de relações 

comerciais muito intensas, que por mais de duzentos anos não haviam ocorrido. Durante esse 

período, a era Meiji, a civilização japonesa passou por uma reformulação científica e 

econômica que refletiram na evolução de diversos campos de conhecimento como a Física 

(LOPES, 2009). 

Na década de 80 do mesmo século, muitas Universidades foram construídas tais como 

as Universidades imperiais de Tohoku, Kyushu e Hokkaido. Nos anos seguintes o Japão 

passou por uma evolução acentuada que ocasionou grandes investimentos na ciência que 

refletiram no crescimento da produção técnico-cientifica e no envio de cientistas para várias 

universidades da Europa (LOPES, 2009, p.50).  

Um deles foi Hantaro Nagaoka (1865-1950), considerado um dos cientistas japoneses 

mais influentes do século XX. Nagaoka formou-se em Física pela Universidade do Tóquio no 

ano de 1887, onde foi professor por vários anos.  
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Seus primeiros trabalhos foram ligados à magnetização e magnetoestrição, com ênfase 

em observações relacionadas às moléculas e a estrutura dos metais3. Durante as últimas 

décadas do século XIX, ele viajou por países da Europa participando de palestras e encontros 

científicos. Nessas viagens, Nagaoka conheceu vários cientistas dentre os quais, Rutherford, 

Max Planck e Pieter Zeeman, Boltzmann entre outros. Nesse período, Nagaoka realizou 

investigações e representou a ciência Japonesa por várias regiões da Europa (FIOLHAIS e 

RUIVO, 1996).  

Nesse período as pesquisas sobre radioatividade, que já vinham sendo investigadas há 

bastante tempo, ganharam destaque por uma série de trabalhos de pesquisadores como o casal 

Curie (MARTINS, 2012).  No ano de 1900, estes trabalhos foram bastante discutidos no 1º 

congresso internacional de Física realizado em Paris, do qual Nagaoka participou e foram 

discutidas questões sobre a estrutura da matéria.  

Provavelmente esse clima pode ter influenciado Nagaoka a investigar mais sobre a 

estrutura da matéria. Seu interesse maior nesse período era pelo estudo das faixas de 

espectros, procurando uma explicação para a ocorrência dessas faixas por meio de um sistema 

de oscilações que representasse o átomo, algo que também foi investigado por Thomson, mas 

que ficou sem explicação por um bom tempo e as que existiam não agradavam a maioria dos 

pesquisadores da época.  

3.1.3.2. A interpretação de Nagaoka para o átomo 

Com suas pesquisas sobre os espectros avançando, Nagaoka apresentou alguns de seus 

resultados à sociedade de Física e Matemática de Tóquio em 3 de dezembro de 1903, 

publicado no mesmo ano com o título de “Motion ofparticles in an ideal atom illustrating the 

line and band espectra and the phenomen a of radioactivity4” (LOPES, 2009). 

No ano seguinte ele apresentou artigos semelhantes em duas revistas importantes da 

época, Nature e Philosophical Magazine. Nessa última Nagaoka explica seu modelo para o 

átomo da seguinte forma: 

[...] O sistema que vou discutir consiste num elevado número de partículas 
de massa igual, dispostos num círculo a intervalos angulares e regulares, 
repelindo-se com forças inversamente proporcionais ao quadrado das 
distâncias; no centro do círculo coloca-se uma partícula de massa elevada, 
atraindo as outras de acordo com a mesma lei da força. Se as partículas 

                                                 
3Mais detalhes sobre o assunto estão disponíveis em: http://www.japanese-greatest.com/technology/atomic-
model.html.  
4
“Movimento de partículas num átomo ideal explicando os espectros de banda e linhas e o fenômeno da radioatividade” 
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orbitarem aproximadamente com a mesma velocidade em torno do centro de 
atração, o sistema permanecerá estável, em geral, se a força atrativa for 
suficientemente grande [...] (In Philosophical Magazine 7 (1904) 445, apud 
FIOLHAIS e RUIVO, 1996, p.4).   

Nessa estrutura imaginada por Nagaoka, bem diferente do modelo descrito por 

Thomson, o átomo teria corpúsculos girando numa espécie de anel ao redor de um centro de 

massa, que exerceria uma força atrativa mantendo a estabilidade no átomo. No entanto, existia 

uma dificuldade em relação ao movimento das partículas, uma vez que ao movimentarem-se 

provocariam a perda de energia na forma de radiação.  

Nagaoka estava ciente desse problema e mesmo assim continuou seguindo seus 

trabalhos com esse modelo, que ficou conhecido como modelo de Saturno. Um dos motivos 

dessa insistência estava relacionado à concordância entre as previsões e os valores 

experimentais. Para ele, Nagaoka, os problemas poderiam ser solucionados com o estudo cada 

vez mais aprofundado da estrutura da matéria (FIOLHAS e RUIVO, 1996). 

Até certo ponto o modelo de Nagaoka era satisfatório, no entanto, existia uma frágil 

estabilidade no movimento simétrico das partículas em torno do núcleo, qualquer perturbação 

das cargas ocasionaria um colapso no átomo. Isso poderia ocorrer, por exemplo, quando 

algum tipo de radiação suficientemente grande incidisse sobre o átomo. Não obstante, 

Nagaoka acreditava que as vibrações dos elétrons poderiam explicar características de 

fenômenos ligados à espectroscopia e a radiação, além do efeito Zeeman.  

Na visão de Nagaoka, alguns dos espectros de bandas poderiam estar relacionados ao 

movimento vibratório dos elétrons, que provocariam a vibração do núcleo positivo do átomo 

Saturniano. Se esse movimento fosse muito intenso poderia provocar a desintegração 

radioativa, fenômeno que seria muito comum em elementos de massa atômica elevada como o 

Rádio, dando origem aos raios α (provocados pelo movimento da carga positiva central) e β 

(provocadas pela quebra dos anéis onde estariam situados os elétrons) (LOPES, 2009).  

Por suas ideias, Nagaoka recebeu várias críticas. Um dos pesquisadores que mais 

criticou o seu trabalho foi George Augustus Schott (1868-1937), sobretudo no que diz 

respeito à neutralidade do modelo Saturniano. 

Para Schott existiriam inconsistências no modelo quando se considerava a distribuição 

das partículas (elétrons) nos anéis descritos por Nagaoka, que dependendo do número de 

elétrons não seria possível uma estabilidade, principalmente para elementos pesados como o 

Rádio (LOPES, 2009). 
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Em defesa de seu modelo Nagaoka publicou outros artigos afirmando que Schott 

estava analisando o átomo Saturniano numa visão diferente da sua.  Para ele, existiriam 

indícios de que o átomo seria achatado, enquanto Schott analisava um modelo totalmente 

esférico. Ele também “acreditava que seu modelo seria uma boa maneira de investigar a 

estrutura da matéria e que poderia realmente representar a natureza” (FOILHAIS e RUIVO, 

1996).  

Thomson foi outro pesquisador que não aceitou o modelo de Nagaoka, em virtude da 

instabilidade das oscilações que cresceriam à medida que os elétrons orbitavam em torno de 

um ponto de equilíbrio, causando o desmembramento do átomo. 

Segundo Lopes (2009), alguns anos depois Nagaoka abandonou seu modelo, 

retornando ao estudo da espectroscopia e as relações com a estrutura da matéria.  

3.1.3.3. As principais diferenças entre o modelo de Nagaoka e Thomson  

Ao observarmos o modelo de Nagaoka e a proposta de Thomson são evidentes as 

diferentes naturezas de interpretação. Primeiramente em termos estruturais, que na visão de 

Thomson o átomo deveria possuir cargas elétricas negativas próximas umas das outras com 

movimentos em várias direções sobre uma carga positiva bem maior, enquanto que para 

Nagaoka o átomo teria um núcleo impenetrável ao redor do qual as partículas negativas 

estariam se movimentando em anéis sucessivos, que poderiam variar de acordo com o número 

de elétrons.  

Em segundo lugar temos as diferentes visões em relação às propriedades elétricas. 

Enquanto Thomson conseguiu ter mais êxito com seu modelo na explicação de vários 

fenômenos como a dispersão dos raios-X, emissão de radiação, etc. Nagaoka não conseguiu o 

mesmo com seu estudo, principalmente por não sustentar a ideia do movimento dos elétrons e 

o equilíbrio das forças elétricas com o núcleo.  

Apesar dessas discordâncias, os modelos tanto de Thomson quanto de Nagaoka foram 

de grande importância para a interpretação das propriedades espectroscópicas dos elementos e 

sua relação com o momento angular e a estrutura da matéria. As pesquisas desenvolvidas por 

eles serviram de base para muitos trabalhos sobre o átomo, que culminaram no surgimento 

dos modelos da mecânica quântica (LOPES, 2009). 

3.1.4. A proposta de Ernest Rutherford para o átomo 

3.1.4.1. Informações biográficas 
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 Considerado um dos pioneiros nos estudos da radiação e física nuclear do início do 

século XX, Ernest Rutherford teve uma história de vida muito interessante, marcada pela 

dedicação a ciência e incentivo a educação científica.   

 Nascido em 30 de agosto de 1871, na cidade de Nelson, Nova Zelândia, Rutherford 

fez parte de uma família grande de poucas condições financeiras, tendo estudado em escolas 

públicas até os 16 anos, quando conseguiu uma bolsa de estudos na Canterbury College em 

Christchurch. Após quatro anos nessa instituição recebeu as titulações de graduação (B.A.) e 

pós-graduação (M.A), destacando-se principalmente por suas habilidades matemáticas5. 

 Suas primeiras pesquisas, ainda na Nova Zelândia no New Zealand Institute, entre os 

anos de 1894 e 1895, concentraram-se nas propriedades magnéticas do Ferro exposto a 

descargas elétricas de alta frequência e viscosidade magnética, que lhe renderam seus 

primeiros artigos. No segundo semestre de 1895, Ernest conseguiu uma bolsa de estudos para 

uma Universidade da Inglaterra, na qual ele escolheu Cambridge, onde teve a oportunidade de 

trabalhar como assistente de Thomson no laboratório Cavendish.  

 Habilidoso com atividades experimentais e com a matemática, Rutherford conseguiu 

chamar a atenção de Thomson, que o chamou para trabalhar em suas pesquisas sobre cargas 

elétricas em gases e com os Raios X, que haviam sido descobertos por Wilhelm Röntgen 

(1845-1923) no mesmo ano de 1895.  

 A parceria deu certo e rendeu publicações em revistas importantes da época como a 

Philosophical Magazine, estabelecendo uma amizade e colaboração profissional que durou 

por toda vida dos dois (LOPES, 2009).  

 Após a temporada em Cambridge, Rutherford foi para Montreal, no Canadá, em 1898, 

para trabalhar na Universidade de McGill, que dispunha na época de amplas oportunidades 

para a pesquisa na área de radiação. Nessa Universidade juntamente com o químico Inglês 

Frederick Soddy (1887-1956), no Laboratório Macdonald, Rutherford desenvolveu seus 

estudos sobre as radiações emitidas pelo Urânio, classificando-as como radiação  e �, além 

de identificar a radiação gama e propor a teoria de desintegração radioativa6. 

 Por essas investigações Ernest foi laureado com o prêmio Nobel de química em 1908, 

ano em que já tinha pedido dispensa de McGill e retornara para Cambridge, onde assumiu o 

cargo de diretor do Laboratório de Física de Manchester (LOPES, 2009). 

                                                 
5NOBELPRIZE, Ernest Rutherford - Biographical. Disponível em:  
http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/publications/lectures/index.html 
6Ibid, p.2 
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 Na Inglaterra Rutherford trabalhou com Hans Geiger (1882-1945) numa investigação 

detalhada do comportamento da matéria ao ser atingida por diferentes tipos de radiação 

conhecidas na época7. De acordo com Lopes (2009), essas investigações tiveram um papel 

fundamental para a proposta de Rutherford de um modelo atômico em 1911. 

 Por suas contribuições para a ciência, ele foi premiado por várias instituições, 

recebendo o título de Lorde na Inglaterra (1914), barão de Nelson na Nova Zelândia (1931), 

Medalha Rumford (1905) e a Medalha Copley (1922) da Royal Society, o Prêmio Bressa 

(1910) da Academia de Ciências de Turim8 etc. Durante sua estadia tanto em Londres como 

no Canadá, auxiliou um grande número de jovens pesquisadores que posteriormente 

desenvolveram trabalhos notáveis para a Física e para a química. 

 Rutherford faleceu em Cambridge no dia 19 de outubro de 1937 e suas cinzas foram 

enterradas na Abadia de Westminster em Londres, a oeste do túmulo de Sir Isaac Newton.  

3.1.4.2 O Modelo Atômico de Rutherford 

 Como já citamos acima, Rutherford tinha um interesse acentuado nos fenômenos 

envolvendo as partículas �, publicando vários trabalhos entre os anos de 1908-1909, e 

pesquisas importantes realizadas em Montreal e retomadas em Londres. Nesses locais, Ernest 

teve o auxílio de jovens pesquisadores que desenvolveram trabalhos de grande relevância a 

respeito dos fenômenos.  

 É importante destacarmos esse trabalho em conjunto, uma vez que, geralmente quando 

se fala no nome de Rutherford remete-se de imediato apenas a “descoberta” do núcleo 

atômico ou ao modelo atômico de Rutherford. Quando na verdade deve-se ter em mente a 

contribuição de toda uma equipe e de todo um aparato desenvolvido por Ernest e seus 

colaboradores para que fosse possível o desenvolvimento de importantes pesquisas. 

 Um dos maiores exemplos disso ocorreu na parceria entre Rutherford, Hans Geiger 

(1882-1945), e o jovem estudante de Graduação de Manchester, Ernest Marsden (1889-1970), 

juntos elaboraram métodos para a análise do comportamento das partículas � e � ao serem 

lançadas sobre diferentes tipos de metais (MARSHALL, 2010). 

 Durante as pesquisas, realizadas entre os anos de 1908 e 1910, Geiger e Marsden 

conseguiram construir aparatos experimentais que lhes auxiliaram na obtenção de resultados 

interessantes, principalmente com as partículas �. No decorrer das investigações eles 

                                                 
7RUTHERFORD´S. Nuclear Word. Disponível em: 
http://www.aip.org/history/exhibits/rutherford/sections/alpha-particles-atom.html. 
8Ibid, p.3 
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utilizaram pequenos ângulos de dispersão e diferentes espessuras de chapas, na busca de uma 

relação matemática entre a dispersão sofrida pelas partículas e o número de átomos por 

espessura da chapa.   

  No ano de 1909 ao bombardearem várias lâminas finas de metais, em especial, uma 

lâmina de ouro, identificaram um resultado que os surpreendeu, comunicado imediatamente a 

Rutherford, o qual já havia lhes aconselhado a bombardearem as laminas de metal com as 

partículas alfa, e que relatou sua reação do fenômeno da seguinte forma:  

Eu me lembro[...] depois Geiger vindo até mim com grande excitação e 
dizendo: 'Temos sido capazes de obter algumas das partículas α retornando 
para trás [...] "Foi de longe o evento mais incrível que já aconteceu na minha 
vida. Era quase incrível como se você disparasse uma bala de15 polegadas 
em um pedaço de papel de seda e ela voltasse e batesse em você” 
(RUTHERFORD, E, 1938, p. 38, apud Rutherford´s Nuclear World – A 
Story Commemorating the 100th Anniversary of the Discovery of the 
Atomic Nucleus).9 

 Os resultados dos experimentos mostravam que durante o fenômeno de espalhamento 

ocorriam alguns desvios nas partículas alfa com ângulos de reflexão com valores menores que 

90º. Segundo Geiger, esses resultados tornavam-se mais expressivos de acordo com o peso 

atômico do material. Para o caso de espessuras acentuadas e espalhamento aumentava 

rapidamente ocasionando a diminuição da velocidade das partículas (LOPES, 2009). 

 Os resultados desses diversos experimentos ocasionaram a publicação de artigos por 

Geiger e Marsden, que relatavam detalhadamente os fenômenos ocorridos e possíveis 

explicações, mas a origem dos desvios que os surpreenderam ainda deixava dúvidas 

(MARSHALL, 2010). 

 Em meio a essas publicações, Rutherford mostrou-se bastante entusiasmado com o 

fenômeno e encontrou uma forma de relaciona-lo a pesquisas que já vinha realizando sobre a 

estrutura do átomo. 

 Trabalhando novamente com Marsden e Geiger, entre os anos de 1910-1911, 

Rutherford refez detalhadamente os experimentos com as partículas � e tentou reconciliar os 

resultados com diferentes modelos para o átomo, em especial o modelo de Thomson.  

 No inverno de 1911, Ernest trabalhou com a ideia de um átomo contendo uma “carga 

central” e em maio do mesmo ano apresentou um trabalho na Philosophical Magazine, no 

qual discutia a ideia de que uma partícula maciça só poderia sofrer um desvio como os 

observados nos experimentos, se a maior parte da massa de um átomo como, por exemplo, os 

                                                 
9 Ibid. p.4  
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que compõem o elemento Ouro, tivessem uma carga central muito pequena, que Rutherford 

ainda não chamava de “núcleo” 10. 

 Em suas investigações, Rutherford identificou discrepâncias na análise do 

espalhamento tomando como referência o modelo de Thomson, dessa forma ele passou a 

considerar sua ideia de uma carga central.  

[...] Ao comparar a teoria descrita no presente documento com os resultados 
experimentais, foi possível supor que o átomo consiste de uma carga 
central... e de que as deflexões das partículas são principalmente devido à 
sua passagem através do forte campo central [...] (RUTHERFORD, E, 
Philosophical Magazine, 1911, p.686).  

 Ao contrário do que se encontra em muitos livros texto hoje, ele não chegou a afirmar 

que essa carga fosse positiva, mais sim que poderia ser negativa ou positiva. Além disso, ele 

fez uma comparação entre o núcleo atômico ao ser atingido por uma partícula e o 

comportamento de um cometa ao se aproximar do Sol. Ele também considerou o modelo de 

Nagaoka, no que diz respeito ao movimento dos anéis de elétrons atraídos por uma massa 

central 11.   

 No entanto, Rutherford não explicou seu modelo para o átomo tomando como base os 

elétrons e sim a deflexão das partículas radioativas, devido a uma massa central, sendo ela 

positiva ou negativa, com cargas descrevendo um movimento circular com órbitas crescentes 

em torno do núcleo12.  

 Nesse período existia uma rejeição a modelos nucleares como o de Rutherford em 

virtude da instabilidade eletrônica, que fora mostrada por Thomson, e estava ligada 

principalmente a simetria de distribuição das cargas (LOPES, 2009, p.92).   

 Segundo Lopes (2009), isso fez com que o modelo atômico de Rutherford não gerasse 

muitas discussões, especialmente se levarmos em conta que ele não dava muita ênfase aos 

elétrons, os quais eram considerados como foco das investigações sobre a estrutura do átomo 

nessa época. 

 O modelo de Rutherford só entrou em cena realmente com a apresentação das 

pesquisas realizadas pelo jovem dinamarquês Niels Bohr (1885-1962), que teve um papel 

importante no desenvolvimento dos estudos da estrutura da matéria e sofreu grande influência 

dos trabalhos de Rutherford e de outros pesquisadores do início do século XX. 

                                                 
10

Ibid, p. 3 
11Ibid, p.4 
12

Por essa e por outras características são feitas analogias do modelo de Rutherford com o Sistema Solar. 
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3.1.5. A interpretação de Niels Bohr  

3.1.5.1. Um pouco de sua trajetória 

 Nascido em 7 de outubro de 1885, na cidade de Copenhague, Niels Henrik David Bohr 

viveu numa família que incentivava a educação e o esporte. Seu pai, Christian Bohr, professor 

de Fisiologia da Universidade de Copenhague, foi um grande incentivador de seus estudos, 

em especial sobre Física. Em sua casa, Christian gostava de realizar conversas com colegas da 

Universidade sobre vários temas, desde os ligados a sua área de atuação até questões 

envolvendo filosofia, Física, etc.13. 

[...] Nesse ambiente Bohr cresceu e tornou-se um estudante muito dedicado 
aos estudos, que foram desenvolvidos quando ele ingressou na Universidade 
de Copenhague, mesma instituição onde seu irmão– Harald Bohr – 
considerado um brilhante matemático, também estudou (LOPES, 2009, 
p.118). 

 Nessa Universidade, Bohr destacou-se como pesquisador, tornando-se um físico 

original e dedicado, conseguindo as titulações de Mestre (1903) e Doutor (1911). Suas 

investigações iniciais tiveram um caráter tanto empírico como teórico, destacando-se um 

trabalho sobre a tensão superficial de líquidos, pelo qual foi premiado em 190814. 

 Nos trabalhos de Mestrado e Doutorado, seus esforços estiveram voltados para 

investigações sobre as propriedades Físicas dos metais, através da teoria dos elétrons, 

proporcionando a Bohr o contato com a teoria de quantização do físico alemão Max Planck 

(1858-1947), que foi posteriormente tomada como um possível caminho na solução de 

problemas teóricos enfrentados por Bohr em suas pesquisas sobre radioatividade.   

[...] No segundo semestre de 1911, após defender sua tese, Bohr resolveu 
continuar os estudos num dos maiores centros de pesquisa da época, o 
Laboratório Cavendish, que estava sob a orientação de Thomson.  Bohr 
conhecia o trabalho de Thomson e admirava bastante o cientista, no entanto 
o clima entre os dois não foi muito agradável. Logo de início Bohr apontou 
um erro no livro de Thomson, fazendo com que a relação entre os dois não 
durasse muito (ABDALLA, 2005, p. 32). 

 Mesmo assim Niels continuou suas pesquisas no Laboratório Cavendish, tendo a 

oportunidade de conhecer pesquisadores como Marsden e Geiger, com os quais manteve 

contato durante muito tempo.  

                                                 
13 NOBELPRIZE. Niels Bohr – Biographical. Disponível em: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1922/bohr-bio.html. Acesso em 10 janeiro de 2013. 
14Ibid, p.1 
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 No final de 1911, após as pesquisas no Laboratório, Bohr conheceu Rutherford com 

quem manteve correspondência iniciando uma amizade muito grande. No ano seguinte Bohr 

muda-se para a cidade de Manchester no intuito de trabalhar com Rutherford. Ali, seus 

estudos sobre radioatividade foram intensificados, com a realização de experimentos sobre a 

perda de energia das partículas � ao serem absorvidos por metais. 

 Nesse período Bohr também ampliou seus conhecimentos acerca do modelo atômico 

de Rutherford, e desenvolveu as bases para a construção de seus trabalhos sobre a estrutura da 

matéria, apresentados na Philosophical Magazine em 1913. Nesses trabalhos, Bohr estabelece 

uma teoria atômica fundamental para o progresso do campo da Física ligado a espectroscopia 

e a “misteriosa Física quântica” que começava a dar seus primeiros passos (KRAGH, 2012, 

p.1). Nos anos posteriores, Bohr fez várias publicações e palestras por todo o mundo, 

deixando como legado um vasto conhecimento. 

 Como resultado de suas contribuições para a Física Bohr recebeu vários prêmios, 

inclusive o Nobel de Física de 1922, “por seus serviços na investigação da estrutura dos 

átomos e da radiação emanada por eles” 15. Durante suas pesquisas sofreu a influência dos 

trabalhos de vários outros cientistas, além de possuir uma visão muito tradicional da Física, 

que deveria partir acima de tudo da Teoria Clássica para interpretar a natureza. 

 Além de cientista, Bohr foi um grande pacifista, ministrando várias palestras pelo 

mundo sobre os usos da ciência em especial das potencialidades da recém “descoberta” Física 

quântica. Faleceu aos 77 anos em sua cidade natal, ficou conhecido em vários países e é 

considerado um dos mais influentes cientistas do século XX. 

3.1.5.2. Novas características para o átomo 

  Na primavera de 1912, Niels Bohr começou a trabalhar no laboratório de Rutherford, 

onde desenvolveu pesquisas sobre a absorção de raios �, que lhe renderam três publicações, 

na Philosophical Magazine, todas no ano de 1913, uma em julho, outra no mês de setembro e 

uma terceira em novembro. Esses trabalhos fizeram parte de uma trilogia “Sobre a 

constituição de átomos e moléculas” (LOPES, 2009). 

 Em cada um desses trabalhos, Bohr mostra a forte influência que sofrera durante suas 

investigações, desde os resultados das pesquisas sobre espalhamento das partículas � aos 

estudos de Max Planck sobre a radiação do corpo negro, e especialmente a influência teórica 

do modelo atômico de Rutherford.   

                                                 
15

Ibid, p.3 
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 No primeiro artigo, Bohr faz uma pequena discussão sobre os modelos atômicos de 

Thomson e Rutherford. No decorrer do trabalho, ele apresenta uma preocupação com a 

coerência entre as previsões destes modelos e os valores encontrados experimentalmente. 

Bohr também chama a atenção para a necessidade de uma explicação mais completa a 

respeito das dimensões do átomo, destacando a importância do modelo de Rutherford como 

referência para explicar os resultados das experiências de dispersão com os raios �. Embora 

soubesse do colapso proveniente da instabilidade deste modelo (BOHR, 1922).  

 Bohr era um defensor do modelo de Rutherford e tentava aperfeiçoa-lo, mesmo 

sabendo da excelente estabilidade e coerência da interpretação de Thomson, quando 

comparada com os valores obtidos experimentalmente. 

[...] a principal diferença entre os modelos atômicos propostos por Thomson 
e Rutherford consiste na circunstância de que as forças que atuam sobre os 
elétrons no modelo de Thomson permitem certas configurações e 
movimentos dos elétrons para os quais o sistema está em equilíbrio estável; 
todavia, para o segundo modelo não existem aparentemente tais 
configurações (BOHR, Philosophical Magazine, 1913, p.2).  

 Apesar da instabilidade eletrônica do modelo de Rutherford ser uma grande 

dificuldade, existia nele um núcleo que continha a maior porção de massa do átomo, fato que, 

como vimos anteriormente, já havia sido observado pelo próprio Rutherford e seus assistentes 

e que era inexistente no modelo de Thomson.  

 Sustentado nessa característica, Bohr tentou superar a instabilidade do modelo nuclear, 

assumiu que uma nova interpretação deveria ser desenvolvida16.  Em sua concepção, o 

caminho estaria nos processos de emissão (e de absorção) de energia no sistema dinâmico de 

Rutherford, que deveria ocorrer de forma descontínua, conforme a teoria da radiação de 

Planck (Bohr, 1922, p.15). Essa consideração foi essencial para que Bohr estabelecesse as 

bases de uma nova visão para as características do átomo. Como referencial teórico ele 

utilizou o espectro de emissão do hidrogênio, por considera-lo mais simples.  

 Estudando o espectro e considerando a teoria de Planck, Bohr analisou os sistemas 

nucleares por meio de estados estáveis de energia ou estados “estacionários”, que 

caracterizariam as órbitas descritas pelos elétrons em torno do núcleo. Dessa forma, o átomo 

se manteria em equilíbrio evitando o colapso do modelo de Rutherford. 

 Bohr explica que essa estabilidade só é perturbada quando o sistema (elétrons e 

núcleo) sofre algum tipo de interação, por exemplo, um processo em que os elétrons sejam 

                                                 
16Nesse período existia uma grande discussão sobre as dimensões do átomo, que ganhavam destaque nas 
pesquisas de radioatividade, calor específico dos corpos e corpo negro (LOPES, 2009, p.128). 
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forçados, por algum tipo de perturbação energética, a saírem de sua órbita de origem. A partir 

dai será estabelecido um novo estado de equilíbrio com a irradiação ou absorção de energia 

por parte do elétron (BOHR, 1913). 

 O problema é que esse processo não ocorreria conforme a eletrodinâmica clássica, 

onde a energia seria irradiada de forma contínua. Para Bohr isso deveria acontecer em 

emissões distintamente separadas de energia. Ele deixa claro essas questões em seu primeiro 

artigo da trilogia:  

(1) Que o equilíbrio dinâmico dos sistemas nos estados estacionários pode ser 
discutido com a ajuda da mecânica clássica, enquanto a passagem dos 
sistemas entre diferentes estados estacionários não podem ser tratados 
com base nisso.  

(2) Que o último processo é seguido pela emissão de uma radiação 
homogênea, para o qual a relação entre a frequência e a quantidade de 
energia emitida é representada pela teoria de Planck. (BOHR, 1913, p.5). 

 Mediante essas considerações, Bohr introduziu a constante de Planck em sua 

interpretação – algo que já havia sido tentado por outros cientistas – supondo que o átomo se 

comportava como um oscilador harmônico (LOPES, 2009, p.130). 

A teoria de Planck trata da emissão e absorção da radiação por um oscilador 
harmônico... sendo incoerente com a teoria de Rutherford... para se 
aplicarem os principais resultados obtidos por Planck é, portanto, necessário 
introduzir novas hipóteses sobre a emissão e absorção de radiação por um 
sistema atômico (BOHR, 1989, p.96, apud PEDUZZI, 2008, p.180).  

 

 Ciente de que modificações deveriam ser feitas, Bohr desenvolveu uma nova 

interpretação para o átomo baseada em algumas ideias fundamentais, que faziam um misto 

entre a mecânica clássica e conceitos de quantização. 

3.1.5.3. As considerações fundamentais do “programa”: um novo olhar para a matéria  

 Após intensas discussões experimentais e teóricas, com a publicação dos dois 

primeiros artigos, Bohr apresenta na última parte da sua trilogia as considerações essenciais que 

sustentaram suas ideias, caracterizadas por meio de cinco postulados:  

(1) Que a energia não é emitida (ou absorvida) da maneira contínua admitida pela 

eletrodinâmica clássica, mas apenas durante a passagem dos sistemas de um estado 

“estacionário” para outro diferente; 
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(2) Que o equilíbrio dinâmico dos sistemas nos estados estacionários é governado pelas 

leis da mecânica clássica, não se verificando estas leis nas transições dos sistemas 

entre diferentes estados estacionários; 

(3) Que é homogênea a radiação emitida durante a transição de um estado estacionário 

para outro, e que a relação entre a frequência ν e a quantidade total de energia emitida 

é dada por E � hν, sendo � a constante de Planck; 

(4) Que os diferentes estados estacionários de um sistema simples constituído por um 

elétron que roda em volta de um núcleo positivo são determinados pela condição de 

ser igual a um múltiplo inteiro de h 2⁄  a razão entre a energia total emitida durante a 

formação da configuração e a frequência de revolução do elétron. Admitindo que a 

órbita do elétron é circular, essa hipótese equivale a supor que o momento angular do 

elétron em torno do núcleo é igual a um múltiplo inteiro de h 2π⁄ ; 

(5) Que o estado “permanente” de um sistema atômico – isto é, o estado no qual a energia 

emitida é máxima – é determinado pela condição de ser igual a h 2π⁄  o momento 

angular de cada elétron em torno do centro da sua órbita (BOHR, 1913, pp. 874-875, 

apud. LOPES, 2009, p.138).   

 Com estes postulados, Bohr sugeriu propriedades para o átomo que iam contra o que 

se conhecia na Física até então.  Ele contrariou a teoria eletromagnética clássica, sugerindo 

que o elétron poderia circular o núcleo atômico descrevendo órbitas estacionárias sem emitir 

nenhuma radiação.  

 Para Bohr existia uma energia definida, que estava associada com cada órbita 

estacionária, e que só se irradiaria quando o elétron fizesse a transição de uma órbita para 

outra. Essa energia obedeceria a seguinte relação. 

�� �  �� � �� 

 Ao apresentar tais características, Bohr se arriscou de certa forma, uma vez que as 

questões ligadas à quantização ainda eram inconsistentes. Não obstante, suas ideias vingaram 

e aos poucos foram evoluindo.  Esse fato, segundo Lopes (2009), pode ter ocorrido devido à 

base dos cálculos e das conclusões de Bohr estar assentada sobre a mecânica clássica. 

 Por meio dessa base e tendo como referência o modelo de Rutherford, Bohr 

apresentou um novo olhar para o átomo e para a constituição das moléculas:  

 

[...] De acordo com a teoria sobre a estrutura dos átomos de Rutherford, a 
diferença entre o átomo de um elemento e a molécula de uma combinação 
química é que o primeiro é formado por um aglomerado de elétrons 
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rodeando um único núcleo de dimensões extremamente pequenas e de massa 
grande em comparação com a dos elétrons, enquanto a última contém pelos 
menos dois núcleos a distâncias um do outro comparáveis com as distâncias 
que separam os elétrons no aglomerado que os envolve [...] (BOHR part.III, 
1913, p.857, apud LOPES, 2009, p.140).  
 

 

[...] Com essas características Bohr obteve êxito ao fazer aplicações de sua 
teoria no estudo de combinações do átomo de hidrogênio em moléculas 
diatômicas e na explicação das séries espectrais calculadas por Johann 
Balmer (1825- 1898). Além disso, forneciam uma sólida fundamentação 
para a explicação das propriedades químicas dos elementos (HEILBRON, 
1981, p.14).   
 

 No entanto, existem problemas com a proposta de Bohr. Quando tentava-se estender 

os cálculos para átomos com mais de um elétron, como átomo de Hélio, não se obtinha êxito. 

Outro problema acontecia quando se tentava aplicar a teoria de Bohr para as transições entre 

os níveis de energia. Nesse momento percebia-se que as velocidades angulares dos elétrons 

nas órbitas não eram iguais às frequências angulares da radiação emitida, ou seja, havia um 

problema na relação entre emissão de energia e o momento angular.  

 Esses problemas geraram muitas discussões entre físicos e químicos da época, 

ocasionando a publicação de vários artigos, em diferentes partes da Europa – Inglaterra, 

Alemanha, Holanda e Itália – com opiniões contra e a favor das hipóteses de Bohr, além das 

fortes críticas do influente Thomson e de John William Nicholson (1881-1955), um excelente 

pesquisador da época, que pouco tempo antes de Bohr havia proposto outro modelo para o 

átomo (LOPES, 2009). As críticas de Nicholson, em especial, renderam bastante mais 

especificamente durante dois anos seguidos.  

 Essas discussões ocorriam num dos maiores espaços para debates científicos da época, 

a revista Nature.  Nesse ambiente, Nicholson criticava muitas vezes de forma irônica os 

trabalhos de Bohr, considerando-os inconsistentes, incompletos e que não poderiam explicar a 

real estrutura da matéria. Além disso, não faziam o uso correto da mecânica newtoniana 

(LOPES, 2009). Outros pesquisadores se envolviam na discussão, concordando com 

Nicholson ou defendendo Bohr, que só respondeu as críticas no ano de 1915, com a 

apresentação de alguns resultados experimentais sobre espectroscopia. 

 O mais interessante nisso tudo é que o desenvolvimento das hipóteses de Bohr 

ocorreu, principalmente por causa dos trabalhos do próprio Nicholson sobre os átomos das 

estrelas e seus espectros (LOPES, 2009).  
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 Contudo, o trabalho de Bohr influenciou bastante no desenvolvimento das teorias 

atômicas, colaborando para a introdução de conceitos novos, que foram aperfeiçoados por 

vários outros cientistas, levando a ampliação e consolidação de um novo ramo da Física, a 

teoria quântica.  

3.1.5.4. Considerações sobre os modelos e as contribuições para uma teoria em ascensão 

A história da ciência é marcada por acontecimentos que causaram modificações 

impressionantes na visão do ser humano sobre a natureza. Geralmente estes acontecimentos 

estão ligados a inovações em território consolidado, constituindo uma tarefa difícil e muitas 

vezes perigosa. Nesse meio alguns pesquisadores têm a coragem para seguir em caminho 

desconhecido enfrentando obstáculos que vão contra o que conhecem. Por outro lado, existem 

aqueles que oferecem resistência a mudanças e preferem se manter no conhecimento bem 

estabelecido. Esse conflito de interesses gera muitas discussões que contribuem de várias 

formas para a evolução da ciência. 

 O episódio de desenvolvimento dos modelos atômicos entre o final do século XIX e 

início do século XX constitui um bom exemplo disso. Apresentados aqui de forma breve, eles 

representaram avanços na forma de se interpretar a constituição da matéria. Com ideias 

conservadoras ou com a introdução de características audaciosas, cada modelo deu sua 

contribuição teórica e/ou experimental para o conhecimento do átomo.  

 Partindo da interpretação de Thomson vimos uma das primeiras explicações para as 

configurações das cargas elétricas no átomo com características dinâmicas, que priorizavam o 

equilíbrio elétrico do átomo. Esse modelo trouxe subsídios para a compreensão química dos 

elementos, apesar da complexa distribuição das cargas elétricas sobre a “grande” carga 

positiva. 

  Praticamente na mesma época do modelo de Thomson, Nagaoka divulgou outra 

interpretação para o átomo, com características bem diferentes, especialmente estruturais, 

descrevendo cargas elétricas pairando numa densa nuvem de elétrons. Essa interpretação 

conseguiu acrescentar ao átomo uma configuração interessante, que até certo ponto foi bem-

sucedida, mas não conseguiu manter uma estabilidade entre as forças elétricas, e por esse 

motivo, em especial, acabou sendo bastante criticada.  

 Por outro lado, o modelo de Thomson, mesmo com dúvidas quanto a algumas 

propriedades, foi utilizado em grande escala na Física e principalmente na química. Podemos 
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dizer que com seu modelo e com os trabalhos sobre eletricidade sua reputação cresceu 

consideravelmente. 

 Em meio a essas intensas investigações, o estudo da radioatividade crescia cada vez 

mais trazendo contribuições para diversas áreas do conhecimento, como a química e 

medicina. As pesquisas sobre radioatividade proporcionaram a exploração do núcleo atômico 

e a evolução dos métodos e aparatos experimentais, que foram ampliados em centros de 

pesquisa como os laboratórios Cavendish e McGill.  

 Nesses centros de investigação novas gerações de pesquisadores trouxeram diferentes 

olhares para a estrutura da matéria. Rutherford e seus jovens colaboradores Hans Geiger e 

Ernest Marsden fizeram parte disso, através das investigações sobre radioatividade, que 

iniciaram o vasto ramo da Física nuclear.   

 Através dessas investigações, Rutherford apresentou uma nova perspectiva para 

átomo. Todavia sua teoria apresentava problemas sérios de eletrodinâmica, que deixaram seu 

modelo frágil perante as críticas e o tornaram praticamente desprezado no cenário científico 

de sua época.  

 Ironicamente o modelo de Rutherford foi um dos pontos de partida para a 

interpretação de Niels Bohr, que mudaria a visão da época sobre a estrutura da matéria.  

 Em sua descrição para o átomo, Bohr fez a junção entre o instável modelo de 

Rutherford e as ideias de quantização de Planck. Apesar disso, já ter sido feito antes, a teoria 

de Bohr obteve uma atenção maior, sobretudo devido aos seus postulados e a explicação dos 

espectros de alguns elementos. 

 Com o sucesso vieram as críticas, concentradas nas limitações significativas do 

modelo ao ser utilizado para explicar fenômenos envolvendo os elétrons bem como nos 

fracassos ao estendê-lo para átomos com mais de um elétron. 

 Apesar disso, as contribuições do modelo de Bohr foram notáveis na compreensão da 

distribuição eletrônica do átomo. As questões envolvendo órbitas e quantização de energia 

levantaram discussões sobre possíveis mudanças na maneira de interpretar o átomo. A teoria 

clássica passou a ser questionada como única forma de explicar os fenômenos atômicos.  

 Esses questionamentos abriram espaço para a teoria quântica que dava os seus 

primeiros passos rumo a novos conhecimentos sobre a estrutura da matéria, com 

interpretações cada vez mais complexas, que atribuíram às partículas subatômicas 

características tanto ondulatórias como corpusculares, dando um caráter probabilístico à 

Física que existe até hoje.  
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 Isso foi possível devido não só ao modelo de Bohr, mas a todas as controvérsias, 

discussões e diferentes caminhos trilhados por pesquisadores e suas teorias desenvolvidas 

durante vários anos de investigação.  

  Todo esse caminho evoluiu, não por um aglomerado de trabalhos que apontavam 

numa única direção, mas por diferentes pontos de vista, que levaram ao desenvolvimento de 

várias interpretações. Tanto é que existiram outros modelos além dos apresentados por nós 

que também tiveram sua importância histórica e conceitual para o desenvolvimento dos 

estudos sobre o interior da matéria. A escolha que fizemos dos que foram mencionados se deu 

devido à presença nos livros didáticos e de ensino superior. 

 Esse jogo de interesses faz parte de qualquer área da ciência e constitui uma 

característica que contribui para a evolução do conhecimento. É importante ficarmos atentos a 

isso, uma vez que a ciência não é construída apenas pelos trabalhos que deram certo e sim por 

uma complexa teia de eventos, conectados ou não. Dessa forma, devemos ficar atentos às 

informações que cercam episódios como os que envolvem os modelos atômicos. 

 O texto que estudamos pode ajudar nessa tarefa servindo de base para o estudo de 

características importantes dos modelos atômicos que geralmente são omitidas ou distorcidas 

nos livros texto. 
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4.  A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E A ESTRATÉGIA ADOTADA  
Um dos grandes desafios enfrentados pelos professores no processo de ensino 

aprendizagem é transformar um conhecimento do saber científico em um conteúdo didático 

para ser compreendido pelos estudantes. Nesse processo existe uma discussão complexa 

envolvendo questões como materiais de ensino, processos de aprendizagem, domínio de 

estratégias de ensino, organização e apresentação de conteúdos etc. 

Questões como estas, estão inseridas na didática das ciências, que tem como um de 

seus objetivos a transformação do saber científico em saber ensinado. Essa transformação 

pode ser feita por meio de uma importante estratégia de ensino, a Transposição Didática. Não 

obstante, a tarefa não é fácil, em virtude da produção de conhecimentos do âmbito da pesquisa 

científica e do ambiente escolar serem de naturezas diferentes.  

Essa problemática é acentuada quando partimos para o ensino de ciências, pois existe 

toda uma adequação de um saber acadêmico para a realidade escolar, que muitas vezes, 

quando mal elaborada, pode prejudicar a compreensão dos conteúdos e transmitir uma visão 

equivocada do trabalho científico. É aí que entra o papel da transposição, como uma 

possibilidade para a reelaboração dos saberes, desde que seja feita uma reflexão para evitar os 

possíveis equívocos ocorridos na transformação dos saberes (FORATO, 2009). 

Nesse sentido a Transposição Didática passa a ser um auxilio importantíssimo para 

que possamos analisar o movimento do saber sábio, aquele que os cientistas descobrem, para 

o saber a ensinar, aquele que está nos livros didáticos, e, por este, ao saber ensinado, aquele 

que realmente acontece em sala de aula. 

Segundo Chevallard (1991, Apud ALMEIDA, 2011, p.54), o papel da Transposição 

Didática nesse processo é fazer adaptações num conteúdo do saber que vai torná-lo apto a 

ocupar um lugar entre os “objetos de ensino”.   Dessa forma, a Transposição Didática se 

mostra como um instrumento de análise do processo de transformação do conhecimento ou 

saber.  

Levando em conta tais características, acreditamos que a Transposição Didática 

fornece um aporte teórico no desenvolvimento de nosso trabalho, a fim de que possamos 

compreender e adequar o saber científico, tomando como base o seu ambiente de produção, 

para o ensino de ciências. 

Assim, utilizaremos o conceito de Transposição Didática para promover adaptações no 

saber científico envolvendo à (FMC) para o ambiente de sala de aula do ensino médio, 

trazendo como proposta, o ensino dos modelos atômicos e suas implicações para a Física do 

começo do século XX, tendo como auxiliadora a abordagem histórica. 
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Nos itens que seguem apresentaremos algumas características da Transposição 

Didática que podem nos ajudar na adequação de conteúdos de Física, por meio da história da 

ciência para o ambiente escolar.    

 

4.1.  O conceito de Transposição Didática  

 

 O termo Transposição Didática existe desde a década de 70 e é atribuído ao sociólogo 

Michel Verret na publicação de sua tese Le Temps des Etudes, defendida em 1975 na França. 

Mais tarde este conceito foi utilizado por Yves Chevallard e Marie-Alberte Joshua no campo 

do ensino de Matemática para examinar as transformações sofridas pela noção matemática de 

distância entre o momento de sua elaboração por Fréchet, em 1906, e o momento de sua 

introdução nos programas de geometrias francesas, em 1971 (ALMEIDA, 2011).  O termo é 

apresentado com um aprofundamento maior em 1998, por Chevallard em seu livro, La 

transposition Didactique:  du  savoir  savant   au  savoir  enseigné .  

 Nesse livro, Chevallard amplia o conceito de Transposição Didática, dizendo que ela é 

composta por três partes distintas 

[...] savoir savant (saber do sábio), que no caso é o saber elaborado pelos 
cientistas; o savoir a ensigner (saber a ensinar), que no caso é a parte 
específica aos professores e que está diretamente relacionada à didática e à 
prática de condução de sala de aula; e por último o  savoir  ensigné  (saber 
ensinado), aquele  que  foi  absorvido  pelo  aluno  mediante  as  adaptações  
e  as transposições feitas pelos cientistas e pelos professores   (ALMEIDA, 
2011, p. 10).  

 Na visão de Chevallard, cada um desses saberes desempenha um papel fundamental 

no processo de ensino aprendizagem, uma tríade, na qual a atenção maior deve ser voltada 

para o objeto da investigação científica, ou seja, o saber sabido e sua relação com o saber 

ensinado. Na transição entre esses tipos de saberes a Transposição Didática passa a ser 

considerada a peça chave para a análise entre o movimento do saber sabido para o saber a 

ensinar, e, por este ao saber ensinado. Ao longo desse processo, não se deve compreender a 

transposição do saber no sentido restrito do termo, ou seja, apenas uma mudança de lugar, 

mas como um processo de transformação dos saberes, cujas correspondências se fazem 

através do (objeto do saber) sabido, saber a ensinar (objeto a ensinar) e saber ensinado (objeto 

ensinado), assim como ilustrado no esquema a seguir (ALVES FILHO, 2000).  

  

 
               Objeto do saber                    objeto a ensinar                       objeto ensinado                    
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 Esses objetos estão envolvidos no complexo universo, que configura o contexto 

escolar (Sistema Didático), que representa uma pequena parcela do ambiente maior, (o 

Sistema de Ensino), o qual, por sua vez, está sujeito as mudanças sociais.  

 Todas estas instâncias fazem parte de um ambiente denominado por Chevallard de 

Noosfera, que representa tudo aquilo que interfere direta ou indiretamente no sistema 

educacional, envolvendo pessoas e instituições. Um ambiente onde 

 

[...] se encontram todos aqueles que, tanto ocupam os postos principais do 
funcionamento didático, se enfrentam com os problemas que surgem do 
encontro da sociedade e suas exigências; ali se desenvolvem os conflitos; ali 
se levam a cabo as negociações; ali se amadurecem as soluções [...]. 
(CHEVALLARD, 1991, p.28, apud BROCKINGTON e PIETROCOLA, 
2005, p.391).  

 Ela pode ser considerada como o centro da transposição didática, o lugar onde se tenta 

delimitar as competências, as responsabilidades e o papel de cada indivíduo que faz parte do 

processo de ensino- aprendizagem. Por meio dela, podem-se definir os currículos em meio ao 

ambiente onde se este inserido, bem como as possíveis adaptações necessárias para levar o 

conhecimento científico para a sala de aula. Dessa forma, a Noosfera se transforma numa 

espécie de ponte, que liga a transposição didática aos tipos de saberes.  

4.2. O movimento dos Saberes 

4.2.1. O saber sabido 

 Como havíamos comentado anteriormente, na tese defendida por Chevallard um dos 

elementos base do saber é considerado o saber científico ou saber sabido, que deve estar inter-

relacionado com o conhecimento escolar de forma que possibilite a inserção dentro da cultura 

escolar, tornando-se ensinado e, consequentemente, apreendido. Tal saber é construído no 

interior da comunidade científica e passa por várias transformações, sem retratar 

características de sua construção.   Dessa forma, ele assume um caráter impessoal numa 

linguagem característica e distante da realidade escolar. 

 Essa característica do saber sabido, provem da maneira como os cientistas e 

pesquisadores de um modo geral constroem e apresentam o conhecimento científico.  Nesse 

processo, os pesquisadores não descrevem os caminhos pelos quais tiveram que passar para 

chegar a determinadas descobertas, principalmente devido ao grau de informalidade que os 

levou a tais descobertas.  
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 Nesse sentido, se faz necessário uma reformulação do saber, fazendo com que possa 

ser compreendido por um público maior, a partir de uma reorganização para uma linguagem 

mais simples trazendo o saber para um novo patamar, para o "saber a ensinar". 

4.2.2. O saber a ensinar  

 Após ter passado por toda a transformação do seu "contexto de justificativa", o saber 

está voltado agora para o ambiente escolar. Para chegar a esse ambiente, e atingir a novas 

demandas, ele deve ser revisto de maneira que possa ser apresentado aos estudantes de 

diferentes níveis de ensino. Quando isso acontece, o saber passa a ser denominado saber a 

ensinar, apresentando uma composição diversificada, da qual fazem parte, os autores de livros 

didáticos e divulgação científica, os professores, os especialistas de cada área e muitas vezes a 

opinião pública (CHEVALLARD, 1991).      

 Nesse processo de reestruturação o saber assume um caráter acumulativo, linear 

organizando-se numa sequência lógica, perdendo elementos de sua origem como o contexto 

histórico no qual foi desenvolvido. Isso lhe configura um novo contexto uma espécie de 

degradação, uma verdadeira perda de seu contexto original, que segundo Chevallard apud 

Alves-Filho (1991), denomina-se despersonalização do saber. 

 Essa característica do saber a ensinar, torna o saber sabido uma sequência logicamente 

encadeada de conhecimento acumulado ao longo dos séculos, com crescente grau de 

dificuldade e atemporal, como se o conhecimento fosse uma espécie de evolução natural, 

desvinculando-se totalmente do ambiente no qual se originou, configurando o que Chevallard 

chama de processo de dessincretização. 

   [...] é abstraída toda e qualquer vinculação com o ambiente epistemológico 
no qual ele se originou, passando a reconstituir-se em um novo contexto 
epistemológico... é obtido um saber com uma nova roupagem, uma 
organização a-histórica, um novo nicho epistemológico e de validade 
dogmatizada [...] (ALVES-FILHO, 2000, p.p 226-227).         

 Dessa forma o saber a ensinar acrescenta elementos que não existem no saber sabido, 

distorcendo a realidade de construção do conhecimento e moldando um contexto artificial no 

qual o ser humano não interfere nos fenômenos, e sim os observa e explica através da ciência, 

transmitido a visão de neutralidade do conhecimento científico. Isso está presente sob a forma 

de conteúdos ou objetos de ensino nos livros didáticos, que na maioria das vezes são 

trabalhados de forma expositiva, de caráter progressivo e acumulativo. 
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 Essa transformação sofrida pelo saber sabido traz consigo uma linguagem nova, novos 

termos e situações para o saber, utilizadas nos livros textos, no intuito de organizar de forma 

lógica as sequências didáticas, configurando um novo cenário, com características distantes 

do contexto original das investigações científicas.  

 Nesse caminho, o saber a ensinar, traz consigo graves problemas que distorcem a 

visão sobre a evolução do conhecimento científico e pode, consequentemente, trazer ideias 

equivocadas sobre a ciência para o ensino de ciências. Na tentativa de superar essa 

problemática, uma nova transposição didática pode ser desenvolvida e um novo saber pode 

ser utilizado, tendo o professor um papel fundamental de levar o saber até a sala de aula de 

uma forma diferenciada, trazendo um pouco do contexto de desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

 4.2.3. O saber ensinado 

 Ao adentrarmos no ambiente de sala de aula, o saber a ensinar passa por uma nova 

transposição didática, que agora encontrar-se voltada para a prática do professor durante as 

aulas. Os valores didáticos nesse momento são os mais importantes, o professor por sua vez, 

deve estar atento para fazer a mediação entre o conhecimento presente nos livros didáticos em 

conhecimento apreendido. Nesse processo surge um novo tipo de saber, o saber ensinado, que 

está centrado no trabalho do professor e sua prática em sala de aula. 

 Na esfera que permeia esse novo saber, todos os participantes convivem em um 

mesmo ambiente, partilhando experiências e interesses.  

 

Fazem parte destes grupos os alunos, gestores, supervisores e orientadores 
educacionais, a comunidade dos pais e, principalmente os professores. 
Assim, a "didática do professor, entra nessa relação como uma forma de 
otimizar as conexões do aluno, frente ás informações que se deseja repassar" 
(OFUGI, 2001, p.80 apud BROCKINGTON e PIETROCOLA, 2005, p.394). 
        

 Nesse ambiente, existe uma aproximação entre os personagens que compõem a esfera 

escolar, propiciando de maneira mais clara, as opiniões dos grupos, nas definições e nas 

modificações que refletem no saber ensinado. Em meio a esse ambiente, o professor 

desenvolve uma nova transposição didática, que deve se adequar as constantes mudanças do 

instável ambiente escolar.    

 A tarefa é complexa, pois o dogmatismo do conhecimento presente nos livros 

didáticos, bem como às pressões de grupos de sua esfera são muito grandes (ALVES-FILHO, 
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2000, p.231). Dessa forma, cabe ao professor criar um ambiente que favoreça o rompimento 

da imagem neutra e empirista da ciência presente nesses livros. Para isso, ele pode fazer uso 

da transposição didática na elaboração de estratégias que tornem possível a compreensão do 

saber. Nessa empreitada, e em meio as dificuldades apontadas anteriormente, a transposição 

didática permitirá ao professor uma forma de promover mudanças curriculares, que 

possibilitem o movimento dos saberes. 

 No item que segue, trataremos de algumas orientações, elaboradas por Astolfi (1997), 

baseadas no trabalho de Chevallard e Joshua (1982), que devem ser observadas durante o 

processo de transposição didática. 

 
4.3. A dinâmica do saber e nosso referencial: Regras da transposição didática 

 No processo de adaptação do saber científico para o saber ensinado, muitas coisas 

acontecem: estratégias didáticas devem ser elaboradas, integração entre os objetos de ensino, 

adaptações de linguagem etc.  

 Atreladas a estas questões, objetivos devem ser traçados com o intuito de promover 

adequações à dinâmica do saber. Esses objetivos estão presentes nas regras ou etapas 

apresentadas por Astolfi (1997), que auxiliam na compreensão das modificações que 

acontecem no saber científico até o saber a ensinar. São elas:  

Regra I: Modernizar o saber escolar 

 À medida que o conhecimento acadêmico se desenvolve, novos saberes são 

produzidos, alguns incorporados pela tecnologia e outros em uso pela indústria. Isso traz 

consigo a necessidade de uma atualização por parte dos órgãos responsáveis pela reavaliação 

dos conteúdos dos livros didáticos. Essas mudanças são importantes, pois trazem para o 

ambiente de sala de aula o conhecimento dos impactos provocados pelas inovações científicas 

bem como a influência da mesma no cotidiano dos estudantes. Na visão de Astolfi,  

Em diferentes disciplinas, parece ser necessário aos especialistas “colocar 
em dia” os conteúdos de ensino para aproximá-los dos conhecimentos 
acadêmicos. Neste caso, frequentemente criam-se comissões que tomam por 
base vários trabalhos e proposições anteriores difundidos na noosfera [...] 
(Astolfi, 1997:182, Apud ALVES FILHO, 2000, p.235).    

 
 No caso da física, por exemplo, essas atualizações tornam-se indispensáveis, tanto 

para o a formação dos futuros professores, nos cursos de graduação, como nas salas de aula 
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do ensino básico. Quando existe a conexão entre o conhecimento desenvolvido nesses 

ambientes, o caminho para se chegar ao saber ensinar se torna menor.   

Regra II: Atualizar o saber a ensinar. 

 Em alguns momentos, quando o professor busca auxílio no livro didático pode se 

deparar com saberes considerados demasiadamente banalizados, que de certa forma se 

agregam a cultura popular e não requerem o formalismo escolar (ALVES FILHO, 2000). Esse 

fato nos mostra que a atualização dos livros didáticos não se deve exclusivamente a 

acrescentar novos saberes, implica também na eliminação de alguns deles. 

 Podemos tomar como exemplo o desenvolvimento de novas tecnologias, que com o 

passar do tempo substituem as existentes, fazendo com que certos conteúdos associados as 

mais antigas sejam descartados por falta de uso do contexto atual, como destacado por Alves 

Filho (2000), 

A introdução do novo leva ao descarte do antigo que não tem mais serventia. 
Atualmente tópicos como estudo de máquinas simples, entre elas o “sarilho”, 
régua de cálculo, termômetro de máximas e mínimas não fazem mais parte 
dos livros textos, confirmando a presente regra. Regra que poderia ser 
entendida como a “luta contra obsolência didática” (ALVES FILHO, 2000, 
p.236). 

 
 Apesar de válida para certos conteúdos, essa regra não se aplica totalmente ao ensino 

de Física. Devemos observar, por exemplo, que um grande número de conteúdos são 

considerados ultrapassados por não desempenharem papel relevante para a formação 

pretendida pela sociedade atual e não por estarem incorporados a cultura popular. 

Regra III: Articular o saber “novo” com o saber “antigo”. 

 Atualizações dos conteúdos didáticos são necessários e devem fazer parte do processo 

de transformação dos saberes. Porém, a introdução desses “novos objetos” não pode estar 

desvinculada dos saberes já incorporados nos programas de ensino. Pelo contrário, deve 

existir uma articulação entre os elementos novos e os conteúdos mais antigos, que ainda 

permanecem nos livros didáticos. 

 É importante que se tome cuidado com a articulação entre tais conteúdos para evitar 

possíveis erros como o anacronismo, como descrito por Brockington e Pietrocola, (2005). 

Segundo eles, não se pode negar de forma radical um conteúdo já incorporado ao Sistema de 

Ensino, pelo contrário, deve haver uma relação de proximidade para algum tipo de 
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desconfiança dos estudantes em relação aquilo que se deseja ser aprendido por eles na 

disciplina.  

Um exemplo dessa articulação do novo com o velho é a introdução do 
Eletromagnetismo sem a negação da Eletrostática e da Magnetostática. Nos 
livros e programas de física, tanto no Ensino Médio como em nível 
universitário básico, os capítulos destinados ao Eletromagnetismo aparecem 
posteriormente ao estudo da interação entre cargas paradas e das 
propriedades magnéticas da matéria. O mesmo acontece com a introdução do 
conceito de campo elétrico em articulação historicamente anacrônica e 
epistemologicamente incorreta com a força coulombiana. Isso, pois, no 
contexto da eletricidade e do magnetismo, força e campo são conceitos 
basilares de programas de pesquisa concorrentes. Os programas 
coulomb/laplaciano (século XVIII/XIX) e faraday/maxwelliano (século 
XIX) propunham concepções de mundo muito diferentes. As interações 
elétricas e magnéticas seriam, para os primeiros, resultado da ação de forças 
à distância, enquanto, para o segundo, consequência da ação mediada dos 
campos. (BROCKINGTON e PIETROCOLA, 2005, p.398). 

  

Isso mostra a relevância do conhecimento acerca da construção do saber científico ao 

longo da história, frente às transformações sofridas por ele até chegar ao ambiente de sala de 

ala. Nesse processo, o professor desempenha um papel de investigador, buscando informações 

que lhe auxiliem nas discussões sobre os aspectos históricos do conhecimento científico. 

Regra IV: Transformar um saber em exercícios e problemas. 

 No processo de transformação do saber, existem certos conteúdos considerados mais 

propensos a elaboração de problemas e exercícios. Na maioria das vezes eles são valorizados 

no espaço escolar, principalmente em relação aqueles que exigem uma argumentação teórica 

mais apurada, devido à facilidade de organização de uma gama maior de atividades, os 

chamados “exercícios de fixação”.  

 Em disciplinas como a física isso acontece frequentemente, no momento que o 

professor elabora uma grande quantidade de exercícios-problemas de Cinemática, 

transformação de escalas termométricas, circuitos elétricos etc. (ALVES FILHO, 2000). 

Fazendo isso, o professor torna o saber operacional, que nos termos da Transposição Didática, 

pode gerar formas de “lidar” com o sistema de ensino estabelecendo uma relação entre 

professor-aluno-saber.  

 Apesar de propiciar essa operacionalidade, a transformação do saber em exercícios e 

problemas, pode trazer uma mudança de foco exagerada para certos aspectos como no caso da 

física, por exemplo, onde muitas vezes centra-se no formalismo algébrico, perdendo de vista o 
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fenômeno estudado. Esse fato não é de hoje, tornou-se praticamente uma tradição no ensino 

de física e por esse motivo é necessário que se tenha cuidado no momento de realizar a 

transposição didática. 

Regra V: Tornar um conceito mais compreensível. 

 Em várias etapas do processo de ensino e aprendizagem podem surgir dificuldades, 

que causam problemas na aprendizagem de conceitos. A transposição didática por sua vez, 

tem como objetivo minimizar essas dificuldades, aproximando o saber sabido dos estudantes. 

Muitos objetos desse saber apresentam uma linguagem própria mais sofisticada que deve 

passar por transformações com o intuito que chegue ao entendimento dos estudantes. 

Nessa transformação o saber a ensinar desenvolve uma linguagem própria acessível 

aos estudantes. Nesse processo podem ser desenvolvidas estratégias facilitadoras do 

aprendizado, através de elementos presentes no cotidiano dos estudantes.   Nesse momento 

entra o papel da transposição didática para o professor, servindo praticamente como uma 

ponte entre o conhecimento do saber científico para o saber ensinado. Sobre essa 

característica nos apoiamos para o desenvolvimento de nossa investigação bem como dos 

pontos apresentados a seguir com base no trabalho de Forato (2009). 

 

4.3.1. O nosso referencial 

Tratamos até agora de vários aspectos dos processos de transformação do saber. No 

entanto, não discutimos como utilizamos o conhecimento sobre eles em nossa investigação.  

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, mais especificamente, para a produção do 

material que utilizamos em sala de aula tomamos como referência as características das regras 

apontadas anteriormente, bem como das principais características da transposição didática 

apresentadas por Chevallard. Tanto no sentido de evitar erros que dificultassem o processo de 

ensino aprendizagem como apresentada na Regra II, como também fazer uso do importante 

papel da transposição didática em tornar um conceito mais compreensível.  

 Aliado a todo este estudo também fizemos uso de importantes pontos destacados por 

Thais Forato em sua Tese de doutorado, que servem de auxílio para a transposição do saber 

sabido histórico para o saber a ensinar, São eles:  

• Extensão versus profundidade; 

• Simplicidade versus distorção; 

• Compressibilidade versus rigor histórico; 
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• Objetivismo versus subjetivismo. 

Baseados nas discussões geradas por esses conflitos ou dilemas, desenvolvemos 

estratégias que possibilitassem a transposição didática da pesquisa teórica apresentada ao 

longo do capítulo 2 de maneira que evitasse possíveis erros ou longo do material que 

construímos.  

No primeiro ponto buscamos escrever textos curtos para os estudantes, que trouxessem 

as principais discussões histórica e conceitual atribuída a cada uma das interpretações 

investigadas, de maneira que não comprometesse a discussão recorrente do texto base. 

 Seguindo para o segundo e terceiro ponto, tentamos adequar a linguagem do texto ao 

nível que possibilitasse a compreensão por parte dos estudantes e gerasse diálogos com o 

professor acerca dos conceitos abordados e dos aspectos históricos.  

Por último, procuramos manter uma linguagem objetiva com o intuito de melhorar a 

compreensão das principais ideias contidas nos textos, na busca por uma maior participação 

dos estudantes ao longo das discussões geradas em sala. 

Em meio às discussões geradas sobre esses pontos, desenvolvemos estratégias para 

trabalharmos o episódio histórico escolhido, que serão descritas no próximo capítulo. 
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5.  DESCRIÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 A pesquisa é de natureza qualitativa, em que realizamos um estudo teórico e um 

estudo empírico.  

A parte teórica consistiu no estudo histórico e conceitual do tema e na construção da 

proposta didática. 

 No estudo histórico e conceitual, construímos um texto base, fundamentado em fontes 

secundárias - trabalhos de historiadores da ciência - sites de divulgação em história da ciência 

e publicações dos próprios cientistas. Nessa construção, destacamos tanto os aspectos 

históricos como as mudanças na Física provocadas pela introdução de novos conceitos, além 

dos resultados das investigações experimentais. 

A construção da proposta se deu em duas etapas: a transposição didática do material 

pesquisado; e o desenvolvimento de estratégias para trabalhar o tema. 

 Quanto à transposição didática e elaboração do material didático, iniciamos com a 

divisão do texto base em quatro partes17, uma para cada modelo atômico estudado. Para esta 

etapa levamos em conta os pressupostos mencionados anteriormente por Forato (2009), em 

que a partir desses tentamos desenvolver uma escrita que prezasse a compreensão e 

participação dos estudantes ao longo do processo. Finalizando o estudo teórico, 

desenvolvemos nos dois primeiros meses do ano de 2013, as estratégias metodológicas que 

nos auxiliassem na abordagem dos textos. 

Em relação à parte empírica da pesquisa, realizamos através da aplicação de uma 

proposta didática18, por meio de intervenções que foram executadas entre os meses de abril e 

junho do ano de 2013, numa turma de 3ª ano do Ensino Médio de uma escola pública do 

município de Campina Grande-PB.  

Após a realização destas intervenções, fizemos uma descrição de como as mesmas 

aconteceram e uma análise dos resultados que foram sendo obtidos ao longo da investigação. 

Os dados foram coletados pelo próprio pesquisador, através de registros fotografias, 

gravações em áudio e relatos dos estudantes. Na sequência apresentaremos a proposta, a 

descrição das intervenções e uma análise qualitativa das mesmas.  

                                                 
17

 Os textos elaborados para o professor trabalhar com os estudantes encontram-se no Apêndice A. 
18 A proposta didática, utilizada como referência para a construção das intervenções, encontra - se no Apêndice 
B. 
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5.1. A proposta didática 

 Para o desenvolvimento da proposta separamos um total de onze aulas, distribuídas em 

seis intervenções didáticas. Em cada uma delas buscamos aproximar os estudantes dos 

conceitos físicos sempre no intuito de que participassem ativamente das discussões sobre cada 

um dos modelos atômicos investigados. 

Com o intuito de que isso viesse a acontecer preparamos várias atividades, que 

posteriormente foram selecionadas para cada uma das intervenções. Além disso, também 

traçamos os objetivos, os momentos e o tempo aproximado para a realização de cada uma das 

intervenções propostas19.  Salientamos que o tempo que destinamos para cada atividade foi 

aproximado, pois podem surgir mudanças que modificam o desenrolar das aulas, como podem 

ser verificadas posteriormente nas descrições das intervenções. 

No que diz respeito à primeira intervenção fizemos uma divisão para duas aulas. Na 

primeira aula trabalhamos duas atividades, ambas voltadas para interação dos estudantes com 

aspectos do conhecimento científico e estudo do contexto histórico do início do século XX. A 

primeira, intitulada “o segredo da caixa preta”, foi baseada em uma atividade conhecida na 

área de pesquisas em ensino de ciências e a segunda, situando-se no contexto histórico20, foi 

baseada numa atividade desenvolvida por Forato (2009). Ambas foram trabalhadas em caráter 

dinâmico, sempre buscando a interação de todos os estudantes.  

Encerrando a primeira intervenção, trabalhamos com o primeiro texto intitulado a 

“interpretação de J.J Thomson para o mundo do indivisível”. Para tal fizemos leituras em 

conjunto com os estudantes e exposição de slides.          

Partindo para a segunda intervenção buscamos uma nova forma de estimular a 

criatividade dos estudantes através de uma oficina que chamamos de “o modelo ampliado21”, 

com o intuito de que eles tentassem representar um pouco do que entenderam sobre as 

características o modelo de Thomson, para que pudéssemos comparar as ideias e identificar as 

principais dificuldades. 

Após a oficina, já na quarta aula, fizemos uma roda de discussões acerca das 

representações e analogias22 atribuídas ao modelo de Thomson, tanto em livros didáticos 

como em alguns sites pela internet. O nosso principal objetivo era promover uma reflexão 

                                                 
19 Os objetivos das intervenções e as atividades sugeridas para cada uma das aulas encontram-se no Apêndice B. 
20 Ambas as atividades estão descritas com detalhes no Apêndice C.  
21 A descrição da atividade encontra-se no Apêndice D. 
22

 Utilizamos imagens de representações do modelo de Thomson presentes em alguns livros didáticos, que 
podem ser encontradas no Apêndice E. 
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sobre as características do modelo de Thomson conforme o conhecimento desenvolvido a 

partir das aulas anteriores e assim poder compará-las com as apresentadas em fontes como os 

livros didáticos e alguns materiais encontrados facilmente pela internet.       

 Avançando para a terceira intervenção iniciamos nossas atividades com o segundo 

texto, por meio da montagem de um quebra-cabeça, no qual os estudantes ficariam 

responsáveis pela montagem do texto sobre a interpretação de Hantaro Nagaoka em meio às 

características do modelo de Thomson. Durante a atividade entregamos uma série de recortes 

do texto 2 juntamente com frases contendo características do modelo de Thomson para que os 

estudantes selecionassem cada uma delas e ao término fizéssemos uma discussão em 

conjunto.  

 Encerrando a intervenção, já na sexta aula, fizemos uma leitura do texto 2 e discussão 

das características da interpretação de Nagaoka. Salientamos que a discussão seja sempre 

compartilhada e interativa, tento o professor o papel de intermediador do processo, por 

exemplo, levantando questões sobre as partes principais do texto e dividindo a turma em 

equipes e deixando alguns estudantes como porta voz de cada uma delas. 

 Terminada a discussão, iniciamos a quarta intervenção com os estudos sobre a 

interpretação de Rutherford através do texto 3. Para a discussão do texto destinamos um 

tempo para que os estudantes fizessem a leitura. Em seguida realizamos uma discussão 

compartilhada, semelhante à aula anterior.  

Para adentrarmos mais ainda na discussão sobre o texto, resolvemos pesquisar 

algumas estratégias que poderíamos utilizar, e acabamos escolhendo um experimento 
23semelhante ao desenvolvido por Maurício Pietrocola e Gurgel (2011) 24, no qual tentamos 

estimulamos a capacidade de imaginação dos estudantes, averiguando características da 

investigação científica, levando em conta o experimento de Rutherford sobre a identificação 

do núcleo atômico.  

Partindo para a penúltima intervenção, iniciada na nona aula, decidimos por trabalhar 

questões polêmicas quanto à interpretação de Rutherford, por exemplo, o “colapso do átomo”, 

que serviu de base para a problematização inicial. Após a discussão dessas questões fomos 

atrás de explicações para o problema e como ele poderia ser solucionado. Nesse momento, 

introduzimos o texto 4 nas discussões, debatendo os aspectos históricos e conceituais que 

foram apresentadas por Niels Bohr para explicar o átomo com um novo olhar, que conseguiu 
                                                 
23 Intitulamos tal experimento de “o segredo do invisível” cujas orientações para sua construção e execução estão 
no Apêndice F.  
 
24 O artigo complexo pode ser encontrado no anexo. 
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romper com algumas dificuldades da interpretação de Rutherford e levando as explicações 

para o mundo subatômico no patamar da quantização.  

 O conselho que podemos dar nesse momento é de que o professor leia bastante sobre o 

tema quantização e tente lançar questões sempre problematizando a aula e fazendo uma 

diferenciação com as ideias anteriormente vistas,  alertando os estudantes de que esse 

conceito era motivo de controvérsias e muitas discussões entre os pesquisadores da época.  

 Feito isso, chegamos à última intervenção, ou seja, na décima primeira aula, na qual 

sugerimos que o professor faça uma retomada de todas as interpretações vistas anteriormente 

através de um debate, onde os estudantes ficarão incumbidos de construírem portfólios em 

alusão a cada um dos pesquisadores estudados e suas respectivas visões para o átomo.  

Durante a atividade é aconselhável que o professor estimule a discussão em equipes e 

que utilize tanto de perguntas como de afirmações sobre os modelos atômicos e o contexto 

histórico da época. A base para a elaboração destas questões, bem como das afirmações 

podem ser o próprio texto além das discussões feitas em sala de aula. Uma dica para o 

professor é trabalhar com as equipes separadas por letras ou números e as questões sejam 

sorteadas. Para cada questão ou afirmação que determinada equipe acertar contabilizaria uma 

pontuação.  

Dessa forma, o professor estaria estimulando a competição entre eles e acima de tudo 

contribuindo para o envolvimento da turma ao longo das discussões. No capítulo que se segue 

veremos o quanto essa e as outras atividades citadas anteriormente conseguiram contribuir 

para a nossa investigação.   
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6. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES  

 Após a descrição da proposta didática, relatamos neste capítulo a experiência da 

aplicação da mesma em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola do 

município de Campina Grande.  Trazemos a descrição dos acontecimentos vivenciados ao 

longo das seis intervenções propostas, em que destacamos os aspectos positivos e negativos 

durante o processo de execução da proposta, tais como as falhas cometidas e os imprevistos 

ocorridos.  

 Em relação as falas dos estudantes foram descritas exatamente como eles disseram, 

uma vez que cada aula foi gravada em áudio. Já no que diz respeito as imagens, foi feito um 

pedido de autorização por escrito aos estudantes para a utilização das mesmas.  

 Após a descrição de cada intervenção trazemos algumas considerações sobre o 

ocorrido em cada uma das aulas. 

  

6.1. Primeira Intervenção 

 
1ª Aula 
 
 Iniciamos esta intervenção com uma breve descrição do tema que iríamos estudar. De 

imediato, dois estudantes já aproveitaram para tecer seus comentários sobre o assunto. 

Estudante A: “ah o modelo de pudim de passas”; 

Estudante B: “e tem o de Rutherford também”. 

 O estudante A em especial, já chamou nossa atenção para algo utilizado 

frequentemente no ensino dos modelos atômicos, o uso de analogias, que na maioria das 

vezes prejudica a compreensão de um modelo dinâmico como o de Thomson comumente 

chamado de “pudim de passas” (LOPES e MARTINS, 2009).  

Após as informações sobre o tema de nosso estudo, partimos para a realização da 

dinâmica intitulada "o segredo da caixa preta", com o objetivo de ilustrarmos algumas 

características da investigação científica. Nessa atividade os estudantes deveriam formar 

equipes para tentarem descobrirem quais objetos estariam contidos dentro de caixas 

completamente lacradas (Fig.1), utilizando de diferentes estratégias.  

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1-Ilustração do momento de explicação da atividade e investigação dos conteúdos das caixas

 No momento da investigação a empolgação foi grande, tanto que alg

estudantes já foram especulando o que haveria nas caixas e de como poderiam descobrir. Um 

deles, que chamaremos aqui de estudante 

hiperativo e problemático, foi um dos 

conteúdo das caixas que sua equipe 

Estudante M: " acho que tem moedas... mas pode ser também pregos também"

 Ao longo da atividade seguiram

por parte de outros estudantes, 

para cada objeto que acreditavam ter identificado. 

 Passados os quinze minutos, as equipes apresentaram suas conclusões, ambas 

atribuídas às características físicas como o barulho e o movimento do

caixas. A equipe A concluiu que na 

devido ao barulho peculiar de cada um desses objetos”. Já a 

tinha “pregos e pedacinhos de madeira, por causa do barulho mais agudo, como se fosse metal 

batendo em algo fofo parecido com madeira”. 

 A equipe C, afirmou que na caixa 

papel”. Por último a equipe D

feijão e um chaveiro”. As equipes C e D não justificaram suas conclusões

Quando foi revelado o conteúdo das caixas, todas as equipes se surpreenderam com o 

que perceberam, apesar da aproximação de suas 

nas caixas. 

 A partir dessa atividade iniciamos uma discussão acerca de características da 

investigação científica, destacando, a observação, o levantamento de hipóteses, uso da 

imaginação e curiosidade, como algu

direcionarmos a discussão para o nosso tema de curso, a estrutura da matéria, os estudantes 

Ilustração do momento de explicação da atividade e investigação dos conteúdos das caixas

No momento da investigação a empolgação foi grande, tanto que alg

estudantes já foram especulando o que haveria nas caixas e de como poderiam descobrir. Um 

deles, que chamaremos aqui de estudante M, considerado pela maioria dos professores como 

hiperativo e problemático, foi um dos mais entusiasmados, levantando várias hipóteses para 

caixas que sua equipe pegou. 

" acho que tem moedas... mas pode ser também pregos também"

Ao longo da atividade seguiram-se várias outras hipóteses tanto do estudante 

por parte de outros estudantes, que demonstraram bastante interesse na busca por respostas 

para cada objeto que acreditavam ter identificado.  

Passados os quinze minutos, as equipes apresentaram suas conclusões, ambas 

atribuídas às características físicas como o barulho e o movimento do

concluiu que na caixa A haviam “moedas, pedaços de giz e sementes, 

devido ao barulho peculiar de cada um desses objetos”. Já a equipe B afirmou que na 

tinha “pregos e pedacinhos de madeira, por causa do barulho mais agudo, como se fosse metal 

batendo em algo fofo parecido com madeira”.  

afirmou que na caixa C, continha “um chaveiro, pedras e pedaços de 

equipe D chegou à conclusão de que na caixa D

As equipes C e D não justificaram suas conclusões

Quando foi revelado o conteúdo das caixas, todas as equipes se surpreenderam com o 

que perceberam, apesar da aproximação de suas hipóteses com alguns dos objetos revelados 

A partir dessa atividade iniciamos uma discussão acerca de características da 

investigação científica, destacando, a observação, o levantamento de hipóteses, uso da 

imaginação e curiosidade, como alguns dos elementos essenciais desta atividade. E, ao 

direcionarmos a discussão para o nosso tema de curso, a estrutura da matéria, os estudantes 
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Ilustração do momento de explicação da atividade e investigação dos conteúdos das caixas 

No momento da investigação a empolgação foi grande, tanto que alguns dos 

estudantes já foram especulando o que haveria nas caixas e de como poderiam descobrir. Um 

, considerado pela maioria dos professores como 

várias hipóteses para o 

" acho que tem moedas... mas pode ser também pregos também" 

se várias outras hipóteses tanto do estudante M como 

que demonstraram bastante interesse na busca por respostas 

Passados os quinze minutos, as equipes apresentaram suas conclusões, ambas 

atribuídas às características físicas como o barulho e o movimento dos objetos dentro das 

m “moedas, pedaços de giz e sementes, 

afirmou que na caixa B 

tinha “pregos e pedacinhos de madeira, por causa do barulho mais agudo, como se fosse metal 

, continha “um chaveiro, pedras e pedaços de 

D havia “sementes de 

As equipes C e D não justificaram suas conclusões.  

Quando foi revelado o conteúdo das caixas, todas as equipes se surpreenderam com o 

hipóteses com alguns dos objetos revelados 

A partir dessa atividade iniciamos uma discussão acerca de características da 

investigação científica, destacando, a observação, o levantamento de hipóteses, uso da 

ns dos elementos essenciais desta atividade. E, ao 

direcionarmos a discussão para o nosso tema de curso, a estrutura da matéria, os estudantes 
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especularam a dificuldade de se estudar um fenômeno tendo poucas informações sobre ele e, 

sem poder observá-lo.  

Nesse momento, comparamos essas dificuldades com as enfrentadas no estudo dos 

fenômenos atômicos, enfatizando a importância dos elementos de investigação supracitados 

na construção do conhecimento científico. 

Alguns estudantes se surpreenderam com a analogia realizada entre a dinâmica e a 

atividade de investigação, considerada complexa, por entenderem que a ciência é feita e 

construída por “grandes mentes”, denominação atribuída aos cientistas, por integrantes da 

equipe C.  

Seguindo para o segundo momento da primeira aula, realizamos uma discussão sobre 

o contexto histórico da Europa, entre o final do século XIX e início do século XX. Com esse 

estudo pretendíamos proporcionar aos estudantes a compreensão do contexto em que se 

desenvolveram as interpretações da estrutura da matéria.  

Para ilustrar um pouco esse contexto, foi realizada uma discussão acerca de fatos 

marcantes do começo do século XX, por meio da exposição de slides. Em seguida os 

estudantes montaram um painel cronológico (Fig.2), por meio da montagem de recortes 

históricos (textos, imagens, acontecimentos marcantes, etc.), entregues na forma de cartões.  

 

 

Figura 2 - Representação dos estudantes confeccionando o painel “situando-se no contexto 

histórico” 

 

2ª aula: 

Na segunda aula, partimos para a discussão do primeiro texto, intitulado “A 

interpretação de Thomson para o mundo do indivisível”.  
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 Inicialmente foram lançadas algumas questões sobre o modelo de Thomson, a fim de 

explorar os conhecimentos dos estudantes, no que diz respeito à estrutura, conceitos físicos e 

conhecimento histórico. 

Como estratégia para trabalhar esse texto, foram organizadas rodas de leitura, em que 

cada equipe deveria destacar partes do texto que não compreendeu, achou interessante ou que 

acreditava ser importante para serem discutidas. De início não foi tarefa fácil, sobretudo por 

causa da dificuldade de concentração da grande maioria dos estudantes, agravada pela falta de 

hábito de leitura. 

No entanto, muitos questionamentos surgiram. O estudante C, por exemplo, indagou: 

“Thomson fez muitas contas pra escrever o modelo? ”. O estudante D questionou em relação 

às propriedades Físicas: “Não conseguimos entender como as cargas não ficavam presas na 

positiva”. 

À medida que os estudantes lançavam essas questões, conseguíamos identificar as 

principais dificuldades, concentradas principalmente na compreensão das relações entre os 

conceitos de força e carga elétrica, como relatado pelo estudante D. Além disso, também 

percebemos o quanto  os estudantes sentem a necessidade de uma formulação matemática para 

representar fenômenos físicos, além das analogias, criando uma imagem  

[...] e o átomo deixa de ser um modelo para ser real, palpável e similar à 
analogia que a imagem criou, fazendo com que a ideia principal do modelo 
matemático que deu origem a esse modelo atômico seja distorcida (MELO e 
NETO, 2012, p.115). 

Com base nos posicionamentos dos estudantes, discutimos o texto, auxiliados com 

uma apresentação de Slides, que traziam informações sobre Thomson, seus estudos acerca da 

estrutura da matéria e seu modelo. Ao término desta discussão os estudantes foram orientados 

a responderem individualmente as questões contidas no final do texto.  

No geral, conseguimos ter resultados positivos, apesar de alguns problemas como a 

manutenção do tempo para cada atividade. Além disso, perceber também que os estudantes 

mantiveram interesse pelas atividades, expuseram suas dúvidas e confrontaram ideias, entre o 

conhecimento que eles tinham sobre o modelo de Thomson e as informações trazidas no texto 

que trabalhamos.  
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Considerações sobre a primeira intervenção: 

Diante do estudo que realizamos conseguimos observar aspectos que nos fizeram 

refletir acerca das atividades desenvolvidas ao longo das intervenções. Desde os 

conhecimentos prévios dos estudantes até as dificuldades de interpretação e argumentação.   

Durante a primeira aula obtivemos resultados interessantes que nos ajudaram a 

compreender um pouco sobre o conhecimento dos estudantes a respeito do tema estudado. Por 

meio das discussões realizadas também conseguimos identificar a concepção de construção do 

conhecimento científico, na qual prevalecia a ideia de ciência como uma empreitada de 

"grandes mentes" que constroem as teorias científicas. 

Ao partirmos para a atividade com as caixas, identificamos o quanto os estudantes 

podem participar da aula de forma ativa, desde que haja uma problematização que os faça 

dialogar entre si acerca do conhecimento apresentado. 

No momento que exploravam o conteúdo das caixas, por exemplo, conseguimos 

realizar uma discussão importante acerca da investigação científica.  Fizemos isso no 

momento em que os estudantes apresentavam suas hipóteses para os objetos contidos nas 

caixas. Nesse diálogo com os estudantes, tentamos estabelecer uma relação entre a atividade 

que eles estavam desenvolvendo com a investigação científica.  

Com esse estudo identificamos as dificuldades que eles tinham em alguns momentos 

para argumentar sobre as ideias apresentadas, devido principalmente à insegurança em 

assumirem o papel de agentes do processo de construção do conhecimento. No entanto, da 

forma que a aula foi conduzida, eles conseguiam apresentar suas ideias, além de tentaram 

defendê-las. 

Outro momento interessante ocorreu quando associamos a dificuldade que eles 

estavam enfrentando com as enfrentadas pelos pesquisadores que dedicaram anos de 

investigação para explicarem aquilo que não podiam enxergar. A surpresa entre os estudantes 

era evidente, principalmente quando explicávamos que os modelos atômicos não eram reais, 

mas sim uma representação do que os pesquisadores aceitariam como sendo uma tentativa de 

se explicar a natureza.  

Seguindo esse raciocínio, tentamos ajudar os estudantes a entenderem que os modelos 

atômicos estariam sujeitos a modificações, evidenciando o caráter dinâmico da ciência. Nesse 

momento observávamos o quanto muitos deles eram confrontados com a concepção que 

tinham sobre o que viria a ser um modelo atômico, ou seja, um confronto entre a ideia de algo 
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real para uma coisa abstrata. Isso fez com que muitos deles se surpreendessem com a 

concepção de ciência em transformação.  

Partindo para a segunda aula na atividade "situando-se no contexto histórico”, 

tentamos ajudar os estudantes a compreenderam o momento histórico no qual os modelos 

atômicos foram desenvolvidos, destacando a situação política, a economia e o contexto 

científico no qual os países europeus estavam passando. 

Nessa atividade conseguimos obter resultados positivos, pois estudantes identificaram 

bem os aspectos políticos e econômicos. No entanto, o que nos preocupou foi a falta de 

conhecimento sobre a situação da ciência da época, além de que tivemos que contornar a falta 

de participação de uma pequena parcela da turma, que inicialmente impossibilitou 

explorarmos o conhecimento individual de alguns estudantes.  

Contudo, acreditamos que as aulas trouxeram resultados positivos, pois além de 

problematizarem os temas trabalhados, despertaram o interesse dos estudantes, incentivaram a 

exposição de dúvidas e o confronto de ideias sobre o conhecimento que eles tinham sobre o 

modelo de Thomson e as informações trazidas no texto que trabalhamos. Isso chamou 

bastante a atenção deles, especialmente pelo fato de utilizarem conceitos de física, que haviam 

visto há poucos dias, para questionarem algo que até então era considerado “perfeito”. 

6.2. Segunda intervenção 

Passados quinze dias da última intervenção retomamos nossas atividades. Inicialmente 

estava planejada para esta intervenção a realização de duas atividades uma para a terceira 

aula, intitulada “modelo ampliado”, por meio de uma oficina pedagógica, e outra para a quarta 

aula denominada “análise das representações”.  No entanto, visando uma adequação mais 

lógica do conteúdo, por depois entendermos que a compreensão dos estudantes poderia ser 

mais proveitosa, a ordem das aulas foi invertida. 

 

3ª aula 

 Na terceira aula, foram retomadas algumas discussões da primeira intervenção, por 

meio de um diálogo com os estudantes e com exposição de alguns slides, que continham 

questões abordadas no texto 1, envolvendo os aspectos históricos e as características 

conceituais da investigação de Thomson.  

Passado esse momento de revisão, partimos para a atividade intitulada “análise das 

representações”, que foi dividida em dois momentos. 
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No primeiro, os estudantes deveriam se reunir em equipes para fazer uma releitura do 

Texto 1, e responderem oito questões ligadas a interpretação de Thomson, as quais 

encontravam-se depositadas numa caixa de madeira. Cada equipe retirava duas questões. 

 No decorrer da atividade instalou-se um clima interessante de rivalidade, visto que os 

membros de algumas equipes queriam se destacar em relação ao restante da turma. Cada 

estudante tinha direito de apresentar a sua opinião, no entanto, as equipes deveriam escolher a 

resposta que considerassem a mais correta. A (Fig.3) ilustra algumas fases deste primeiro 

momento da terceira aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Ilustração de algumas atividades do primeiro momento da terceira aula 

Em seguida, já num segundo momento, os estudantes ficaram incumbidos de analisar 

algumas imagens obtidas de livros didáticos e alguns sites, que faziam referência ao modelo 

de Thomson, atentando-se às discrepâncias existentes nas ilustrações analisadas com as 

características do modelo estudadas em sala de aula. Neste momento da aula, ficou 

evidenciado pelos estudantes, que grande parcela das imagens por eles analisadas eram 

incompletas, inadequadas e ou diferentes das vistas no nosso estudo. 
 

4ª aula 

Nesta aula realizamos uma oficina pedagógica denominada “modelo ampliado”, em 

que os alunos orientados pelo professor e auxiliados com o uso do roteiro, puseram a “mão na 

massa” para construírem a representação do modelo de Thomson.  

Durante a realização da oficina, as equipes mobilizavam-se e discutiam entre si os 

detalhes que poderiam ser representados com o material que dispunham. Dentre os detalhes 

destacamos: os anéis do modelo; disposição das cargas positivas e negativas; movimento e 

número de cargas por anel; além da direção do movimento das cargas. A (Fig. 4), ilustra 

momentos da construção das representações pelas equipes, durante a oficina.  
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                 Figura 4 - Ilustração de algumas construções na oficina pedagógica 

Apesar das dificuldades, cada estudante queria dar sua opinião, sempre buscando uma 

aproximação das ideias de Thomson. Com isso muitos questionamentos e discussões surgiam 

entre os participantes das equipes. Com a finalização da oficina, os estudantes apresentaram e 

defenderam a sua produção. Na (Fig.5), apresentamos alguns registros desse momento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Apresentação das produções das equipes após a oficina 

Antes de finalizar a aula, houve uma retomada da explicação do modelo de Thomson 

para o átomo. Nesse momento, os grupos começaram a apontar problemas em suas 

construções, como exemplo, o número de cargas em cada anel, que em todas as 

representações contrariavam o modelo de Thomson. Esse momento da aula foi de grande 

importância, pois possibilitou aos estudantes, reflexões mais detalhadas acerca da 

interpretação do modelo de Thomson para o átomo.    

Considerações sobre a segunda intervenção 

 Comparando esta com a primeira intervenção, alguns avanços foram obtidos, como a 

participação de um maior número de estudantes, que expuseram suas opiniões e dificuldades 

individuais, ao discutirem em sala de aula, aspectos importantes da interpretação do modelo 

de Thomson para átomo.   
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 Com a oficina pedagógica intitulada "modelo ampliado", tentamos explorar os 

conhecimentos dos estudantes sobre as características do modelo de Thomson discutindo 

sobre a relação entre carga e massa presente na interpretação. 

  À medida que cada equipe apresentava sua representação lançávamos questões sobre 

o modelo, e por meio delas conseguimos obter resultados positivos, pois identificávamos, por 

meio das respostas apresentadas, a compreensão de aspectos históricos de sua construção do 

modelo. 

  Contudo, detectamos alguns problemas, como à dificuldade de compreensão de alguns 

estudantes, ligada principalmente à relação entre os conceitos físicos de força elétrica e massa, 

que por sua vez gerou interpretações equivocadas, quanto a distribuição de cargas no átomo. 

Nesse caso, acreditamos que novas estratégias devem ser elaboradas no intuito de reforçar o 

estudo das características físicas, auxiliando os estudantes na compreensão física do modelo. 

6.3 Terceira intervenção 

Nessa intervenção, da qual fizeram parte a 5ª e 6ª aula, trabalhamos o modelo atômico 

proposto pelo japonês Hantaro Nagaoka. Nela também trabalhamos a interpretação de 

Thomson juntamente com características do modelo de Nagaoka.  

5ª aula 

Iniciamos essa aula de uma forma um pouco diferente das anteriores.  Em vez de 

entregarmos o texto pronto ou apresentarmos informações sobre ele através de slides, os 

próprios estudantes deveriam montá-lo para que pudéssemos prosseguir com nosso estudo. 

Nessa atividade foram entregues aos estudantes vários recortes do Texto 2 intitulado “ Do 

Macrocosmo ao Microcosmo: a formação do modelo núcleo planetário de Nagaoka”, 

juntamente com questões vistas na aula anterior ligadas a interpretação de Thomson.  

Nosso objetivo era proporcionar um primeiro contato dos estudantes com o Texto 2, 

bem como verificar se eles conseguiam identificar as características vista acerca do modelo de 

Thomson. 

 Durante a atividade, foi proposto que os estudantes se reunissem em equipes com o 

intuito de que houvesse a colaboração de todos na montagem do texto. A (Fig.6), ilustra 

diversos momentos das quatro equipes, colecionando os recortes e construindo o texto.  

É importante mencionar que os estudantes estiveram “livres” para montarem o texto e 

selecionar as questões, porém quando encontravam dificuldades, os mesmos consultavam o 

professor.  
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Figura 6- Ilustração dos estudantes montando os textos 

No transcorrer da montagem, os estudantes se mostravam atentos aos detalhes e 

conseguiam identificar com certa facilidade as características do modelo de Thomson e em 

alguns momentos se surpreendiam com as diferenças em relação aos recortes da interpretação 

de Nagaoka.  

Estudante J: “Separa esse daqui que é de Thomson... tem as cargas na superfície”. 

Estudante M: “Esse negócio aqui não tinha nada a ver com Thomson não! Esse 

negócio fora da carga positiva”. 

Em meio a esses comentários, a participação da turma aumentava cada vez mais, 

fazendo com que todos se envolvessem com a atividade. 

Após o término da montagem, as equipes tiveram o restante da aula para fazerem uma 

breve leitura do texto, que foi continuada na aula seguinte.   

6ª aula 

Nesta aula foi realizada uma leitura compartilhada do Texto 2, enfatizando o contexto 

em que Nagaoka desenvolveu sua investigação, bem como das características de sua 

interpretação para descrever o átomo. Alguns questionamentos foram apresentados pelo 

professor, com o intuito de enriquecer o estudo. Descreveremos duas deles, seguidos das 

respostas dos alunos. 

Questão 1: Tinha alguma característica que vocês viram no texto 2, que estava 

presente na interpretação de Thomson? 

Estudante S: “tinha sim...”. 

Estudante M: “a carga positiva ocupava a parte maior e tinha as negativas”.  

Questão 2: perguntados sobre a analogia “núcleo planetário”, 

Estudante J: “É por causa do sistema solar, que tem o sol e os planetas girando. ”  
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A discussão se estendeu, com questionamentos e especulações dos estudantes sobre: o 

colapso atômico; Instabilidade das cargas; e outras questões. Ao término do estudo do texto, a 

turma respondeu a um pequeno questionário avaliativo, que se encontrava no final do texto 2.   

Durante a execução das atividades, conseguimos perceber o quanto os estudantes têm 

dificuldade de relacionarem as propriedades das cargas elétricas nas configurações (estruturas 

dos modelos) descritas por Nagaoka e Thomson. Por outro lado, também identificamos o 

quanto as discussões em equipes favoreciam a compressão do conteúdo e exposição de ideias 

acerca do que estava sendo estudado e do que já havia sido visto.  

Considerações sobre a terceira intervenção 

Durante essa intervenção, percebemos o quanto os estudantes têm dificuldade de 

relacionarem conceitos físicos como carga e força elétrica nas configurações (estruturas dos 

modelos) descritas por Nagaoka e Thomson. Por outro lado, durante as atividades em grupo, 

realizamos proveitosas discussões, que favoreceram a compressão do conteúdo e exposição de 

ideias acerca do que estava sendo estudado e dos conhecimentos vistos até então.  

Ao trabalharmos o texto 2, percebemos também que a turma conseguiu fazer 

questionamentos sobre a interpretação de Nagaoka, e sua relação com as ideias de Thomson. 

Por outro lado, a dificuldade de leitura em alguns momentos prejudicava o andamento da 

aula, necessitando da intervenção do professor.   

Tentamos superar dificuldades como esta através do estimulo a participação individual 

de cada estudante, discutindo os pontos principais do texto 2 e acompanhando a leitura. A 

partir desse texto, também comparamos os modelos, confrontando as principais características 

de cada um, fazendo com que os próprios estudantes as identificassem e expusessem suas 

opiniões. Em meio a esse processo entendemos o quanto é importante a reflexão sobre nossas 

ações e estratégias utilizadas durante as aulas. Por esse motivo o professor deve permanecer 

atento durante o transcorrer de cada aula, pois só assim ele poderá identificar os problemas a 

serem superados.   

6.4 Quarta intervenção 

7ª Aula  

Iniciamos a aula com comentários sobre as interpretações já estudadas, sempre dando 

ênfase as ideias principais. Em seguida partimos para o estudo da interpretação de Rutherford, 

em que tentamos ilustrar características do fenômeno de espalhamento estudado por 
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Rutherford e seus assistentes, tendo em vista uma reflexão maior dos estudantes sobre a 

detecção do núcleo atômico. De início entregamos o Texto 3, intitulado “Bombardeando o 

desconhecido: A visão de Rutherford para o átomo nuclear”. 

De posse desse texto, os estudantes tiveram um tempo de 15 minutos para fazerem 

uma breve leitura e anotarem possíveis dúvidas. Algo que nos chamou atenção foi o 

comentário de um estudante sobre a leitura na aula de Física. 

Estudante W: “professor... se o senhor colocar pra eu fazer conta, eu faço, mas se 

for pra ler texto é complicado... passei dois anos vendo só conta em Física, ai pra ler texto 

assim é difícil, é massa discutir essas coisas ai nunca fiz... saber como  foram feitas” 

Ainda que a dificuldade com a leitura fosse um obstáculo, todos conseguiram realizá-

la. No processo muitos estudantes se envolviam, conseguindo fazer anotações e pedindo ajuda 

em alguns momentos. Percebemos que as maiores dificuldades estavam na associação aos 

conceitos físicos de radiação, força elétrica e nos desvios das partículas radioativas. 

Passado o momento da leitura, caminhamos para a discussão e reflexão do texto, nesse 

momento os alunos fizeram diversos comentários sobre as informações contidas no mesmo, 

dentre os quais destacamos a fala do estudante J sobre os trabalhos de Rutherford e seus 

assistentes. 

Estudante J: “Os caras que fizeram o trabalho e Rutherford foi quem ficou com a 

fama, tá vendo aí”. 

Ainda utilizamos no estudo a exposição de slides e ao término da aula sugerimos 

algumas questões sobre a temática estudada. A (Fig.7), ilustra alguns dos momentos dessa 

sétima aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Ilustração de alguns momentos da sétima aula 
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8ª Aula  

Iniciamos as atividades, com uma breve apresentação sobre as possíveis influências 

sofridas por Rutherford durante o desenvolvimento da sua interpretação, desde a importância 

das pesquisas teóricas até os experimentos com as partículas alfa. Nesse momento, foi dada 

ênfase aos principais trabalhos que Rutherford se baseou para explicar o estranho fenômeno 

de espalhamento, além das dificuldades já apontadas em explicar o átomo com uma carga 

central.  

Na sequência realizamos uma oficina intitulada “segredo do invisível”, na qual a 

turma foi dividida em quatro equipes: equipe A; equipe B; equipe C e equipe D. Durante a 

atividade os estudantes deveriam lançar pequenas esferas de vidro sobre obstáculos 

escondidos em baixo de uma placa e acompanhar seu movimento após a colisão.  

Posteriormente eles deveriam fazer marcações das trajetórias descritas por cada uma 

delas, que eram feitas em folhas de papel colocadas em cima da placa. A (Fig.8), refere-se as 

quatro configurações dos obstáculos colocados nas placas e a (Fig.9), ilustra o momento que 

as equipes realizaram as marcações das trajetórias 

da bola. 

 

 

 

Figura 8- configurações dos obstáculos colocados nas placas 
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Figura 9 - Equipes realizando as marcações das trajetórias das esferas 

Durante o processo houve o acompanhamento do professor, para que os estudantes 

não levantassem a placa, a fim de visualizarem os obstáculos. Contudo, à medida que o tempo 

passava, a curiosidade aumentava, bem como o envolvimento das equipes na realização da 

atividade. As equipes mostravam-se atentas para os detalhes e buscavam compreender os 

desvios e fazer as marcações por meio de algumas colocações. 

Equipe A: 

Estudante E: “Tá fazendo essa trajetória... da uma olhada”; 

Estudante S: “vou ter que apagar... joga por ali de novo”.  

Equipe B: 

Estudante J: “Tem um ponto aqui! ”; 

Estudante L: “Tá ficando difícil professor”... “Não tem condição não”; 

Equipe C: 

Estudante W: “Tá parecendo que tem uma esfera aqui”; 

Estudante N: “Marca outro ponto... joga aqui de novo”; 

Equipe D: 

Estudante T: “Ela passou direto pelo meio”; 

Estudante R: “aqui bate e volta, marca um ponto”; 

Estudante P: “É aqui doido... ela passou aqui e bateu”; 

 

Em seguida foram feitos comentários acerca das dificuldades enfrentadas por eles (os 

estudantes) durante a atividade, bem como do experimento de espalhamento realizado por 

Rutherford e seus assistentes. A maioria dos estudantes se posicionou sobre as dificuldades 

encontradas para revelarem os obstáculos escondidos na placa, e mencionaram que a 

imaginação tinha um papel muito importante nesta revelação. 

Após esta etapa da oficina, solicitamos que as equipes mostrassem os desenhos das 

trajetórias. Durante as apresentações seguiram-se muitas risadas e comentários do tipo: “nada 

haver”, “o que é isso”, “ não chegamos nem perto”. Ao compararem com as configurações 

dos obstáculos das placas, reveladas naquele momento. A (Fig.10), faz referência aos 

desenhos produzidos pelas equipes para cada tipo de configuração de obstáculo anteriormente 

apresentados. 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figu

ra 10 - Desenhos produzidos pelas equipes para 

representar os obstáculos das placas 
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Considerações sobre a quarta intervenção 

Chegada uma das etapas finais de nosso estudo, conseguimos atingir alguns objetivos 

e identificar dificuldades que atrapalharam o desenrolar da primeira aula, ligadas 

especialmente a falta de participação dos estudantes ao longo da discussão do texto 3.  

Apesar disso, as respostas para as questões do texto foram boas e mostraram uma 

evolução do ponto de vista conceitual, além da compreensão de aspectos históricos sobre a 

investigação científica, e da detecção do núcleo atômico, que muitas vezes é atribuída apenas 

a Rutherford.  

A compreensão de que o trabalho científico está sujeito a questionamentos e falhas, 

fazia com que os estudantes refletissem mais quando respondiam as questões.  

Durante a atividade “o segredo do invisível”, percebemos que os estudantes 

conseguiram compreender algumas características da investigação sobre o interior da matéria, 

especialmente no que diz respeito à visualização dos fenômenos, importância da imaginação e 

o embasamento teórico que os pesquisadores deveriam ter para explicar os fenômenos 

estudados. Isso foi observado nas colocações dos estudantes ao longo da atividade, a qual 

pode ser utilizada como uma forma de estimular a criatividade e participação dos mesmos.  

Para que isso seja possível é necessária à participação ativa do professor durante a realização 

do experimento, tanto lançando questões sobre as características da investigação sobre o 

átomo como observando o desempenho de cada equipe. 

Acreditamos que a intervenção foi proveitosa e as atividades desenvolvidas trouxeram 

importantes observações para as próximas aulas.   

6.5 Quinta intervenção 

9ª aula 

 Nesta aula abordamos as dificuldades existentes para explicar os fenômenos atômicos 

por meio da Física clássica. De início foi realizada a problematização a respeito das 

dificuldades envolvendo a interpretação de Rutherford, especialmente o colapso do átomo. 

Para isso, foram levantadas questões da aula anterior, através da exposição de slides.   

 Durantes esse momento os estudantes apresentaram algumas respostas quando 

questionados sobre o tema.  

Estudante T: “era o colapso lá nas cargas”; 

Estudante P: “mas tinha a istabilidade”; 

Estudante M: “era por causa da energia que tinha lá nas cargas”. 
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 Na sequência entregamos o texto 4, intitulado: “Se ‘arriscando’ em território 

desconhecido: Bohr e o átomo quantizado”, do qual os estudantes deveriam fazer uma leitura 

individual, selecionando partes do texto que lhe chamassem atenção para uma discussão 

posterior. Numa sondagem preliminar foi possível identificar que os destaques realizados 

pelos estudantes para o conteúdo do texto concentravam-se na última parte, que apresentava 

os postulados de Bohr.  

10ª aula 

 Tomando como referência as questões levantadas na aula anterior e as ideias 

embrionárias da nova Física que começava a dar seus primeiros passos, iniciamos o estudo 

dos principais aspectos da interpretação de Bohr. Para tratar desses temas, tentamos 

desenvolver um estudo mais aprofundado do texto. Inicialmente foi pedido para que os 

estudantes apresentassem o que haviam selecionado no texto e percebemos um destaque 

acentuado ao conceito de quantização e em relação aos postulados de Bohr, conforme descrito 

abaixo 

 

Estudante E: “Essa coisa aqui de energia tá complicado”; 

Estudante J: “essa parte daqui do final... que tem o E (energia associada a cada órbita  

�� �  �� � ��)”.  

Como forma de trabalharmos questionamentos como esses, fizemos uma nova 

releitura do texto, utilizando como recurso a apresentação de slides, contendo as questões 

mais importantes do mesmo. Ao longo da apresentação sempre se buscava um diálogo com os 

estudantes, por meio de questionamentos e considerações acerca das informações trazidas no 

texto.  

Partindo para a segunda parte do texto, “Trilhando novos caminhos sobre a 

constituição de átomos e moléculas”, retomamos a problematização inicial, mas desta vez 

também tratamos das influências sofridas por Bohr durante o desenvolvimento de suas 

pesquisas sobre o átomo.  

Percebemos que os estudantes apresentaram maiores dificuldades em relação ao 

conceito de quantização, no entanto, em relação aos “saltos” dos elétrons e das órbitas 

estacionárias não identificamos maiores dificuldades. A partir daí buscamos dar ênfase as 

modificações sugeridas pela interpretação de Bohr e encerramos a aula com uma proposta de 

atividade, que consistia na resolução de algumas questões que deveriam ser respondidas 

individualmente. A (Fig.11), ilustra alguns momentos da quinta intervenção. 
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Figura 11- Momentos da quinta intervenção. 

Considerações sobre a quinta intervenção 

Depois de trabalharmos o texto 4, detectamos dificuldades de interpretação dos 

estudantes ao se depararem com alguns conceitos físicos trazidos ao longo da leitura. 

Por outro lado, durante o andamento das atividades, notamos que os estudantes 

conseguiram fazer a diferenciação entre os conceitos físicos atribuídos ao modelo de 

Rutherford em meio a interpretação de Bohr, além de um bom desempenho quando 

questionados a respeito das mudanças introduzidas por Bohr. Não obstante, algumas 

dificuldades se mostraram bem evidentes, a exemplo do conceito de quantização da energia, 

que necessitaria de uma melhor estratégia metodológica para ser abordada em sala de aula 

Contudo, acreditamos que a intervenção tenha sido proveitosa, uma vez que permitiu 

aos estudantes o contato com ideias importantes relacionadas a um período de mudanças na 

física do começo do século XX, que posteriormente refletiram no desenvolvimento da física 

moderna e contemporânea.  

6.6 Sexta intervenção 

11ª aula 

Nesta última aula realizada buscamos fazer uma retomada das discussões ocorridas ao 

longo dos encontros, por meio de uma atividade que estimulasse a participação dos estudantes 

acerca do que haviam estudado. Iniciamos com a proposta de atividade, na qual os estudantes 

novamente divididos em equipes, igualmente as das primeiras intervenções (equipe A; equipe 

B; equipe C e equipe D) deveriam confeccionar um portfólio com ilustrações e frases acerca 

das diversas interpretações para o átomo.  
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Solicitamos que cada equipe tivesse um representante para coordenar as ações da 

equipe, e este deveria retirar de uma caixa folhetos com perguntas e afirmações sobre todas as 

interpretações estudadas. Cada equipe teria um tempo de dois minutos para decidir acerca das 

perguntas e afirmações retiradas da caixa e havendo um consenso de todos. O representante 

da equipe deveria fixá-la no painel ao lado da imagem do responsável por aquela 

interpretação. A (Fig.12), ilustra o painel confeccionado para esta atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Painéis confeccionados para a atividade do portfólio 

Iniciamos o primeiro sorteio, realizado pela equipe A. No folheto a informação: “O 

átomo seria uma esfera maciça, composta por uma carga elétrica positiva e dentro dessa 

esfera um número de corpúsculos distribuídos numa série de anéis paralelos. Quanto mais 

próximo do núcleo da esfera, maior seria o número de corpúsculos”. No momento houve 

discordância dos membros das equipes para afixarem o folheto no painel, uma vez que o 

Estudante M respondeu: “É de Nagaoka...Nagaoka”. Perguntado novamente, ele não se 

sentiu seguro e ficou em silêncio. Foi aí que o estudante J, da equipe D, replicou: “Era de 

Thomson ... era ele quem dizia isso”. Havendo a concordância o representante da equipe A 

afixou o folheto abaixo da imagem de Thomson.  

Seguindo para o segundo sorteio, a equipe B ficou com a seguinte pergunta: Por que 

um mesmo fenômeno da natureza pode ser interpretado de várias maneiras? De imediato, o 

estudante E da equipe C, nem esperou a resposta e disse: 

Estudante E: “É porque depende da visão de cada um”. 

Quando perguntados sobre o caso dos modelos atômicos, o estudante M, respondeu: 

Estudante M: “por que cada um pensa diferente”,  

Ainda sobre o assunto, o estudante W comentou: 

Estudante W: “Eles queriam explicar melhor professor... cada um queria explicar 

melhor”.  
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Prolongando a discussão, foi perguntado aos estudantes se outros fatores contribuíam 

para essas diferentes visões. A maioria concordou que o ambiente onde os pesquisadores 

viviam ou as condições experimentais também tiveram um papel importante nas 

interpretações. Vejamos as ideias apresentadas por dois estudantes. 

Estudante J: “tinha influência disso tudo”, 

Estudante P: “Por causa dos experimentos que era diferente”. 

Passada essa discussão, partimos para um novo sorteio, onde a equipe C, que sorteou 

a pergunta: “ Houve contribuição de outros pesquisadores na sua investigação”. Nesse 

momento o alvoroço foi grande e todos os integrantes da equipe responderam.  

Estudante E: “A de Thomson... foi a de Thomson”; 

Estudante S: “Nagaoka, Rutherford”; 

Estudante J: “Bohr... foi também Bohr”. 

Todos os estudantes participaram da discussão e opinaram sobre a influência de outros 

cientistas e ou pesquisadores para todas as investigações. 

 Prosseguindo com a atividade, a equipe D retirou da caixa o seguinte folheto: 

“quantização a explicação do átomo. E o que viria a ser essa quantização? ”. Após a leitura, 

os estudantes E e W, ambos da equipe D, comentaram: 

Estudante E: “Foi Niels Bohr que fez... e a quantização”.  

Estudante W: “tinha haver com a energia em quantidade”.   

Depois dessas respostas, o professor mediou as discussões e teceu algumas 

considerações sobre o conceito de quantização e seu papel na interpretação de Bohr. 

 Seguimos para uma segunda rodada de sorteio, que teve início com a equipe C. A 

questão sorteada foi a seguinte: “Qual interpretação tinha maior estabilidade? E por quê? ”.  

No mesmo instante, vários alunos responderam: “foi a de Thomson! ”. Nesse momento, 

aconteceu contestação na sala por outros estudantes. 

Estudante T: “Esse outro aqui também... o de Bohr”. (Apontando para a foto de 

Bohr) 

Estudante J: “É esse mesmo... Era o de Bohr também”. 
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Continuando com o sorteio, chegou à vez da equipe D, que tirou da caixa a seguinte 

questão: “Qual interpretação não conseguia explicar os desvios das partículas alfa? E como 

eles poderiam ser explicados? “Dois estudantes da equipe responderam, “Foi a interpretação 

de Rutherford”. Logo em seguida os estudante M e W apresentaram as seguintes respostas. 

Estudante M: “Foi a de Nagaoka”; 

Estudante W: “Foi o de Thomson também... é certo”.  

Em relação à segunda questão, dois estudantes mencionaram. 

Estudante E: “Era por causa do átomo... do núcleo do átomo que era menor com o 

núcleo que Rutherford viu”.  

Estudante P: “No de Thomson era maior... não dava”. 

Após algumas considerações realizadas pelo professor sobre as respostas apresentadas 

pelos estudantes E e P, seguimos para a o sorteio da equipe B, que retirou o seguinte 

questionamento: “Essa interpretação não conseguia explicar átomos com mais de dois 

elétrons. Por qual motivo? ”. 

A turma não se manifestou, nem opinou sobre o assunto, cabendo ao professor fazer 

algumas considerações sobre este questionamento.  

Partindo para o último sorteio, a equipe A, retirou da caixa a questão: “Qual das 

interpretações sofreu críticas? Por quais motivos? ” Os estudantes de diversas equipes 

participaram como descrito a seguir: 

Estudante M: “A de Bohr... por causa das cargas”. (Equipe A) 

 Estudante S: “A de Nagaoka... do colapso”. (Equipe B) 

Estudante W: “A de Thomson... e Rutherford também... todos”.   

Logo depois, fizemos algumas considerações sobre o nosso estudo e com isso 

encerramos a sexta intervenção. A (Fig.13) ilustra alguns momentos das equipes construindo 

o portfólio. 
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Figura 13- Momentos das equipes construindo o portfólio 

Considerações sobre a sexta intervenção 

Nesta intervenção realizamos uma culminância acerca de todas as aulas, por meio da 

discussão e elaboração de um portfólio. Por meio dele, conseguimos detectar aspectos 

relevantes sobre a execução da proposta didática elaborada.  

Inicialmente destacamos o debate e a divergência de opiniões entre os estudantes, que 

possibilitou, por meio dos questionamentos, a exposição do conhecimento dos mesmos sobre 

aspectos importantes que foram trabalhados ao longo de nossas intervenções, tais como: as 

controvérsias entre os cientistas, a coletividade na construção da ciência, os fatores que 

contribuem para o desenvolvimento científico e a importância dos modelos atômicos para a 

compreensão dos conceitos de FMC.  

Em vários momentos tivemos êxito ao desenvolvê-los, porém os problemas surgiram 

fazendo-se necessárias mudanças para a elaboração de novas estratégias, sempre na busca de 

uma abordagem que permita aos estudantes a reflexão sobre o conteúdo abordado em sala de 

aula, permitindo-os o diálogo e a reflexão crítica sobre o conhecimento adquirido.  

Consideramos que de um modo geral, obtivemos resultados interessantes, que 

contribuíram para o ensino de (FMC) no ensino médio.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nossa caminhada até aqui, enfrentamos muitos obstáculos, talvez um dos maiores 

tenha sido a carência de um material adequado que nos ajudasse na abordagem do tema numa 

perspectiva histórica e conceitual, direcionada para o ensino médio. 

 A grande maioria dos materiais que encontramos em livros, sites da internet, artigos e 

revistas traziam o tema numa perspectiva CTS, sem praticamente nenhuma preocupação com 

o tipo de discussão que queríamos trazer acerca de como os modelos atômicos foram 

construídos e sua importância na compreensão da construção do conhecimento científico. 

Trabalhando nessa perspectiva, tivemos dificuldades para encontrar um material que estivesse 

ligado tanto a nossa discussão histórica como aos conceitos de FMC sobre os modelos. 

 Ao partirmos para a pesquisa histórica, após alguns meses de investigação, 

conseguimos encontrar um bom material, que nos serviu de base para a pesquisa teórica e 

aprofundamento dos conhecimentos sobre o tema estudado.   

 De posse dessa pesquisa, enfrentamos novos desafios, pois tínhamos que pensar agora 

em estratégias para trabalhar o tema com estudantes do ensino médio, como fazer a 

transposição didática? Como adequar a linguagem sem comprometer o texto original?  Para 

resolvermos tais questões, buscamos auxílio nas principais características da transposição 

didática. Seguido algumas dessas características, tentamos adequar à linguagem dos textos 

que eram produzidos.  

 Nesses textos, destinados aos estudantes, tentamos destacar pontos chaves das 

discussões que pretendíamos realizar (os aspectos históricos e conceituais) visando sempre 

manter a fidelidade do texto original. Pensamos bastante no tamanho desses textos em virtude 

das discussões que pretendíamos realizar, uma vez que se os textos fossem longos 

aumentaríamos o tempo de leitura e reduziríamos o tempo de debates sobre os mesmos. 

Acreditamos que nesse sentido conseguimos resultados positivos, apesar da dificuldade de se 

trabalhar a leitura com os estudantes.  

 Ao término da elaboração dos textos, fomos à procura de estratégias para trabalhá-los 

em sala de aula. Para isso, fizemos uma nova investigação, que resultou na preparação das 

atividades conhecidas, como a dinâmica das caixas e o experimento intitulado “o segredo do 

indivisível". Em seguida, aperfeiçoamos cada uma delas com metodologias próprias, além da 

construção do desenvolvimento de outras atividades, que estimulassem a participação dos 

estudantes tanto individualmente como em grupo. Dentre as estratégias que mais utilizamos 

estavam os debates, que ao longo das aulas geraram discussões interessantes, principalmente 
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entre as equipes que se formavam. Isso fez com que os estudantes se envolvessem com cada 

um dos textos apresentados. 

 Em meio a essas discussões percebemos as dificuldades dos estudantes na 

compreensão de alguns conceitos, que nos fizeram refletir bastante acerca de possíveis 

modificações em nossas intervenções. Uma delas diz respeito ao tempo para o 

desenvolvimento de cada atividade, que apesar de conseguirmos trabalhar o que estava 

programado para cada aula, sentíamos que as discussões podiam ter sido mais ricas, se 

tivéssemos mais tempo ou se o dividíssemos melhor. 

 Na atividade com as caixinhas, por exemplo, os estudantes conseguiram construir seus 

próprios modelos para a explicação dos objetos contidos em cada uma delas.  Isso possibilitou 

discussões interessantes nas quais defendiam suas ideias, por meio da apresentação de 

diferentes hipóteses. Apesar de a atividade ter apresentado resultados positivos, sentimos a 

necessidade de um tempo maior para aprofundarmos mais as discussões sobre aspectos 

importantes da construção do conhecimento científico, bem como a associação com os 

modelos atômicos. 

 Outro obstáculo que enfrentamos era a dificuldade de leitura e interpretação de uma 

boa parte da turma, principalmente pela falta de concentração e em alguns momentos durante 

a exposição das ideias. Por outro lado, os estudantes percebiam algo diferente na forma com 

que estavam discutindo sobre física, muitos chegavam a comentar “se aquilo era física 

mesmo", pois na maioria das vezes o estudo não se dava daquela forma e sim "resolvendo um 

monte de contas".   

 Em situações como essas notávamos o quanto a discussão dos conteúdos era nova para 

os estudantes. Geralmente eles estão acostumados a reproduzirem o conhecimento sem 

nenhum espaço para questionamentos. Um conhecimento pronto e repleto de um formalismo 

matemático, no qual o professor oferece poucas chances para a interpretação física dos 

fenômenos.     

 Esse cenário começa a se modificar com o transcorrer das aulas, uma vez que os 

estudantes se sentiam numa posição confortável para questionarem o que estava sendo 

apresentado.  Esse fato foi bastante interessante e fez com que as aulas tivessem um bom 

andamento, tornando possível o diálogo entre professor e aluno acerca do conhecimento 

trabalhado em cada aula.   

 Na primeira intervenção, por exemplo, alguns estudantes apresentaram seus 

conhecimentos prévios sobre os modelos atômicos, que na maioria das vezes trás o conceito 
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de modelo como sendo uma representação real da natureza e não como uma construção 

científica e social sujeitas a modificações.  

 A fim de superar essa problemática, abordávamos as características de cada um dos 

modelos atômicos, destacando aspectos da produção do conhecimento científico, como as 

transformações que ele pode sofrer bem como da influência de diversos fatores considerados 

extracientíficos. Trabalhando dessa forma conseguimos avanços importantes, principalmente 

quando incentivávamos os estudantes a confrontarem as ideias contidas em cada interpretação 

para o átomo. 

 À medida que apresentávamos determinada interpretação, os estudantes acreditavam 

que ela poderia condizer com a realidade. No entanto, algo novo surgia fazendo com que o 

modelo gerado por essa interpretação não explicasse por completo os fenômenos observados. 

Esse fato gerava dúvidas problematizando a aula, contribuindo para que os estudantes 

dialogassem sobre as interpretações e refletissem sobre as problemáticas que os modelos 

poderiam apresentar. 

 Ao longo dessas discussões, conseguimos perceber o quanto é forte a ideia que os 

estudantes têm de que os átomos foram descobertos e em seguida estudados. Em meio a essa 

dificuldade tentamos trabalhar a concepção de que o átomo não foi descoberto e sim teorias 

foram construídas para tentar explicar os fenômenos associados a ele. 

 No decorrer de nossas intervenções ressaltamos bem essa ideia para que eles 

entendessem como o pensamento científico pode evoluir perante uma mesma realidade. 

Tentamos enfatizar também o quanto podem existir diferentes olhares para um mesmo 

fenômeno da natureza e quem se modificam são os modelos e não a realidade.   

 Nessa perspectiva obtivemos resultados positivos, justamente por plantarmos a dúvida 

no momento em que mudávamos de um modelo para o outro. No entanto, os estudantes 

sentiam dificuldades em perceber as limitações dos mesmos, apesar de conseguirem 

diferenciar suas principais características físicas.    

 Nossa hipótese para esse caso é de que não explicitamos como determinado modelo 

poderia ser mais adequado do que outro para explicar certos fenômenos. Isso não 

comprometeu nosso estudo, mas deve ser observado para futuras investigações tendo como 

objetivo principal uma compreensão mais completa dos modelos atômicos, como salientado 

por Chassot (2001, p. 259). 

Os modelos avançaram para formas cada vez mais poderosas, abrangentes e 
úteis para explicar a realidade ao longo da história da ciência. Para o aluno, 
não fica claro até que momento se pode ou não trabalhar com um 
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determinado modelo, quando é necessário um conhecimento maior e quais as 
necessidades reais que levaram à elaboração de um modelo mais aprimorado 
(Chassot, 2001, p. 259). 

 Esse ponto é muito importante ao se trabalhar os modelos na ciência, uma vez que os 

estudantes precisam perceber que esses são provisórios e susceptíveis a aperfeiçoamentos. 

Nesse sentido torna-se viável o incentivo do professor para que os estudantes tentem 

representar de alguma forma suas próprias representações dos modelos. 

 Durante nossas intervenções exploramos a representação de um dos modelos com a 

atividade, “modelo ampliado”, na qual os estudantes tiveram a oportunidade de criarem seus 

próprios modelos para a matéria a partir da concepção de modelo atômico. Com essa 

representação tentamos discutir características do modelo de Bohr e qual a forma mais 

adequada de representá-lo.  Essa atividade também nos serviu para observarmos as limitações 

de cada representação e as dificuldades enfrentadas pelos estudantes na compreensão de 

alguns conceitos.  

 Partindo agora para os conceitos de FMC, tentamos trabalhar conceitos chaves como 

quantização de carga e da energia e níveis de energia. Assim como nos estudos anteriores 

tivemos pontos positivos e negativos. Inicialmente conseguimos problematizar situações nas 

quais se tornava necessário à introdução de novas ideias, que em alguns momentos entravam 

em conflito com as interpretações anteriores e com a física clássica, mas que os estudantes 

entendiam ser necessárias para a explicação de características dos átomos. 

 Por outro lado, os estudantes sentiam dificuldades na compreensão do conceito de 

quantização de energia no momento em que os elétrons realizavam a mudança dos níveis de 

energia. Nesse caso, percebemos que falhamos no momento de explorarmos o estudo sobre tal 

assunto. Acreditamos que deveríamos ter dado uma atenção maior para o tema e 

desenvolvermos algum tipo de estratégia para trabalhá-lo. Entretanto, levantamos uma 

discussão acerca de uma fase de mudanças na física, que possibilitaram aos estudantes 

entenderem um pouco sobre a transição entre duas grandes áreas da física, os conflitos entre 

as interpretações, a ousadia de alguns cientistas em proporem arriscarem-se em território 

desconhecido e os impactos de suas ideias para o conhecimento científico de sua época.   

 Contudo, a experiência em sala nos mostrou que por meio de estratégias diferenciadas 

é possível se trabalhar conceitos de FMC e através do conhecimento histórico e conceitual 

pode-se obter grandes resultados, trazendo para os estudantes do ensino médio uma visão 

mais complexa da ciência e da construção do conhecimento científico.       
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