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RESUMO  
A ideia de modelo atômico teve sua origem na Grécia, e, posteriormente, com John Dalton no 
ano de 1808.  Antes dos trabalhos do referido cientista, não havia qualquer relação do conceito 
de átomo com as ciências Químicas e Físicas. Após Dalton, novas proposições foram surgindo 
e dentre eles o modelo atômico de Thomson que apresentava particularidades distintas das de 
Dalton, e entre elas a presença dos elétrons incrustados no núcleo do átomo. Em outras palavras, 
era visto como uma “pasta” positiva “recheada” pelos elétrons de carga negativa, o que garantia 
a neutralidade elétrica do modelo atômico. A evolução dos modelos atômicos, principalmente 
no final do século XIX e início do século XX, ocorreu de forma intimamente ligada ao avanço 
do conhecimento na área da radioatividade. Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar os 
modelos atômicos através de vídeo apoio para facilitar a interpretação e minimizar as 
dificuldades da disciplina. Esse vídeo descreverá a evolução dos modelos atômicos em toda sua 
trajetória, e permitirá que aluno visualize o desenvolvimento dos modelos. Alem deste vídeo 
será usado uma cartilha que demonstre a história dos modelos atômicos. Será realizado um 
questionário com os estudantes de quatro escolas. Isto para sondar quais os meios de animações 
já utilizados em sala de aula para estimular o interesse dos alunos pelo conteúdo. O resultado 
bibliográfico descreve que a teoria de Dalton não apenas explicava como eram os átomos, mas 
também como eles se combinavam de modo que átomos do mesmo elemento se repeliam e os 
diferentes que possuíam afinidade se atraíam. O modelo atômico de Thomson, proposto em 
1904, foi constituído pela única partícula até então descoberta, o elétron, ele sugeriu que o 
átomo fosse um corpo esférico positivo formado por partículas negativas (elétrons) incrustadas. 
O trabalho de Rutherford apresentou algumas falhas, e em 1913, o físico dinamarquês Niels 
Bohr, baseado nestas falhas e na Teoria Quântica da energia de Max Planck e nos espectros de 
linhas dos elementos, concluiu que os átomos só emitem radiação em certas frequências 
determinadas. Segundo os trabalhos de Bohr, só é permitido ao elétron ocupar níveis 
energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. 
O físico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, em 1915, estudando os espectros de 
emissão de átomos mais complexos que o hidrogênio, admitiu que em cada camada eletrônica 
(n) havia 1 órbita circular e (n-1) órbitas elípticas com diferentes excentricidades. Ele propôs 
este modelo através na Teoria da Relatividade de Einstein e da Teoria Quântica, assim podendo 
explicar detalhes dos espectros. Como ele complementou o que Bohr não conseguia explicar 
satisfatoriamente para átomos além dos hidrogenoides, o modelo ficou conhecido como Bohr-
Sommerfeld. Assim, este trabalho poderá contribuir não somente para o aprendizado dos alunos 
como também uma forma de facilitar a explicação de professores iniciantes e acadêmicos. 
 
Palavras-chave: Vidêoapoio. Átomos. Ensino. 
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 ABSTRACT 
 
The idea of atomic model was originated in Greece, and, lately, with Jhon Dalton, in the year 
of 1808. Before the works of the referred scientist, there weren’t any relation in the concept of 
atom with the Physical and Chemical Sciences.After Dalton, new propositions were emerging, 
and, among them, the Thomson’s atomic model which showed distinctive particularities of 
Dalton’s, and amongst them, the presence of inlaid electrons on the atom’s nucleus. In other 
words, it was seen as a positive “folder” “stuffed” by negatively charged electrons, which 
ensured the electric neutrality of the atomic model. The evolution of the atomic models, mainly 
in the late nineteenth century and early twentieth century, occurred closely linked to the 
advancement of knowledge in the area of radioactivity. Thus, this work aims to present atomic 
models through video support to ease the interpretation and minimize the difficulties of the 
discipline.This video will describe the evolution of the atomic models throughout its history, 
and will allow the student to view the model’s development. In addition to this video, it will be 
used a primer that shows the history of the atomic models. A questionnaire will be made with 
student from four schools. This to probe which means of animations that have been already 
used in the classroom to stimulate student’s interest for the content. The bibliographic result 
describes that Dalton’s theory not only explained how were the atoms, but also how they 
combined themselves in a way that the atoms of the same element repelled each other, and the 
different, that had affinity, attracted each other. Thomson’s atomic model, proposed in 1904, 
was constituted by the only particle so far discovered, the electron, he suggested that the atom 
was a positive spherical body formed by negative particles (electrons) inlaid. Rutherford’s work 
showed some flaws, and in 1913, the Danish physicist Niels Bohr, based in these flaws and in 
the Quantum Theory of the energy, from Max Plank and in the spectral lines of element, it was 
reasoned that the atoms only emitted radiation in certain specific frequencies. According to 
Bohr’s works, it is only allowed to the electron to occupy energetic levels in which he is 
presented with values of energy which are integer multiples of a photon. The German physicist 
Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, in 1915, studying the specters of atom emission more 
complex than hydrogen, admitted that in each electronic layer (n) there was 1 circular orbit and 
(n-1) elliptical orbits with different eccentricities. He proposed that this model through 
Einstein’s theory of relativity and the quantum theory, thus being able to explain details of the 
spectrum. As he complemented what Bohr couldn’t satisfactorily explain for atoms beside the 
hydro genes, the model was known as Bohr-Sommerfeld.Therefore, this work will be able to 
contribute not only to the student’s learning but as well as a way to facilitate the explanation of 
beginning teachers and academics. 
Key Words: Video Support, Atoms, Teaching. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

Desde os seus primórdios, o átomo tem desempenhado um papel essencial na 
estruturação de inúmeras hipóteses, conceitos e teorias na Física, seja como protagonista ou 
como coadjuvante. 

O conhecimento grego, e o atomismo em particular, foi objeto de estudo por muitos 
físicos, alguns deles formuladores da Mecânica Quântica, que em livros, artigos, conferencias, 
expressaram publicamente o apreço pela origem e pela história da sua ciência. 

Em 1948, Erwing Schrödinger (1887-1961) fez uma série de palestras sobre a ciência 
grega. Sentia-se na obrigação de explicar que o seu interesse pelos antigos não era um mero 
passatempo pessoal. Schrödinger objetivava reunir elementos para uma visão mais crítica da 
ciência atual. 

A ciência é uma invenção dos gregos. O iluminismo jônio gera a ideia de que o mundo 
pode ser entendido. A busca de explicações naturais para os fenômenos naturais – neste novo 
horizonte da expectativa – superstições e práticas mágicas ou obscuras não podem competir 
com razão e argumentação. A ideia de que todas as coisas são constituídas por átomos e espaço 
vazio dá continuidade ao postulado básico de que a Natureza é compreensível. Os átomos 
constituem a única realidade imutável; eles se movem no espaço e no tempo, ao longo de linhas 
retas; mantém incólume a sua individualidade, colidem entre si, associam-se, desassociam-se 
novamente e assim produzem uma variedade de fenômenos. 

A hipótese atômica é retomada no século XVII, quando acorda do seu sono profundo 
para não mais adormecer. O átomo encontra uma ciência que começa a ser regida por novas 
regras. Neste trabalho iremos acompanhar o átomo nos trilhos da história. Os tempos são outros. 
São tempos do experimento controlado que coloca o conhecimento num novo patamar. 

Dos objetivos apregoados pela legislação educacional vigente (BRASIL, 1996), deve-
se admitir, no Ensino Médio (EM), independentemente da interpretação dada, a necessidade de 
se contemplarem alguns aspectos básicos da Física, permitindo não somente uma preparação 
para o Ensino Superior, mas também para uma intervenção mais crítica para se pensar e 
interpretar o mundo. Porém, assim como diversas outras áreas da educação básica, o ensino de 
Física passa por dificuldades no que tange a sua atualização/renovação, regido pelas diretrizes 
legais de ensino (RICARDO e ZYLBERSTAJN, 2002) 

Na área de Física, historicamente, muitos alunos demonstram dificuldades em aprender 
e compreender os tópicos ensinados. Na maioria das vezes, não percebem o significado ou a 
validade do que estudam. E este é um ponto polêmico e amplamente debatido em pesquisas 
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realizadas na área de ensino de educação. É a grande dificuldade que os alunos no Ensino Médio 
enfrentam no processo de aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Física. Ao observarmos 
como ela é ensinada nas escolas brasileiras, identificamos que seus conhecimentos são difíceis 
de serem entendidos. Isso se deve principalmente aos conceitos complexos necessários e ao 
rápido crescimento do conjunto de conhecimentos que a envolvem. 

Usualmente os conteúdos são trabalhados de forma descontextualizada, tornando-se 
distantes, assépticos e difíceis, não despertando o interesse e a motivação dos alunos. Além 
disso, alguns professores de Física demonstram dificuldades de relacionar os conteúdos 
científicos com os eventos da vida cotidiana. Suas práticas, em sua maioria, priorizam a 
reprodução do conhecimento, a cópia, a memorização, acentuando a prática teoria-prática 
presente no ensino. Por outro lado, propostas mais progressistas, sistematizadas, indicam a 
possibilidade de se buscar a produção do conhecimento e a formação de um sujeito crítico e 
situado no mundo. 

É muito comum estudantes do Ensino Médio considerarem a Física como uma das 
disciplinas mais difíceis. As objeções são tanto em termos de cálculos básicos, como de 
fórmulas e conceitos.  

Neste trabalho iremos abordar o desenvolvimento histórico dos modelos atômicos e as 
dificuldades que os alunos têm de compreende-los e diferenciá-los. O uso inadequado dos 
modelos atômicos consagrados para explicar fenômenos experimentais pode induzir os alunos 
a cometerem certos equívocos. 

Esta Dissertação esta dividida  da seguinte maneira: cap2:  fundamentação teórica.  
cap.3: a física natural.:  os primórdios da ciência. cap4: evolução da física através dos tempos:  
da física clássica à moderna. cap.5: a evolução dos modelos atômicos. cap.6: produto 
educacional. cap.7: aplicação do produto educacional. cap.08: resultados e discussão e 
finalmente nossas considerações  finais 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
A estrutura do átomo é um tema que os alunos apresentam dificuldade de compreensão, 

dado que o nível de exigência para sua aprendizagem requer elevada capacidade de abstração, 
o que não é de se estranhar, uma vez que as ideias básicas sobre a teoria atômica, que 
começaram a ser discutidas em 1808 e 1810 com John Dalton, já descreviam a matéria 
composta por partículas muito pequenas para serem vistas, chamadas de átomos. Devido a esta 
exigência a ideia de átomo distancia-se do mundo real do aluno, e para realidades impossíveis 
de serem vistas, torna-se necessário criar modelos que facilitem essa compreensão (CHASSOT, 
1994). 

Aprender ciência significa também entender como se elabora o conhecimento cientifico, 
para tanto é imprescindível considerar que as teorias e leis que regem a ciência não são 
descobertas feitas a partir da observação minuciosa da realidade, utilizando o chamado método 
cientifico, mas sim fruto da construção de modelos e elaboração de leis que possam dar sentido 
a realidade observada. “... a ciência não é um discurso sobre o ‘real’, mas um processo 
socialmente definido de elaboração de modelos para interpretar a realidade” (POZO & 
CRESPO, 2006). 

Portanto, a ciência não é algo neutro e acabado, mas construída socialmente e em 
constante evolução, já que alguns modelos teóricos se apresentam com determinadas limitações 
na explicação do observado macroscopicamente, exigindo que novos modelos e leis sejam 
elaborados para explicar além das limitações da teoria desenvolvida. 

Tais considerações são fundamentais tanto para a Física quanto a Quimica, para mostrar 
para os alunos a dimensão temporal e espacial de cada teoria. No entanto, muitas vezes, os 
docentes se esquecem dessa trajetória e apresentam aos alunos conceitos e modelos de forma 
pronta e acabada, como verdades incontestáveis, no máximo percebe-se uma abordagem 
equivocada quando a apresentação dos Modelos Atômicos. 

Nas escolas, temos o estudo de moléculas, de reações, mas não modelos de moléculas, 
modelos de reações, ficando a sensação de que Físicos e Químicos trabalham com entidades 
palpáveis e visíveis, quando na verdade são criações humanas (PIMENTEL & SPRATLEY, 
1971). 

A concepção inadequada de modelo em sala de aula é observada tanto nos alunos 
(MASKILL& JESUS, 1997), quanto nos professores atuantes em formação (MELO, 2002). Na 
pesquisa realizada por Melo (2002) constatou-se em sua pesquisa que apenas 18% dos 
professores entrevistados concebiam o átomo como uma criação cientifica, sendo que nesse 
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percentual estavam incluídos professores mestrandos de uma universidade pública de São 
Paulo.  

Em pesquisa feita com os alunos do ensino secundário em escolas da região de Aveiro, 
Portugal (MASKILL & JESUS, 1997), obteve-se os seguintes questionamentos dos mesmos 
acerca do estudo dos modelos atômicos. As questões mais relevantes foram; a) como as pessoas 
sabem que o átomo existe se elas não podem vê-lo ou senti-lo? b) como o átomo foi descoberto? 
c) sendo os átomos tão pequenos, como foi possível para os físicos descobri-los? 

Esses questionamentos, facilmente identificáveis em nossos alunos, demonstram a não 
compreensão do que são os modelos atômicos. O aluno entende que o átomo foi descoberto e 
então estudado, quando na verdade o átomo não foi descoberto, mas sua teoria foi construída. 

A conclusão de Lopes (1992), aponta que uma das razões para as incompreensões de 
Modelos Atômicos pode estar relacionada como os livros didáticos abordam o conceito de 
modelo. Pois esses livros são considerados um dos mais importantes instrumentos didáticos 
utilizados nas escolas, com consequente efeito nas relações de enzino e aprendizagem, já que a 
maioria dos professores tem no livro didático um referencial para a elaboração de suas 
estratégias de ensino. 

O livro didático historicamente ocupa o lugar de protagonista na educação brasileira, 
pelo fato de muitos educadores se apoiarem exclusivamente nestes para preparar suas aulas. 
Em contrapartida, pesquisas realizadas por inúmeros pesquisadores (MORTIMER, 1995; 
RESENDE, 2007), tem demostrado que os estudantes egressos do ensino médio têm dificuldade 
para formular conceitos e teorias relacionadas a problemas em nível microscópico. 

Há, hoje, um grande número de estudos realizados com a finalidade de verificar quais 
as concepções dos estudantes sobre a estrutura dos átomos e a natureza da matéria e suas 
interações. 

Em alguns estudos, podemos verificar que os alunos: a) apresentam dificuldade na 
compreensão da estrutura da matéria e muitos a explicam sob o ponto de vista macroscópico, 
utilizando ideias de grãos, lâminas, pedras para justificar sua composição. b) existe uma 
limitação objetiva na capacidade dos alunos ao iniciarem o estudo do átomo, em nível 
microscópico, o caráter descontinuo da matéria e suas entidades constituintes; c) o átomo muitas 
vezes é tido como a menor parte constituinte da matéria, mas as vezes, julgam que poderia ser 
a célula; d) o modelo atômico predominante é o de orbital, e as orbitas seriam entidades 
independentes, nas quais os elétrons estariam girando ao redor, enquanto que o núcleo estaria 
em repouso; e) dentre as partículas atômicas, os alunos   fazem mais referência aos elétrons e 
muitos acham que estes não podem ser separados do átomo; f) a ideia de invisibilidade é 
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bastante consistente; g) a diferença entre o átomo, íon e molécula é problemática, pois não é 
ressaltada a importância desse tipo de discussão após o estabelecimento de um modelo atômico, 
iônico e molecular; i) ocorre falta ou ausência de relações entre a estrutura atômica e a ligação 
química com a ideia do íon; j) a neutralidade ao átomo é vista pelo fato de que este é carregado 
positiva e negativamente; e l) a neutralidade elétrica de um átomo está ligada a ideia do octeto 
( De La Fuentes e consl., 2003; Caamanõ, 2004; Mello, 2002; Cavicchiolli e Rocha, 2005; 
Carmona, 2006). 

 A experiência em sala de aula demonstra que, como consequência dessa fragmentação, 
o aluno apresenta dificuldade em estabelecer relações entre o modelo atômico, o molecular e o 
comportamento da matéria. Em outras palavras, ele não sabe utilizar um modelo conceitual e 
abstrato para compreender fenômenos macro – real e prático – apontam Maskill & Jesus, 
(1997). Relacionar modelos atômicos com fenômenos Físicos e Químicos não é uma 
característica marcante dos livros tradicionais. 

A associação de figuras com conceitos de modelos atômicos faz com que os alunos 
aceitem os modelos atômicos como reais e não como uma construção cientifica e social sujeita 
a alterações, que evidenciam o caráter dinâmico da ciência. Para Galagosvski & Adúriz-Bravo 
(2001), essa abordagem pode reforçar os modelos de sentido comum trazidos pelos alunos para 
a sala de aula, pois tais modelos têm como base um realismo ingênuo.  

Os autores Galagosvski & Adúriz (2001), consideram que a forma como os modelos são 
percebidos no cotidiano do aluno difere da forma como estes são construídos em ciência. A 
maioria das concepções de senso comum refere-se a algo concreto, real, que pode ser até 
manuseado, enquanto que os modelos científicos são representações da realidade. 

Para Bunge (1976), o modelo cientifico pode ser entendido como uma construção 
imaginária; “um modelo é uma construção imaginária de um objeto (s) ou processo (s) que 
remete a um aspecto de uma realidade a fim de poder efetuar um estudo teórico por meio das 
teorias e leis usuais”.  

Neste trabalho percebemos que essa dificuldade pode estar relacionada aos modelos, 
metáforas e analogias representadas nos livros didáticos, os quais, se não trabalhados de modo 
a deixar claro para o aluno que se tratam de ferramentas para facilitar a sua compreensão, e não 
como uma representação fiel ao conceito cientifico, podem levar o educando a uma visão 
distorcida e simplista da ciência. 

Para Chassot (1994), a abordagem histórica dos modelos atômicos feitos nos livros 
didáticos também pode gerar incompreensões, não só em relação ao conceito de modelo como 
também sobre a apresentação de alguns modelos atômicos seguindo uma ordem cronológica 
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não problematizada. Essa discussão histórica deveria permitir que o aluno entendesse como 
evolui o pensamento cientifico; “... mudam os modelos, mas não a realidade. Temos na verdade 
uma nova ideia do átomo, ou seja, um novo átomo, para explicar uma realidade que não 
mudou. A mudança que ocorre é no nosso conhecimento sobre a realidade”. 

É necessário deixar claro para os alunos que os modelos atômicos não são uma 
descoberta, mas sim uma criação cientifica, que é utilizada para explicar e prever o 
comportamento microscópico da matéria. Todo modelo, criação cientifica, vem apoiado em 
experimentos, simulações e cálculos matemáticos e, enquanto explicar e prever fenômenos, ele 
é aceito. No entanto, quando determinados não forem mais justificados ou previsto por um 
determinado modelo, faz-se necessário a adequação do modelo existente.  

É possível perceber, na maioria dos livros didáticos, seleções de ocorrências históricas 
nas quais as conexões necessárias para justificar a discussão dos diversos modelos atômicos 
não ficam claras. A consequência desse recorte é a conclusão de que um modelo substitui o 
outro, sendo o anterior pior que o posterior, fazendo o aluno questionar o porquê de não 
aprender apenas o modelo correto ou o modelo padrão.  

Talvez fosse importante adotar uma abordagem histórica na qual o estudante percebesse 
que não há um modelo correto, mas sim leituras diferentes dos mesmos fenômenos 
microscópicos, mostrando o caráter dinâmico da ciência. 

Na concepção de Chassot (1994), considera que a escolha do Modelo Atômico deve ser 
feita dependendo de como os átomos modelados serão usados depois. É necessário então ter 
muito claro quais serão os conceitos abordados e trabalhados, com os educandos, para que se 
posse avaliar o modelo mais adequado a ser adotado. Necessariamente esse modelo não precisa 
ser o mais atual nem o único, mas sim aquele (s) que permita (m) a aprendizagem de maneira 
adequada, possibilitando a relação entre o micro e o macro, entre o imaginário e o visível 
(MELO, 2002). 

Os estudos de Maskill e Jesus (1997), relatam que os alunos têm especial dificuldade 
quando pensam sobre o corpo humano. Para eles é muito difícil aceitar o corpo humano feito 
de átomos, pois aos seus olhos, o corpo é contínuo e não particulado. Essas questões são 
relevantes e os professores deveriam propiciar e provocar o surgimento do questionamento de 
como a matéria se estrutura a partir da compreensão de um modelo atômico. 

Outro fator que dificulta a compreensão adequada da elaboração do conhecimento 
cientifico, quando da discussão sobre os modelos atômicos, é a utilização de analogias tanto 
pelos livros didáticos quanto pelos professores. As analogias são utilizadas para aproximar 
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modelos abstratos do mundo real do aluno. Um exemplo comum é o uso da analogia do pudim 
de passas para aproximar o aluno do modelo de Thomson. 

As conclusões de Souza, Justi & Ferreira (2006), demonstraram que nem sempre a 
analogia é utilizada de forma inadequada, muito menos compreendida pelos alunos, pois a 
maioria deles: “... não reconhece as analogias como tal, não reconhece as principais relações 
analógicas existentes em cada uma delas; não identifica limitações das analogias; não percebe 
o papel das mesmas no ensino; não entende que elas se referem a modelos atômicos diferentes 
e não distingue e não caracteriza corretamente esses modelos”. 

Há ainda analogias que comparam o comportamento do elétron ao das pessoas, como 
aquela que se utiliza de desenho com várias casas e seus respectivos andares e cômodos. A 
analogia é a seguinte: cada casa representa o número quântico principal ou nível de energia; 
cada “andar” representa o número quântico secundário ou subnível; e cada cômodo representa 
o número quântico terciário ou orbital (GAROFALO, 1997). A utilização dessa analogia 
também leva o aluno a acreditar que o elétron se movimenta tal qual uma pessoa e que é uma 
partícula sólida, quando o modelo em questão, o modelo orbital, o elétron tem um 
comportamento dualístico (partícula-onda). 

O perigo da utilização de analogias para a assimilação de um modelo abstrato é que o 
aluno tende a raciocinar em termos macroscópicos, podendo levar essas analogias longe demais 
ao ponto de considerar que o orbital é uma região tão bem definida quanto um “apartamento” 
ou que o comportamento do elétron é similar ao de uma pessoa. 

Esta dificuldade já é percebida por Chassot (1994), que aponta para a dificuldade de se 
fazer modelos adequados para os átomos. O aluno do ensino médio, ao tomar conhecimento 
das analogias, como as citadas anteriormente, cria uma imagem e o átomo deixa de ser um 
modelo para ser real, palpável e similar à imagem que a analogia criou, fazendo com que a ideia 
principal do modelo Físico, e matemático, seja completamente distorcido. 

A ciência procura discutir os princípios básicos de fenômenos que ocorrem na natureza, 
assim como também procura discutir as causas dos fenômenos e como eles influenciam nossa 
vida. Ela tem proporcionado mudanças de maneira cada vez mais aceleradas, tendo como 
objetivo único à melhoria das condições de vida de toda a humanidade, é uma forma de olhar o 
mundo.  

Segundo Máximo & Alvarenga (2003) a ciência divide-se em: a) ciências vivas – 
estudam os fatos e coisas relacionadas com a vida. b) ciências humanas – estudam os fatos 
relacionados mais de perto com o homem. c) ciências físicas – estudam os conceitos e as coisas 
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inanimadas. As ciências vivas e as ciências físicas são conhecidas como ciências naturais, por 
tratarem de fatos que acontecem na natureza. 

Uma área de ciências físicas que está diretamente relacionada com os fenômenos 
presentes em todos os momentos de nossa vida é a física – palavra de origem grega physiké, 
que significa “natureza”. Máximo & Alvarenga (2003), colocam que a Física é a ciência que 
estuda a natureza, com a preocupação de nos direcionar o conhecimento dos fenômenos 
naturais, conhecimentos referentes a um novo mundo que vem sendo criado pelo homem 
ampliando cada vez mais o campo da física. A Física direciona-se principalmente a conceitos 
básico, tais como o movimento, as forças, a energia, a matéria, o calor, o som, a luz, a 
eletricidade, os átomos, etc. (MÁXIMO & ALVARENGA, 2003), questões que passaram a ser 
de total importância para compreensão de outras áreas de conhecimento, assim como muitas 
teorias estudadas na Química, Matemática, Biologia, Sociologia e em vários outros ramos são 
necessários e indispensáveis para melhor entendimento – Ensino/Aprendizagem – da Física. 

Tendo em vista toda essa abrangência e interação da Física de forma epistemológica 
com as diferentes áreas, o desenvolvimento do ensino/aprendizagem dessa disciplina merece 
essencial importância, ou seja, um desenvolvimento que possibilite ao aprendiz a construir 
competências (tanto para o aluno quanto para o professor) relacionadas às múltiplas 
inteligências, de maneira que o ensino de Física lhe proporcionará inúmeros conhecimentos 
para toda à sua vida. 

Perrenoud (2002), destaca que “toda competência está fundamentalmente ligada a uma 
prática social de certa complexidade. Não um gesto dado, mas sim a um conjunto de gestos, 
posturas e palavras inscritos na prática que lhes confere sentido e continuidade”. 

Estabelecer como o Ensino/Aprendizagem da Física deve ser trabalhado dentro de uma 
sala de aula, em toda instituição escolar, ou melhor, em toda a vida do aluno, é cada vez um 
grande desafio maior para os professores que lecionam essa disciplina. 

Hernandes & Ventura (1998), mostram que: “realizar uma nova conexão entre a teoria 
e a pratica na escola foi comprovar se estava sendo realizado um ensino globalizado. A intenção 
de que o aluno globalize os conteúdos e as aprendizagens é uma das orientações expressas pela 
qual atual reforma educativa, e também uma preocupação do professorado, pela adequação de 
seu trabalho à realidade social e cultural contemporânea”. 
2.1. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN’s) 

 
As definições teóricas conceituais sobre as relações entre as diferentes disciplinas 

podem se dar em três níveis de organização: Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e mais 
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recentemente a nova Transdisciplinaridade. As discussões acerca desses temas não são novas 
(destacam no Brasil na década de 70), seja nas instituições de Ensino Fundamental Médio e 
também no meio Acadêmico são bastante relevantes para enriquecer o Ensino/Aprendizagem 
de qualquer disciplina, em especial ao ensino da Física no Ensino Médio. 

Na concepção de Frigotto (1995), ele destaca que o ensino convive com a contradição 
que historicamente existe em seu interior. De um lado, coloca-o a serviço da formação das elites 
dirigentes e, de outro lado, produz conhecimentos críticos para a interpretação das relações 
contraditórias que conduzem a seu enfrentamento e transformação. Neste espaço, a organização 
curricular fragmentada e desarticulada, disciplinar, reflete a cisão histórica das atividades 
humanas imposta pelo modelo industrial à maioria das populações. 

Discutindo a organização fragmentada do conhecimento nas escolas, Manacorda (1991) 
e Almeida Filho (1997) abordam que “o conhecimento veiculado nas escolas vem sendo 
organizado de forma tão estanque e fragmentado como a organização do trabalho industrial que 
coloca o indivíduo como objeto de ação parcial e obriga-o a constituir-se em um homem 
dividido, alienado, desumanizado. A realidade social e cientifica da modernidade é marcada 
por esta fragmentação”. 

Muito se ouve e observa-se falar em Multi, Inter e Transdisciplinaridade. Uma das 
questões que se coloca para discussão é as diferenças de fundo entre esses conceitos. É preciso 
identificar, conceitualmente, analogias entre eles. A ideia de integração e de totalidade que 
aparentemente perpassa estes conceitos tem referenciais teórico-filosóficos diferentes e 
inconciliáveis. A prática do ensino dos professores sendo transdisciplinar é diferente da prática 
do ensino dos professores interdisciplinar ou multidisciplinar e muito diferente da prática dos 
professores disciplinar, do Ensino da Física. 

A Multidisciplinaridade trata da integração de diferente conteúdo de uma mesma 
disciplina, porém sem nenhuma preocupação de seus temas comuns sob sua própria ótica, 
articulando algumas vezes bibliografia, técnicas de ensino e procedimentos de avaliação de 
conteúdo. 

Nogueira (2001) mostra que “não existe nenhuma relação entre as disciplinas, assim 
como todas estariam no mesmo nível sem a prática de um trabalho cooperativo”. Segundo 
Almeida Filho (1997): “Poder-se-ia dizer que na Multidisciplinaridade as pessoas, no caso as 
disciplinas do currículo escolar, estudam perto, mas não juntas. A ideia é de justaposição”.  

Na Multidisciplinaridade, recorremos a informação de várias matérias para estudar um 
determinado elemento, sem a preocupação de interligar disciplinas entre si. Neste caso, cada 
matéria contribui com suas informações pertinentes ao campo de conhecimento, sem que 
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houvesse uma real integração entre elas. Essa forma de relacionamento entre as disciplinas é a 
menos eficaz para a transferência de conhecimentos para os alunos. 

A Interdisciplinaridade, como enfoque teórico-metodológico ou gnosiológico, como a 
denomina Gadotti (1993), surge na segunda metade do século passado, em resposta a uma 
necessidade verificada principalmente nos campos das ciências humanas e da educação: superar 
a fragmentação e o caráter de especialização do conhecimento, causado por uma epistemologia 
de tendência positivista em cujas raízes está o empirismo, o naturalismo e o mecanicismo 
clássico do início da modernidade.  

Sobretudo pela influência dos trabalhos dos grandes pensadores modernos como 
Galileu, Bacon, Descartes, Newton, Darwin e outros, as ciências foram sendo divididas e, por 
isso, especializando-se. Organizadas, de modo geral, sob a influência das correntes de 
pensamento naturalista e mecanicista, buscavam, já a partir da Renascença, construir uma 
concepção cientifica do mundo. A interdisciplinaridade, como um movimento contemporâneo 
que emerge na perspectiva do diálogo e da integração das ciências do conhecimento, vem 
buscando romper com o caráter de hiperespecialização e com a fragmentação dos saberes. 

Para Edgar Morin (2005), certas concepções cientificas mantêm sua vitalidade porque 
se recusam ao claustro disciplinar. A especialização do conhecimento cientifico é uma 
tendência que nada tem de acidental. Ao contrário, é condição de possibilidade do próprio 
progresso do conhecimento, expressão das exigências analíticas que caracterizam o programa 
de desenvolvimento da ciência que nos vem dos gregos e que foi reforçado no século XVII, 
principalmente com Descartes e Galileu. Para lá das diferenças que os distinguem, eles 
comungam de uma mesma perspectiva metódica: dividir o objeto de estudo e estudar finamente 
os seus elementos constituintes e depois, recompor o todo a partir daí. A ideia do átomo, por 
exemplo, constitui uma espécie de sintoma eloquente deste programa.  

A tradição positivista de só aceitar o observável, os fatos, as coisas, trouxe problemas 
para as Ciências Humanas, cujo objeto de estudo não é tão observável quanto o objeto das 
Ciências Naturais, modelo sobre o qual está fundamentado o paradigma do positivismo. Com a 
fragmentação do saber aparece o especialista e as fronteiras entre as disciplinas se alargam. A 
Interdisciplinaridade veio, então, com a promessa de romper com a epistemologia positivista, 
mesmo permanecendo fiel aos seus princípios. 

O pensador Goldman (1979), destaca que, incialmente, a Interdisciplinaridade aparece 
como preocupação humanista, além da preocupação com as ciências. Desde então, parece em 
todas as correntes de pensamento se ocuparam com a questão da Interdisciplinaridade. Convém 
ressaltar que para alguns pensadores a palavra Interdisciplinaridade, para muitos 
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professores/docentes é uma palavra vaga, flutuante, ambígua que ninguém sabe definir, mas 
que todos parecem querer aspirar (POMBO, 2004).  

Não existe, de fato, consenso sobre o que é realmente Interdisciplinaridade. Ninguém 
sabe o que é a Interdisciplinaridade, o que identifica as práticas ditas interdisciplinares, qual a 
fronteira exata a partir da qual uma determinada experiência de ensino pode ser dita, ou 
considerada, interdisciplinar e não multidisciplinar, pluridisciplinar ou transdisciplinar. 

Para designar uma mesma atividade, os professores utilizam uma série de termos 
aparentemente similares ou, pelo menos, dados como muito próximos: além de 
Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade, Pluridisciplinaridade, Transdisciplinaridade, 
designações, e definições, como as de ensino integrado, educação ambiental, trabalho de 
projeto, etc. aparecem com muita frequência, recobrindo-se mais ou menos completamente e 
sem que nenhuma distinção seja claramente estabelecida. 

Na própria literatura especializada não há uma definição clara e única do conceito de 
Interdisciplinaridade. Por exemplo, Jean Luc Marion (1978) define a Interdisciplinaridade 
como a “...cooperação de várias disciplinas no exame do mesmo projeto”. Por seu lado, para 
Piaget (1972), a Interdisciplinaridade aparece como “...intercambio mutuo e integração 
recíproca entre as várias disciplinas (...tendo) como resultado um enriquecimento recíproco”. 
Palmade (1979) vai mais longe, propondo que por Interdisciplinaridade se entende “...a 
integração interna e conceitual que rompe a estrutura de cada disciplina para construir uma 
axiomática nova e comum a todas elas, com o fim de dar uma visão unitária de um setor do 
saber”. 

Isto quer dizer que, tomando como base apenas três definições, damo-nos conta, 
imediatamente, de como o significado da palavra interdisciplinaridade é objeto de significativas 
flutuações: da simples cooperação de disciplinas ao seu intercambio mútuo e integração 
reciproca ou, ainda, a uma integração capaz de romper a estrutura de cada disciplina e alcançar 
uma axiomática comum.  

É no campo das ciências humanas e sociais que a Interdisciplinaridade aparece com 
maior força. A preocupação com a visão mais totalizadora da realidade cognoscível e com a 
consequente dialogicidade das ciências foi objeto de estudo primeiramente na Filosofia, 
posteriormente nas Ciências Sociais e mais recentemente na epistemologia Pedagógica. 
Trabalhos como o de Kapp (1961), Piaget (1973), Vygotsky (1986), Durand (1991), Snow 
(1959) e Gusdorf (1967) são alguns exemplos desse movimento.  

Para Japiassu (1976), a Interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas 
entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo 
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projeto. A Interdisciplinaridade visa à recuperação da unidade humana pela passagem de uma 
subjetividade para uma intersubjetividade e, assim sendo, recupera a ideia primeira da cultura 
(formação do homem total), o papel da escola (formação do homem inserido em sua realidade) 
e o papel do homem (agente de mudança no mundo). Portanto, mais do que identificar um 
conceito para a Interdisciplinaridade, o que os autores buscam é encontrar um sentido 
epistemológico, seu papel e suas implicações sobre o processo de conhecer. 

Ele, Japiassu (1976), destaca ainda: “... do ponto de vista integrador, a 
interdisciplinaridade requer equilíbrio entre amplitude, profundidade e síntese. A amplitude 
assegura uma larga base de conhecimento e informação. A profundidade assegura o requisito 
disciplinar e/ou conhecimento e informação disciplinar para a tarefa a ser executada. A síntese 
assegura o processo integrador”. 

Siqueira & Pereira (1996), concluem que o contexto histórico vivido neste novo milênio, 
caracterizado pela divisão do trabalho intelectual, fragmentação do conhecimento e pela 
excessiva predominância das especializações, demanda a retomada do antigo conceito de 
interdisciplinaridade que no longo percurso desse século foi sufocada pela racionalidade da 
revolução industrial. A necessidade de romper com a tendência fragmentadora e desarticulada 
do processo do conhecimento, justifica-se pela compreensão da importância da interação e 
transformações reciprocas entre as diferentes áreas do saber. Essa compreensão critica colabora 
para a superação da divisão do pensamento e do conhecimento, que vem colocando a pesquisa 
e o ensino como processo reprodutor de um saber parcelado que consequentemente tem muito 
refletido na profissionalização, nas relações de trabalho, no fortalecimento da predominância 
reprodutivista e na desvinculação do conhecimento do projeto global de sociedade. 

Para Fazenda (1994), a Interdisciplinaridade é voltada para a formação do indivíduo e 
propõe a capacidade de dialogar com as diversas ciências, fazendo entender o saber como um 
todo e não em partes, ou fragmentações. 

Assim podemos dizer que a Interdisciplinaridade é uma proposta onde a forma de 
ensinar leva em consideração a construção do conhecimento pelo aluno, que como defende 
Pombo (2004), “Visa integrar os saberes disciplinares, e não eliminá-los”. Não se trata de unir 
disciplinas, mas é fazer do ensino uma prática em que todos demonstrem que fazem parte da 
realidade do educando. 

Trata-se de uma prática que não dilui as disciplinas no contexto escolar, mas que amplia 
o trabalho disciplinar na medida em que promove a aproximação e a articulação das atividades 
docentes numa ação coordenada e orientada para objetivos bem definidos. (CARLOS, 2006).  
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Ainda é incipiente, no contexto educacional, o desenvolvimento de experiências 
verdadeiramente interdisciplinares, embora haja um esforço institucional nesta direção. Não é 
difícil identificar as razões dessas limitações; basta que verifiquemos o modelo disciplinar e 
desconectado de formação presente nas universidades, lembrar a forma fragmentária como 
estão estruturados os currículos escolares, a lógica funcional e racionalista que o poder público 
e a iniciativa privada utilizam para organizar seus quadros de pessoal técnico e docente, a 
resistência dos educadores quando questionados sobre os limites, a importância e a relevância 
de sua disciplina e, finalmente, as exigência de alguns setores da sociedade que insistem num 
saber cada vez mais utilitário. 

Para Luck (2001), o estabelecimento de um trabalho no sentido interdisciplinar provoca, 
como toda ação a que não se está habituado, sobrecarga de trabalho, certo medo de errar, de 
perder privilégios e direitos estabelecidos. A orientação para o enfoque interdisciplinar na 
prática pedagógica implica em romper hábitos e acomodações, implica buscar algo novo e 
desconhecido. É certamente um grande desafio. 

Para Fazenda (1979), a introdução da Interdisciplinaridade implica simultaneamente 
uma transformação profunda da pedagogia, um novo tipo de formação de professores e um 
novo jeito de ensinar: “Passa-se de uma relação pedagógica baseada na transmissão do saber 
de uma disciplina ou matéria, que se estabelece segundo um modelo hierárquico linear, a uma 
relação pedagógica dialógica na qual a posição de um é a posição de todos. Nesses termos, o 
professor passa a ser o atuante, o crítico, o animador por excelência”. 

Para Gadotti (1993), a Interdisciplinaridade visa garantir a construção de um 
conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. Para isso, integrar 
conteúdos não seria suficiente. É preciso, como sustenta Fazenda (1979), também uma atitude 
interdisciplinar, condição essa, manifestada no compromisso profissional do educador, no 
envolvimento com os projetos de trabalho, na busca constante de aprofundamento teórico e, 
sobretudo, na postura ética diante das questões que envolvem o conhecimento.  

Demo (2001), também nos ajuda a pensar sobre a importância da Interdisciplinaridade 
no processo de ensino aprendizagem quando propõe que a pesquisa seja um princípio educativo 
e cientifico. Para ele, disseminar informação, conhecimento e patrimônios culturais é tarefa 
fundamental, mas nunca apenas os transmitimos. Na verdade, reconstruímos. Por isso, a 
aprendizagem é sempre um fenômeno reconstrutivo e político, nunca apenas reprodutivo. 

Freire, Nogueira & Mazza (1987), a Interdisciplinaridade é o processo metodológico de 
construção do conhecimento pelo sujeito com base em sua relação com o contexto, com a 
realidade, com a sua cultura. Busca-se a expressão dessa Interdisciplinaridade pela 
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caracterização de dois movimentos dialéticos: a problematização da situação, pela qual se 
desvela a realidade, e a sistematização dos conhecimentos de forma integrada.  

Pombo (2003), afirma que há um alargamento do conceito de ciência e, por isso, a 
necessidade de reorganização das estruturas da aprendizagem das ciências e, por consequência, 
das formas de aprender e de ensinar. Em outras palavras: o alargamento do conceito de ciência 
é tão profundo que muitas vezes é difícil estabelecer a fronteira entre a ciência e a política, a 
ciência e a economia, a ciência e a vida das comunidades humanas, a ciência e a arte e assim 
por diante. Por isso, quanto mais interdisciplinar for o trabalho docente, quanto maiores forem 
as relações conceituais estabelecidas entre as diferentes ciências, quanto mais problematizantes, 
estimuladores, desafiantes e dialéticos forem os métodos de ensino, maior será a possibilidade 
de apreensão do mundo pelos sujeitos que aprendem. 

A Interdisciplinaridade vem como aspiração emergente em prol a superação da 
racionalidade positivista, quebrando paradigmas e propondo a visão de um todo, defendida até 
nos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) como podemos contemplar a seguir: “A 
interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser objeto de conhecimento, um 
projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade 
sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, 
algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 
” 

A Interdisciplinaridade contemplada nos PCN’s assume como fundamento de 
integração a prática docente comum voltada para o desenvolvimento de competência e 
habilidade comuns aos educandos. Promovendo assim a mobilização da comunidade escolar 
em torno de objetivos educacionais mais amplos, que estão acima de quaisquer conteúdos 
disciplinares (CARLOS, 2006). O que também podemos perceber nos PCN’s: “Um trabalho 
interdisciplinar, antes de garantir a associação temática entre diferentes disciplinas, é uma 
ação possível, mas não imprescindível, deve buscar unidade em termos de prática docente, ou 
seja, independentemente dos temas/assuntos tratados em cada disciplina isoladamente. Em 
nossa proposta, essa prática docente comum está centrada no trabalho permanentemente 
voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades, apoiado na associação 
ensino/pesquisa e no trabalho com diferentes fontes expressas em diferentes linguagens, que 
comportem diferentes interpretações sobre temas/assuntos trabalhados em sala de aula. 
Portanto, esses são os fatores que dão unidade ao trabalho das diferentes disciplinas, e não a 
associação das mesmas em torno de temas supostamente comuns a todas elas” (BRASIL, 
2002b, p. 21-22). 
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Neste trabalho, sobre modelos atômicos, tentamos praticar a Interdisciplinaridade 
apontada pelos PCN’s envolvendo as disciplinas de; a) História, b) Matemática, c) Quimica, d) 
Biologia e, obviamente, a e) Física. 

As pesquisas de Oliveira, Viana, Gerbassi (2007), Osterman (2000) e Terrazan (1992), 
apontam que a Física Moderna e Contemporânea é deixada em segundo plano por muitos 
professores do Ensino Médio que optam por trabalhar somente com a Física Clássica.  

Pesquisas como a de Terrazan (1992) apontam que as preocupações com os conteúdos 
no ensino de Física ainda se concentram na Física Clássica desenvolvida entre o século XVI e 
XIX, que se divide em: Mecânica, Termodinâmica, Ondas, Óptica e Eletromagnetismo. É 
provável que a inserção da Física Moderna e Contemporânea não ocorra por falta de 
conhecimento acadêmico dos professores, já que o tema Física Moderna e Contemporânea faz 
parte do curso superior de Física há décadas.  

Ruzzi (2008) aponta que a Física Moderna surgiu no início do século XX, enquanto a 
Física Clássica data do século XVI, sendo ambos os temas resultados das ideias de quantização 
da energia e análise de referenciais, o que resultou na Mecânica Quântica e a Teoria da 
Relatividade como uma quebra dos paradigmas da Física Clássica. A Física Moderna 
Contemporânea hoje está presente em toda nova tecnologia, por exemplo, GPS, televisão LCD, 
relógios quânticos, telecomunicações via satélite, usinas nucleares dentre outras, o que torna 
importantíssima sua abordagem na Educação Básica. 

Valadares e Moreira (1998) apud Ostermann e Moreira (2000) defendem a inserção de 
Física Moderna e Contemporânea para que os alunos do Ensino médio conheçam os 
fundamentos tecnológicos do seu tempo. É certo que o mundo contemporâneo passa pelo 
desenvolvimento tecnológico, e para vivenciá-lo há a necessidade de a escola inserir em seu 
currículo novos temas para a formação de um cidadão esclarecido. Mesmo que o aluno no futuro 
próximo não seja um físico, mas que seja capaz de compreender a importância do processo 
evolutivo da ciência presente sua própria história. 

Para Bacherlard (2002), em seu desenvolvimento contemporâneo, as ciências Físicas e 
Químicas podem ser caracterizadas epistemologicamente como domínios de pensamentos que 
rompem nitidamente com o conhecimento dito vulgar. Segundo Mortimer (1995) é importante 
mostrar a ciência como criação humana, sujeita a influência de fatores sociais, econômicos e 
culturais do seu tempo. Abordar, sempre que possível, fatos históricos que contribuíram para 
as mudanças de paradigmas aceitos em determinada época, trazendo o próprio discurso dos 
cientistas para ilustrar essas mudanças, quando isso se mostrar apropriado, também é um dos 
papéis da escola. 
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Segundo Ostermann (2000) apresenta os resultados obtidos a partir das respostas de 61 
Físicos, professores de física e pesquisadores em ensino de física sobre a inserção da Mecânica 
Quântica no ensino Médio. No estudo evidencia-se o consenso para assuntos, que podem ser 
explorados e compartilhados no ensino de Física, com possível inclusão: efeito fotoelétrico, 
átomo de Bohr, leis de conservação, radioatividade, forças fundamentais, dualidade onda-
partícula, fissão e fusão nuclear, origem do universo, raios X, relatividade restrita, Big Bang, 
estrutura molecular, fibras óticas e Modelo Atômico Quântico. 

Outros estudiosos do ensino de ciências, compartilham da necessidade de incluir 
conhecimentos atualizados na formação geral do cidadão dada a sua importância na Física e na 
Química, bem como em aplicações tecnológicas cada vez mais presentes nas sociedades 
industrializadas (GRECA, MOREIRA & HERCOVITZ, 2001). 

Com o objetivo de corroborar com a aplicação da Física Moderna Contemporânea foram 
realizados trabalhos de divulgação entre estudantes do Ensino Médio de diversos países, dentre 
os textos resultantes destes trabalhos foram analisados por Moreira e Ostermann (2000), que 
divulgaram no Brasil as principais vertentes metodológicas do ensino Física Moderna no 
Ensino Médio. Segundo estes autores as 03 vertentes que são: Exploração dos limites dos 
Modelos Clássicos, não utilização de referências do Modelo Clássico e escolha de tópicos 
essenciais. 

O artigo de Ostermann e Moreira (2000) explica como aplicar a exploração dos limites 
dos Modelos Clássicos ao realçar o caráter não linear do desenvolvimento cientifico, as 
dificuldades que causaram a crise da Física Clássica e as diferenças entre a Física Clássica e a 
Física Moderna. 

Este modelo formulado por Gil & Solbes (1988) na Espanha teve resultado positivo, no 
entanto, deve-se considerar para fins de aplicação que foi o trabalhado com um enfoque 
construtivista, logo, exigia maior participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem. 

Borges (2002), sugere em seu trabalho formas de trazer o educando ao interesse pelo 
aprendizado da Física Moderna Contemporânea usando modelos computacionais e 
apresentação de figuras, sem utilização de laboratórios, já que ele, o laboratório, está ausente 
da maioria das escolas públicas. 

Já Perrenoud (1999), que não trabalha diretamente com Física Moderna e 
Contemporânea enfatiza a necessidade de uma reflexão mais apurada para cada atividade 
desenvolvida em sala de aula, a fim do professor avaliar o que pretende com cada uma delas e 
seus impactos no aprendizado do aluno.  
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Diante do olhar de Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007), os problemas que as escolas 
atuais sofrem para construir um currículo que inclua a Física Moderna e Contemporânea 
resume-se a: atraso do conteúdo em relação ao avanço tecnológico cotidiano, engessamento do 
currículo, falta de contexto histórico dos temas abordados, insistência na prática da lousa e 
giz/pincel e, por fim, a formação cientifica do professor que contribui ao longo da docência 
para a má formação da cidadania do aluno. 

Outra dificuldade do professor em preparar suas aulas está no fato dos livros didáticos, 
com conteúdo de Física Moderna e Contemporânea, geralmente apresentarem os temas através 
de pequenos quadros e verbetes. Isto dá um caráter apenas informático (REZENDE JR, 2005). 
Os autores Cruz & Junior (2005), alertam para que a transposição didática seja diferente na 
Física Moderna e Contemporânea por sua natureza conceitual ser mais ampla e complexa.  

Lobato & Greca (2005), por exemplo, enfatizam que o debate sobre o ensino de Teoria 
Quântica já é de relevância mundial. Assim, esta introdução ao mundo quântico, possivelmente 
promoverá uma alteração no conhecimento prévio do aprendiz, dando-lhe melhores condições 
para entender mais e melhor os fenômenos não explicados pelos modelos clássicos e ao mesmo 
tempo ligar conhecimento especifico ao seu cotidiano. 

O estudo da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio é contestada por muitos 
devido à complexidade de alguns conceitos novos e à matemática envolvida. No entanto, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e as Orientações Educacionais Complementares 
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), sugerem o estudo da Física Moderna no Ensino 
Médio (PNLEM) concedem espaço considerável ao estudo desta parte da Física. Modelos 
Atômicos são geralmente ensinados no primeiro ano do Ensino Médio na disciplina de Química 
Geral. Nesta disciplina, frequentemente são utilizados conceito de Física Moderna. Conceitos 
como nível quântico principal, nível quântico secundário e radiação são apresentados sem 
nenhuma dedução quando apresentadas pela disciplina citada. Não há, porém, um número 
significativo de estudos sobre o aprendizado de modelos atômicos. Os poucos estudos que 
existem geralmente tratam da controvérsia sobre se a ênfase deve ser dada do conhecimento 
atual ou uma abordagem histórica e quais são os modelos mais apropriados para o ensino.  

Outro fator importante é a falsa ideia de que o modelo atômico de Bohr é aceito e usado 
no mundo cientifico como o modelo mais atual. Pelo contrário, o modelo de Bohr deve ser 
apresentado como um modelo precursor da Teoria Quântica e que representa a transição da 
Física Clássica para a Física Quântica. Além disso, para que haja uma melhor compreensão dos 
fenômenos associados à reatividade Química ou às ligações químicas, faz-se necessário a 
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utilização de alguns conceitos encontrados na Mecânica Quântica, que por sua vez fazem parte 
do Modelo Atômico Contemporâneo. 

Considera-se também que a continuação do conteúdo até chegar a abordagem do 
conhecimento quântico e consequentemente a de um modelo atômico mais moderno, delineado 
pelo uso de representações mais atuais dos átomos e moléculas, poderá ajudar o estudante do 
Ensino Médio a compreender melhor o processo de construção do conhecimento cientifico. 
 
2.2. ATEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

A teoria do norte-americano David P. Ausubel (MOREIRA, 2011), elaborada na década 
de 60, é centrada na aprendizagem significativa, com origem cognitivista, e voltada para a 
aplicação em sala de aula. Para os cognitivistas, existe na mente do indivíduo uma estrutura que 
organiza e processa a integração do conhecimento, denominada estrutura cognitiva. Ausubel 
sistematizou como se processa a aprendizagem na mente do aluno. Na prática em sala de aula 
isto significa determinar o que o aluno já sabe e ensiná-lo a partir deste conhecimento.  

Um ponto fundamental para a ocorrência da aprendizagem significativa é uma 
predisposição do indivíduo para aprender. Moreira (2011) expressa que a aprendizagem 
significativa ocorre quando um conhecimento novo interage com uma informação encontrada 
na estrutura cognitiva do aprendiz. Essa informação denominada por Ausubel de subsunçor, 
ancora o novo conhecimento, que modifica, tornando-a mais relevante. 
             Moreira (2011), corroborando com Da Silva Neto (2006), afirma que o essencial da 
Teoria da Aprendizagem significativa (TAS) elaborada por Ausubel está na organização do 
conhecimento em conglomerados hierarquizados na estrutura cognitiva do aprendiz. 
            Da Silva Neto (2006), concorda com Araújo (2005) ao destacar a TAS de Ausubel como 
um processo de interação entre a estrutura cognitiva do aprendiz, chamada por Ausubel de 
subsunçor, e a nova informação ofertada. Para ocorrer à aprendizagem o subsunçór deve ser 
modificado, ficando mais evoluído, inclusivo, com maior possibilidade de se relacionar com 
outras informações, localizando-se de forma organizada na estrutura cognitiva do estudante. 
            Damásio, Pacheco & Martins (2009) se referem a TAS como sendo uma teoria 
cognitivista/construtivista, para os autores os conhecimentos adquiridos por um aprendiz, estão 
organizados e localizados em uma complexa estrutura cognitiva e a aprendizagem significativa 
ocorre sempre que o conhecimento armazenado na estrutura cognitiva interagir com uma nova 
informação, a partir de então, esta nova informação se ancora ao conhecimento prévio do 
aprendiz, modificando a estrutura cognitiva do indivíduo. 
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            Segundo Moreira (2011) Ausubel deixa clara a preferência por uma aprendizagem 
significativa ao invés de uma aprendizagem mecânica, porém este aponta para não existência 
de uma separação entre estas duas formas de aprender, sinalizando que em alguns casos a 
aprendizagem mecânica se faz necessária para a construção dos subsuçores, que à medida que 
ficam mais abrangentes e elaborados, são usados pelo aprendiz como ancoras de novos 
conhecimentos.  
               Trindade (2011) indica as condições necessárias para a ocorrência da aprendizagem 
significativa; a) Uso de material que se relacione com a estrutura cognitiva do estudante; b) 
Disposição do aprendiz para interagir com o novo material de forma substantiva e não arbitrária; 
c) O material deve ser relacionável ao subsunçor do aprendiz e o processo tem que ocorrer de 
forma não arbitrária e não literal; d) O aprendiz deve apresentar uma vontade de interagir de 
forma substantiva e não arbitrária com o novo material, o qual deve apresentar potencialidade 
significativa. 
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3. A FÍSICA NATURAL – OS PRIMÓRDIOS DA CIÊNCIA 
 
Num primeiro momento, as propriedades da matéria não eram alteradas. Galhos de 

árvores tornaram-se tanto em armas para a defesa como instrumento para apanhar frutos em 
lugares altos. As ferramentas primitivas foram sendo melhoradas: pedras grandes eram 
quebradas para se obterem pedaços menores e na forma desejada. Elas eram talhadas para que 
tivessem a borda cortante. Disso saiu um objeto nunca antes visto: uma pedra cortante que, logo 
descobriram, servia para praticamente tudo. Servia para retalhar a carne e peles, tirar casca de 
árvores e cortar madeira. Ela não tinha cabo, e era usada diretamente na palma da mão. Assim, 
a teoria mais aceita é que, para ser usada como arma, era atirado num movimento rotatório, 
como um fresbee (objetos em forma de disco). 

Por volta de 30 mil anos atrás, o cabo foi inventado, criando o machado propriamente 
dito, com uma inédita capacidade de decepar membros e cabeças. Ainda que seja uma 
ferramenta, o machado de mão é a mãe de todas as armas. Foi a primeira lâmina criada, dando 
origem a todos os primeiros instrumentos usados pelo homem. Mais baratos e fáceis de produzir 
que as espadas, seriam onipresentes na história da humanidade. Foram usados com brutal 
eficiência desde os antigos egípcios aos cavaleiros medievais e nativos da América. Galhos 
eram afinados, convertendo-se em objetos pontiagudos. Novos materiais foram utilizados para 
a confecção de objetos: unhas, garras, chifres, dentes, conchas, fibras vegetais. O couro dos 
animais era utilizado para se fazerem martelos, arcos, agulhas, pentes, peneiras, trituradores, 
raspadores. Com esse arsenal artesanal/tecnológico tornou-se possível trabalhar os materiais 
disponíveis na natureza para a produção de objetos que atendessem as necessidades mais 
imediatas da vida. (CHASSOT, 1994). 

Porém, no princípio, havia a guerra. A instituição é mais antiga que o Homo Sapiens, 
praticada por hominídeos ancestrais – e até por chipanzés. O arqueólogo Lawrence Keeley, da 
Universidade de Oxford, estima que até 40% dos homens pré-históricos morriam em guerras, 
feitas para sequestrar mulheres, fazer escravos ou eliminar a competição por recursos. A 
invenção da agricultura, há 10 mil anos, foi uma revolução também na arte de matar. De 
pequenas tribos desorganizadas, o ser humano passou a viver em cidades – e daí nasceram o 
Estado e os exércitos. A terra tornou-se a grande propriedade a ser cobiçada. E conquistada.  

As descobertas prosseguiram com a conservação dos alimentos, a descoberta do sal, a 
armazenagem de grãos, a secagem das frutas, a conserva dos sucos e o domínio do fogo. Ele 
foi dominado pelo Homo Erectus, há 1,5 milhão de anos. Essa foi a primeira arma de destruição 
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em massa, capaz de dizimar vilas, cidades, fortificações, plantações, impérios. Assim, o fogo 
servia muito mais do que apenas para espantar predadores e cozinhar alimentos.  

Ele servia para a madeira ser trabalhada com calor para tornar-se reta, criando as 
primeiras lanças, dardos e flechas. Muito provavelmente a descoberta que se seguiu ao domínio 
do fogo foi a cocção dos alimentos. Assar ou tostar uma carne não exige instrumentos 
especializados, porém, para cozer um alimento são necessários utensílios resistentes e 
impermeáveis ao fogo. 

 
3.1. A FISICA APLICADA EM ARMAS ARTESANAIS 

 
Em termos de complexidade física, o arco e a flecha foram a tecnologia de ponta na pré-

história. É preciso ter um conhecimento mínimo para entender a trajetória parabólica do projétil, 
como usar 25 diferentes materiais, em cinco fases de trabalho, e também ter uma ideia básica 
de aerodinâmica para a pena ideal que a estabilizavam no ar. Mesmo a flecha primitiva era 
capaz de voar a 180km/h e, a julgar pelos índios brasileiros, que usam arcos idênticos aos da 
pré-históricos, um bom arqueiro era capaz de atingir seu alvo a 180m de distância. 

As flechas eram feitas de pontas serradas, que impedem que sejam retiradas, causando 
sangramentos e infecções, e também embebidas em extratos de plantas ou animais venenosos. 
Diferente do que os videogames e filmes ensinam, levar uma flechada costumava ser uma 
sentença de morte. 

Em oposição a flecha, a lança transmitia a força dos braços e o peso do próprio corpo. 
Lanças tinham uma capacidade inigualável de perfuração. A uma distância segura impedia a 
reação da vítima. Com um formato de folha, cumpria a função oposta à de uma flecha, 
permitindo que fosse puxada de volta e ser novamente usada para atacar nova vítima. 

Inventado simultaneamente, um dardo era quase idêntico a uma lança, mas geralmente 
mais leve, feito para ser atirado. A distância útil de um dardo era até vinte metros e sua 
penetração, suficiente para matar grandes presas, como mamutes, búfalos ou ursos. Animais 
menores, como servos, lobos ou humanos eram derrubados e não levantavam mais. 

Flechas eram letais e podiam ser disparadas rapidamente, mas a capacidade de 
penetração era relativa. Dardos tinham essa capacidade, mas eram de curta distância. Para unir 
melhor os dois, foi criado o lançador de dardos, ou estólica. Consistia numa alavanca presa a 
base do dardo, que servia como extensão do braço, dando uma amplitude muito maior ao 
movimento, o que fazia com que o dardo fosse lançado 70% mais rápido. Era devastador. 
Réplicas modernas atravessaram portas de carros com seus projéteis. 
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Muitos milênios depois de terem desaparecido da Europa, os Astecas, que chamavam 
seu lançador de “atl-atl”, aterrorizavam os espanhóis com essas armas. As flechas dos nativos 
não podiam atravessar suas couraças de aço. Os dardos, sim. Eficientes, os dardos continuam 
fazendo parte do repertório básico dos aborígenes australianos e esquimós. 

Já no final do Paleolítico, com a fabricação de objetos de cerâmica, que serviam para o 
armazenamento e cocção de alimentos, o homem realizava a fermentação de sucos vegetais, a 
curtição de peles e o tingimento de fibras. 

Muito provavelmente a vida sedentária, com a agricultura e artesanatos primitivos, 
começou nas margens dos grandes rios, tanto nas regiões bíblicas (Mesopotâmia, entre o Tigre 
e o Eufrates, Egito, às margens do Nilo) como no Oriente: Índia (o Indo) e China (o Hoangô).  

 
3.2 A AURORA DA CIÊNCIA RACIONAL 
 

A transformação do homem em pastor e agricultor exigiu grandes modificações na sua 
postura, o que lhe proporcionou um certo domínio sobre a natureza e facilitou-lhe a obtenção 
de alimentos com uma crescente independência das condições geralmente adversas do meio 
ambiente. Isto obrigou o homem a tornar-se singular observador da vida das plantas e dos 
animais. A descoberta dos diferentes ciclos vitais é um dos primeiros feitos da biologia que se 
iniciava. As relações entre as operações agrícolas e o aumento das colheitas conduziram à 
elaboração das primeiras teorias, ponto de partida para uma ciência racional. 

Com o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, o homem foi capaz de obter de menores 
extensões de terreno uma maior quantidade de alimentos do que os antes obtidos da caça ou 
colheita em extensas zonas. A agricultura influiu grandemente no aperfeiçoamento de outras 
técnicas, como operações de cavar, semear, ceifar, trilhar, o que passou a exigir a fabricação de 
novos instrumentos agrícolas, gradativamente incorporados aos que já usavam no Paleolítico. 
O armazenamento de grãos e de líquidos passou a exigir a criação de recipientes de cerâmicas 
de maiores tamanhos e, consequentemente, o desenvolvimento de técnicas mais apuradas para 
a sua fabricação. A disponibilidade de abundantes quantidades de lã, linho e outras fibras 
determinou a necessidade de criação dos primeiros instrumentos para a fiação e a tecelagem. A 
construção de casas para abrigo, ao lado das exigências de aperfeiçoamento de ferramentas, 
mais a busca de diversificados materiais de construção, exigiram o conhecimento de operações 
de aritmética e de geometria. 

O arroz já era cultivado na China 5 mil anos antes da nossa era. A cevada, o linho e o 
trigo também foram culturas desenvolvidas em tempos remotos. Há notícias inclusive de 
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práticas de fecundação artificial e multiplicação por estacas de tamareiras há mais de 6 mil anos. 
Para aumentar a produção, a agricultura exigia irrigação; inicialmente esta foi natural, mas com 
o maior domínio da natureza o homem começou a fazê-la, represando artificialmente rios e 
construindo redes de canais para a distribuição de água (principio dos vasos comunicantes). A 
aldeia, até então unidade econômica e cultural independente, perdeu sua autonomia, pois 
tornou-se necessária em várias situações, a contribuição de muitas aldeias para as produções 
coletivas. 

Por volta de 4000 a.C. o homem usava metais. A princípio utilizava o ouro e o cobre, 
por serem esses metais encontrados livres na natureza, apenas no fabrico de objetos de adornos. 
A disponibilidade de cobre aumentou muito quando foi descoberto que se podia obtê-lo, sem 
muita dificuldade, a partir do aquecimento de pedras azuladas. Foi talvez um acontecimento 
acidental que deu origem a metalurgia. O preparo de ligas metálicas como o bronze, foi uma 
das mais sofisticadas descobertas do homem quando começou a usar os metais. 

Já no final do Período Neolítico, o Egito era um estado organizado, centrado no rio Nilo. 
O Nilo desafiou os egípcios para um conhecimento aplicado na agricultura. A inundação anual 
do Nilo, era fundamental para toda a vida no Egito. Um sistema bem-organizada de irrigação 
para aproveitar as cheias, resultavam em até três colheitas anuais. Isto exigia o correto uso do 
solo, correto manejo do gado e conveniente armazenamento das safras.  

 
3.3 O INICÍO DA TEORIA ATÔMICA 
 

Leucipo de Mileto (430-370 a.C.) de quem pouco se sabe, é considerado o criador do 
atomismo ou teoria atomista. Foi provavelmente discípulo de Parmênides (544-450 a.C.) ou de 
Zenão (490-430 a.C.). Afirmou, já no ano de 540 a.C., que forçosamente deveria haver uma 
partícula tão pequena que não mais poderia ser dividida. Leucipo afirmava que o universo é 
infinito, possuindo uma parte cheia e outra vazia. Na parte cheia estariam as partículas 
fundamentais em movimento giratório, obedecendo a razão e a necessidade.                                                    

Demócrito (470-380 a.C.), nascido em Abdera, é considerado o primeiro pensador 
materialista e foi quem propôs chamar de átomo a partícula fundamental de Leucipo. Esses 
átomos são infinitos em número e são semelhantes em essência, porém diferem no tamanho, 
forma, disposição e situação. As qualidades que atribuímos aos corpos (cor, sabor, odor, ruído, 
forma) são suas aparências extrínsecas, pois os átomos só têm propriedades geométricas (forma 
e grandeza).                                                 
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A divisibilidade infinita de Anaxágoras não satisfez Demócrito. Demócrito afirmou que 
toda divisão esbarra no indivisível, o átomo. Os átomos são corpos sólidos, duros indestrutíveis 
e substancialmente iguais, diferindo apenas na forma, no tamanho, na posição e no movimento. 
Pela combinação dos átomos formam-se os corpos. Substancias doces surgem de átomos lisos, 
substancias amargas contém átomos agudos. A posição dos átomos determina a cor. Criando 
um sistema radicalmente materialista, considera a psique composta de átomos esféricos, muito 
móveis e voláteis. Pela colisão e dissolução dos átomos compõem-se e dissolvem-se os objetos 
(SCHÜLER, 1985). 

Esses pensadores formulam as primeiras hipóteses sobre os componentes essenciais da 
matéria. Segundo eles, o Universo é formado por átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e 
não podem ser cortados ou divididos. São sólidos, mas de tamanho tão reduzido que não podem 
ser vistos. Estão sempre se movimentando no vácuo. 

A cosmologia dos atomistas seguiu o esquema geral dos jônicos, porém seus princípios 
foram enunciados em uma linguagem que nos, parece surpreendentemente atual: Nada é criado 
do nada. O átomo de Demócrito não é muito diferente do átomo de Dalton, proposto quase 25 
séculos depois. 
 
3.3.1 Oposição do Atomismo 
 

O atomismo grego teve uma aceitação restrita, por duas razões: A primeira foi seu 
materialismo total, que explicava a percepção, inclusive o pensamento em termos de 
movimento dos átomos, e parecia não dar lugar para os valores espirituais. Esse materialismo 
unia um matiz radical, porque não reconhecia uma ordem natural no universo nem fazia uso de 
harmonias preestabelecidas. Os filósofos de Atenas o combateram e lograram êxito em rechaça-
lo. A segunda razão é que proporcionava explicações para cada caso, porém sem que fosse 
possível obter conclusões verificáveis pela experimentação. Esta teoria descreveu os átomos da 
água como suaves e redondos, e por isso a água flui e não tem forma. As queimaduras são 
dolorosas, porque os átomos de fogo são duros e espinhosos. Os átomos da terra são ásperos e 
dentados, porque se unem um aos outros dando substâncias duras e estáveis. 

Sócrates (470-399 a.C.) é da escola de Atenas e é o grande marco para o conhecimento 
grego. Sócrates concentra no homem o peso de suas reflexões. Atento ao mundo filosófico, 
conduz os jovens a uma conduta responsável e racional. Enfrenta criticamente a tradição 
religiosa. Para Sócrates se a verdade objetiva existe então há mérito em procurá-la e descobrir 
o método para conhecê-la. Interrogando políticos e poetas, Sócrates descobre que nada sabem 



35  

 

por não terem acesso aos fundamentos do que declaram saber. Isto o leva a uma descoberta 
surpreendente: políticos e poetas nada sabem sem terem consciência da ignorância. Sócrates 
não sabe nada e sabe que não sabe. Sócrates é sábio, porque sabe que não sabe. Com esta 
característica, se torna o protótipo do filósofo, o homem que ama o saber esquivo. A rigor, 
Sócrates é o primeiro filósofo. Todos os que o precederam, certos de terem dado com a verdade, 
entram na categoria dos políticos e dos poetas (SCHÜLER, 1985). 

 Platão (427-348 ou 347 a.C.) foi um dos discípulos de Sócrates. Situou a Ciência no 
primeiro plano de toda a atividade intelectual. Interessou-se pelos princípios e pelos progressos 
da Matemática, da Física, da Astronomia e da Biologia. Formulou ele próprio hipóteses 
audaciosas sobre a estrutura do universo e sobre as leis que o regem. Embora os jônicos já 
tivessem uma cosmogonia evolucionista, Platão propunha ainda, uma cosmogonia criacionista, 
onde o cosmos era um organismo vivente, com corpo, alma e razão.  

A Ciência de Platão condenou a experimentação como algo ruim ou como uma arte 
mecânica ímpia. Admirava muito a Matemática por ser uma Ciência dedutiva, tendo formulado 
ideias sobre números negativos e o método das variações. 

Aristóteles (384-322 a. C.) é, provavelmente, o nome que por mais tempo, em todo 
mundo, influi no “fazer filosofia” e no “fazer ciência” da humanidade. Aristóteles interessou-
se por filosofia, arte, gramática, retórica, política, psicologia, zoologia e medicina. Foi um dos 
poucos pensadores realmente universais e atuou quando o mundo grego, objeto de suas 
cogitações, estava em colapso. A epopeia/poema épico já não existia mais. O breve e intenso 
fulgor da tragédia esmorecia, a filosofia tinha perdido o impulso criador, o que se pode ver no 
sistema por ele organizado. A cidade-estado tinha sido aniquilado pelo Império Macedônico. 
Aristóteles ao legisla-la, sem o perceber, refletia sobre um mundo em ruinas (SCHÜLER, 
1985). 

Apesar de muitos homens terem feito apreciáveis avanços no conhecimento, não houve 
nenhum outro que tivesse reunido, de uma maneira tão sistemática e harmônica, os 
conhecimentos produzidos até então, podendo ser considerado o primeiro grande 
enciclopedista. Suas obras foram fonte de consultas durante séculos. Uma das grandes tarefas 
da Idade Média foi redescobrir – e traduzir –a obra aristotélica. A lógica aristotélica irá dominar 
os estudos da Física até o final da Idade Média. 
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3.4 O NASCIMENTO DA CIÊNCIA EXPERIMENTAL 
 
Pelos primórdios de 1220, Robert Grosseteste tinha grande curiosidade das coisas 

naturais e escreveu importantes textos. Seu conhecimento geral dos trabalhos de Aristóteles 
também o estimulou a escrever sobre a natureza da pesquisa cientifica. A ciência, dizia, 
começou com a experiência dos fenômenos pelo homem. A finalidade da ciência era descobrir 
as razões para a experiência – encontrar suas causas. O próximo passo seria analisá-las, 
secionando-as em suas partes ou princípios componentes. Depois disso, o fenômeno observado 
deveria ser reconstruído a partir desses princípios, com base numa hipótese, e finalmente a 
própria hipótese deveria ser testada e verificada – ou invalidada – pela observação. Esses eram 
pontos de vista importante, e o procedimento recomendado era valioso, pois continha a base 
essencial de toda ciência experimental. 

Roger Bacon, discípulo de Grosseteste,  ensinou em Paris, mas em 1247 voltou a 
Oxford. Passou o resto da vida estimulando o estudo das línguas, da matemática e, 
especialmente, de óptica, e mergulhado na ciência experimental. Tornou-se franciscano, 
rebelou-se contra os superiores e acabou preso por alguns anos, principalmente por causa do 
seu “ensinamento averroísta”, condenação que, naquele tempo, significava que ele via a razão 
e a filosofia como superiores à fé e ao conhecimento revelado da teologia (Averróis era o nome 
pelo qual Ibn Ruchd/árabe era conhecido na cristandade). 

Roger Bacon foi uma figura importante, não porque se tenha rebelado contra a 
autoridade, mas por causa das virtudes positivas de sua perspectiva cientifica. Segundo ele, 
havia quatro obstáculos para conseguir a verdade das coisas: 01) “autoridade fraca e inepta”; 
02) hábitos antigos; 03) opinião popular sem instrução; 04) encobrimento da ignorância de 
alguém por uma aparência de sabedoria. Uma medida da clareza do pensamento de Bacon é 
que algumas, se não todas, dessas críticas ainda são validas – especialmente a última (RONAN, 
1983). 

A autoridade devia ser informada pela razão, e que a razão, por seu lado, tinha de ser 
confirmada pela experiência. Que espécie de experiência? Nesse caso, Bacon novamente foi 
especifico, dividindo a experiência mística interior e conhecimento obtido por meio de causas 
exteriores, auxiliado por instrumentos e com a precisão fornecida pelo uso da matemática. 
Assim, ele confirmou a crença de Grosseteste na significação da evidencia observada, atitude 
que deveria adquirir importância fundamental para a ciência cerca de três séculos mais tarde 
(RONAN, 1983). 
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Com Robert Grosseteste, Roger Bacon, chegamos perto do que seria conhecido hoje 

com ciência ocidental, mas eles não estavam sós nessa concepção nem na promoção de novas 
ideias com o estimulo da descoberta dos trabalhos dos autores gregos. Um notável 
contemporâneo de perspectiva e influencia semelhante foi Alberto Magno (1193-1280). 
Tornou-se um frade dominicano e desempenhou um papel importante na introdução da ciência 
grega nas universidades da Europa ocidental, o que fez sem grande oposição (RONAN, 1983).  

Foi em 1240, enquanto estava em Paris, que tomou conhecimento dos trabalhos de 
Aristóteles, e ficou tão impressionado que parafraseou a obra do pensador grego. Alberto não 
se limitou a ciência, também parafraseou a lógica, a matemática, a ética, a política e a 
metafísica. Nunca receou discordar de Aristóteles e jamais caiu na armadilha de julgar 
Aristóteles infalível. Na verdade, Alberto, dava ênfase à importância do conhecimento baseado 
na observação; a ciência, ensinava Alberto, não consiste meramente acreditar no que alguém 
diz, mas questionar a natureza das coisas (RONAN, 1983).   

Até o final da Idade Média surgiram na Europa as grandes Universidades: Pádua/Itália 
(1222), Nápoles/Itália (1224), Siena/Itália (1242), Oxford/Reino Unido (1249), 
Cambridge/Reino Unido (1284), Coimbra/Portugal (1308), Pisa/Itália (1343), Praga/República 
Checa (1343), Cracóvia/Polônia (1364), Viena/Austría (1365), Heidelberg/Alemanha (1385), 
Colônia/Alemanha (1388), Turim/Itália (1405), Aix/França (1409), Leipzig/Alemanha (1409), 
Louvain/Bélgica(1425), Bordeaux/França (1441), Trier/Alemanha (1454), Freiburg/Alemanha 
(1455), Maíns/Alemanha (1456), Basiléia/Suíça (1459), Saragoça/Espanha (1474), 
Tübingen/Alemanha (1477), Barcelona/Espanha (1477), Upsala/Suécia (1477), 
Copenhagen/Dinamarca (1479), Aberdeen/Escócia (1494), Alcalá/Espanha (1499), 
Valência/Valência (1501), Sevilha/Espanha (1505) e outras, originadas das subdivisões dessas 
(PONCE, 1981). 

A Física, como o aparato de conhecimento como conhecemos hoje, nem sempre foi 
objeto de ensino nas escolas e nas Universidades. Há apenas dois séculos que ela – e algumas 
ciências exatas - ocupam lugar de destaque nos currículos escolares. O espaço conquistado para 
o estudo dessa Ciência no ensino formal – e mesmo no informal – é consequência do status que 
adquiriu, principalmente no último século, sobretudo em função dos avanços sociais 
proporcionados pelo desenvolvimento cientifico responsável por importantes invenções que 
vêm se multiplicando exponencialmente, proporcionando mudanças radicais nos transportes, 
comunicações e práticas sociais. 
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Se, por um lado, hoje a busca do conhecimento, o domínio da técnica é política de 
Estado, ao nos debruçarmos sobre a História do Ocidente ficamos perplexos diante do descaso 
com a técnica, a experimentação e o conhecimento cientifico durante séculos. Ou seja, durante 
séculos o conhecimento esteve em descompasso com o mundo Ocidental. O mundo Ocidental 
durante doze longos séculos foi dominado pela religiosidade, intolerância e ignorância. 

 
3.5 A TEORIA REVOLUCIONÁRIA DE COPÉRNICO 

 
As mais significativas mudanças ocorridas na Renascença foram relacionadas com as 

ideias sobre o universo. O ponto de vista que finalmente prevaleceu ao findar o século XVI 
representou uma revolução e afetou não só a astronomia, mas também teve as mais profundas 
repercussões na filosofia e na religião. 

Nicolau de Cusa (1401-1464) era filósofo e sacerdote e decidiu pôr a ciência a serviço 
da filosofia. Em seu estudo do universo, seus pontos de vista levaram-no a rejeitar a existência 
de um ponto central cósmico para o movimento celeste e a repudiar que a Terra era o centro de 
todas as coisas ou de que era estacionária. Acreditava que a terra se movia e sugeriu que a Terra 
não era o único lugar do universo em que havia vida (RONAN, 1983). 

Os conceitos de Nicolau não foram, naturalmente, adotados pela maioria dos 
astrônomos, que continuavam a seguir o sistema ptolomaico-aristotélico, tal como constava nos 
originais gregos e refinado pelos comentaristas árabes (RONAN, 1983).                                           

Em 1510, Nicolau Copérnico (1473-1543), figura 3.9, rompe com mais de dez séculos 
de domínio geocentrismo. Copérnico revoluciona a ideia que o homem tem de si mesmo – visto 
como a imagem de Deus e por isto o centro de tudo – e dá novo impulso a todas as ciências ao 
colocar a observação e a experiência acima da autoridade e dos dogmas. No livro 
“Comentaríolos” diz pela primeira vez que a Terra não é o centro do Universo e sim um entre 
tantos outros planetas que giram em torno do sol. Enfrenta a oposição da Igreja, que defendia o 
sistema aristotélico como dogma. Copérnico faz da Física um campo especifico.               

Copérnico tinha receio do ridículo. Afinal, qual era a prova de que a Terra se movia? 
Não parecia haver nenhuma; faltava um indicio concreto, pois se a terra se movesse, então 
haveria uma mudança anual nas posições aparente das estrelas. Mais: a de que um Terra em 
movimento estaria a mercê de permanentes temporais e ondas de marés, ou de que esse 
movimento reduziria o planeta em pedaços. A resposta estava no futuro, com uma nova física 
sobre os corpos em movimento (RONAN, 1983). 
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Quando a teoria se tornou conhecida, e antes que “Das revoluções dos corpos celestes” 
fosse publicada em 1543, Lutero (1483-1546), teólogo e reformador alemão, expressou 
imediatamente forte desaprovação: “O louco vai virar toda a ciência da astronomia de cabeça 
para baixo. Mas, como declara o Livro Sagrado, foi o Sol e não a Terra que Josué mandou 
parar”. Depois que o livro foi publicado, o reformador Melanchton (1497-1560) escreveu um 
pequeno texto de Física censurando a teoria (RONAN, 1983). 

Sob muitos aspectos, Lutero estava certo. A teoria de Copérnico virava a Astronomia 
de cabeça para baixo, mas num sentido que já era esperado havia a muito tempo. A inquietação 
de Lutero, porém, visava um problema mais sério do que a interpretação literal das Escrituras: 
a queda do homem e da Terra do trono central do universo para um lugar sem importância. O 
homem não estava mais situado num lugar adequado à sua natureza ímpar como imagem de 
Deus, no centro de todas as coisas, mas banido para um mero planeta entre tantos outros. No 
devido tempo, isso teria profundas repercussão na visão do homem de si mesmo e de seu lugar 
na criação. Trinta séculos de teologia – o homem e a Terra, como sendo o centro do Universo 
– tinham desaparecido (RONAN, 1983). 

A Teoria Copernicana foi um produto típico da especulação renascentista, e talvez o seu 
ponto culminante. Demonstrou como, tendo se preparado para derrubar ideias preconcebidas e 
doutrinas aceitas, era possível chegar a uma nova síntese e formular uma visão totalmente nova 
da natureza. A reorientação de Copérnico, tal como a promovida por Vesálio (1514-1564), cujo 
“Organização do corpo humano” apareceu no mesmo ano do “Das revoluções”, mudou a visão 
que o homem tinha de si mesmo. Mudou o modo pela qual ele iria encarar sua ciência. Não 
colocaria mais a autoridade acima da observação; em vez disso, avançaria por si mesmo, 
testando cada nova hipótese contra a pedra da experiência. Era uma técnica que iria produzir 
resultados espantosos na história da humanidade (RONAN, 1983).  

Nos setenta anos de vida de Copérnico a humanidade viveu um de seus períodos mais 
excitantes:  Cristóvão Colombo (1451-1506) descobriu novas terras, Fernão de Magalhães 
(1480-1521) circunavegou a Terra, Vasco da Gama (1469-1524) chegou pelos mares a Índia, o 
frei Martino Lutero (1483-1546) fez a Reforma, Miguel Ângelo (1475-1564) brilhou nas artes; 
a medicina com Paracelso (1493-1541) e André Vesálio (1514-1564), teve suas bases definidas; 
Leonardo da Vinci (1452-1519) foi a síntese da genialidade. 

Em 1513, Leonardo, constrói um observatório e começa a estudar o movimento dos 
corpos celestes. A partir dessas observações, escreve “Das revoluções dos corpos celestes” com 
os princípios do heliocentrismo. Segundo o heliocentrismo – que tem o Sol do grego hélio como 
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centro – todos os planetas, entre eles a Terra, giram em torno do Sol descrevendo órbitas 
circulares. 

Para muitos historiadores, a revolução copernicana se consolida um século depois com 
as descobertas telescópicas e a mecânica de Galileu Galilei (1564-1642) e as leis dos 
movimentos dos planetas de Johannes Kepler (1571-1630). As teorias copernicanas, lenta e 
gradualmente, conquistaram aceitação. As continuas investigações de três contemporâneos, 
Giordano Bruno (1548-1600), Tycho Brahe (1546-1601) e Johannes Kleper, figura 3.1, 
prepararam o caminho para as teorias de Galileu e Newton. Kleper foi além de Copérnico. Ele 
observou durante muitos anos o planeta Marte e, como resultado modificou mais ainda, as 
concepções dos gregos e do próprio Copérnico: o círculo, símbolo da perfeição, não é a 
trajetória percorrida pelos planetas, e sim, a elipse. Kleper fez muitos cálculos e estabeleceu 
não só as trajetórias, mas também calculou os tempos de percurso, constando o aumento de 
velocidade quando o planeta está mais próximo do Sol (periélio) e a diminuição quando está 
mais distante (afélio). 

                                                     

 
Fig. 3.1 – Johannes Kepler 

Fonte: http://myhero.com/hero.asp?hero=j_kepler_mdss_ca_2011 
 

A Física não teve um desenvolvimento significativo na Renascença (século XIV até o 
início do século XVII). Merecem destaque os estudos de magnetismo e de mecânica e alguns 
trabalhos em óptica. Na Mecânica o engenheiro flamengo Simon Stevin (1548-1620) continuou 
os trabalhos de Arquimedes, iniciados dezoito séculos antes, sendo autor do livro “Princípios 
da Hidrostática”, considerado a primeira obra sistemática publicada sobre o assunto, desde 
Arquimedes. Para a Holanda, protegida do mar por comportas e diques a hidrostática é uma 
ciência fundamental. 
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Em “Princípios da Hidrostática”, Stevin continuou o trabalho de Arquimedes (287 a.C 
– 212 a.C.). Estudou a teoria da alavanca, o centro da gravidade dos corpos e, acima de tudo, o 
teorema do comportamento dos corpos em um plano inclinado. Esta foi sua mais importante 
descoberta, a lei do plano inclinado. 

“Princípios de Hidrostática” de Stevin foi o primeiro livro sistemático sobre o assunto e 
deu uma simples e abrangente exposição do deslocamento quando um corpo é mergulhado na 
água. Inclui também uma explicação do “paradoxo hidrostático”, a lei que estabelece que a 
força exercida por um liquido sobre o fundo do recipiente que o contém depende apenas da 
superfície sob pressão e da altura do liquido acima dela, e nada tem a ver com a forma do 
recipiente. Sua explicação incluía a descrição de uma experiência, simples, mas eficaz, para 
demonstrar o princípio.  

No magnetismo, a maior contribuição foi a de William Gilbert (1544-1603), médico da 
casa real inglesa que em 1600 publicou o “De magnete”. O livro revela um profundo 
conhecimento do magnetismo, pois discute o assunto em detalhes, considerando não apenas a 
bússola magnética, mas também o comportamento do imã propriamente dito e seus poderes de 
atração e repulsão. Foi o mais completo tratado sobre o assunto realizado desde o tempo de 
Peter Peregrinus (séc. XIII) – sem dúvida o tratado mais completo – e foi amplamente 
aclamado, tanto na Inglaterra como no Continente Europeu (RONAN, 1983). 

Gilbert fazia uma clara distinção entre a atração exercida pelo âmbar – atração 
eletrostática – e a atração magnética. Explicou que cada imã é envolto por uma “órbita invisível 
de virtude” e como essa propriedade afeta qualquer ferro, que esteja na vizinhança. Então, após 
discutir outras propriedades, Gilbert mostrou como um pequeno imã em forma de esfera poderia 
desempenhar o papel da Terra, enquanto, com o auxílio de pequenos imãs, demonstrou o 
comportamento do que hoje chamaríamos de campo magnético do planeta. Partindo do 
princípio de que a própria terra é um imã gigante, relatou a declinação e a inclinação magnética, 
bem como as propriedades da agulha da bússola de sempre apontar para o norte ou sul. Essa 
teoria apontava uma ideia nova, mas era apoiada em provas experimentais e daria frutos nos 
séculos seguintes (RONAN, 1983).   

Na Renascença, merece destaque Leonardo da Vinci. Como pintor, estudou as leis da 
óptica, a estrutura do olho, detalhes da anatomia humana e o voo das aves. Era um apaixonado 
pela pesquisa intelectual e pela observação dos fenômenos naturais. Da Vinci foi um homem 
de saber enciclopédico, exímio conhecedor da anatomia, geologia, botânica, hidráulica, óptica, 
matemática, arquitetura, engenharia, fortificações militares e filosofia.  
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É preciso reconhecer que Leonardo, mesmo não tendo publicado nenhuma obra – a 
exemplo de muitos outros inventores que não tinham formação universitária e não sabiam latim 
– deixou inúmeros cadernos repletos de notas e de projetos de muitos aparelhos mecânicos. 

Outro ramo da Física que recebeu alguma atenção durante a Renascença foi a óptica. 
Óculos para ajudar as pessoas com problemas visuais tinham sido introduzidos na Itália por 
volta do final do século XIII, e no século XVI eram amplamente usados em toda Europa 
(RONAN, 1983). 

Os dois mais célebres escritos sobre óptica a serem impressos foram de Francesco 
Maurolico (1494-1575) e Giambattista Della Porta (1535-1615). Francesco completou seu 
“Photismi de lumine”, em 1957, e tratava da projeção de sombras, da reflexão, da formação do 
arco-íris, da estrutura do olho humano, das várias espécies de óculos disponíveis e sua função. 
Continha também métodos de medição da intensidade da luz e incluía uma descrição do calor 
radiante. Della Porta escreveu a “Magia Natural”, onde descreve sobre o espelho côncavo e a 
produção de uma imagem virtual. Deixa claro que, usando combinações de vidros côncavos e 
convexos, pode-se ver mais claramente coisas que estejam “tanto bem longe como perto” 
(RONAN, 1983). 

A partir dessas observações suspeita-se que ele teria experimentado combinações de 
lentes até encontrar os princípios que regem o funcionamento do telescópio e do microscópio 
composto. Essa suposição é fortalecida pelo fato de que, em 1593, ele publicou um livro sobre 
refração, no qual novamente relata experiências com várias combinações de lentes convexas e 
côncavas. Esse livro também contém a primeira descrição de uma câmera escura com uma lente 
(RONAN, 1983).  
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4. EVOLUÇÃO DA FÍSICA ATRAVÉS DOS TEMPOS:  DA FÍSICA CLÁSSICA Á 
MODERNA 
 

O séc. XVII lança as bases para a Física da era industrial. Simon Stevin (1548-1620), 
desenvolve a hidrostática, ciência fundamental para a Holanda, protegida do mar por comportas 
e diques. Na óptica, Christiaan Huygens (1629-1695), também holandês, que constrói lunetas 
e desenvolve teorias sobre a propagação da luz. Huygens é o primeiro cientista a descrever a 
luz como onda. Mas é Isaac Newton, cientista inglês, o grande nome da época e da Física 
Clássica.  

Isaac Newton (1642-1727) é o nome divisor de águas da história da Física. Nasce em 
Woolsthorpe, Inglaterra, no mesmo ano da morte de Galileu. Começa a estudar na Universidade 
de Cambridge com 18 anos e aos 26 já se torna catedrático. Não foi aluno brilhante, mas leu os 
“Princípios de Filosofia” de Descartes e o “Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo” 
de Galileu. Nessa época já havia formulado o que hoje conhecemos por Binômio de Newton. 
Quando estava no quarto ano da universidade, um surto de peste bubônica tomou conta da 
Europa e, na impossibilidade de prestar atendimento médico aos alunos, a Universidade fechou. 
Newton voltou para sua aldeia, Woolsthorpe, lá permanecendo por mais de dois anos. 

Foi nessa sua estada em Woolsthorpe que ele fez três descobertas fundamentais que até 
hoje assombram o mundo cientifico, pelo fato de terem sido realizadas por um jovem que estava 
em sua aldeia, sem nenhum contato com o mundo acadêmico. Foi certamente neste período que 
ele realizou experiências e lançou fundamentos de sua teoria da composição da luz, ao mesmo 
tempo em que desenvolveu a base de suas ideias sobre gravitação e movimento planetário. 

Em Woolsthorpe havia uma macieira. A queda de uma maça despertou Newton para 
uma questão: a força de atração exercida pela Terra para fazer a maça cair era a mesma que 
fazia a Lua “cair” para a terra e, assim, a colocava em órbita elíptica em torno de nosso planeta? 
Os cálculos confirmaram esta hipótese.  

Quando em 1684, Edmond Halley (1656-1742), visitou Newton para discutir sobre os 
planetas, para sua surpresa, Newton explicou que a força existente entre o Sol e os planetas é 
que produziam uma órbita elíptica. Esta força, atuava como a lei do inverso ao quadrado, e que 
ele próprio tinha provado isso. Não tinha esta prova em mãos, mas prometeu escrever a Halley, 
quando a encontrasse. Tempos depois, enviou um pequeno tratado sobre o assunto. Halley 
percebeu o imenso significado desse trabalho e pressionou Newton a escrever um livro 
completo dobre toda a questão do movimento. Por fim, em 1687, o livro estava não só completo, 
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como impresso, aparecendo sob o título de “Philosophiae naturalis principia mathematica”, 
usualmente conhecido como “Principia”. 

O livro “Principia”, escrito em latim técnico, amplamente ilustrado com diagramas 
geométricos complexos foi endereçado quase que exclusivamente a Astrônomos, Matemáticos 
e Físicos. 

Os “Principia” eram uma obra-prima; foi considerado o maior livro cientifico de todos 
os tempos. Seu impacto foi imenso. Mas talvez isso fosse apenas o que se devesse esperar, pois, 
em único volume, Newton reescrevera toda a ciência dos corpos em movimento com uma 
incrível precisão matemática. Ele completou o que os físicos do fim da Idade Média haviam 
começado e Galileu tentara trazer à realidade; suas três “leis do movimento” formam a base de 
todo o trabalho posterior, Newton também tinha resolvido um problema astronômico de 2000 
anos – o do movimento dos planetas no espaço. Com uma análise matemática que era 
assombrosa em perfeição, mostrou como uma lei do inverso do quadrado resultava em um 
movimento em elipse e forçava os planetas a obedecer às leis que Kepler tinha deduzido com 
tanto esmero a partir das observações de Tycho Brahe (1546-1601) (RONAN, 1983). 

No entanto, essas duas assombrosas realizações não eram tudo o que os “Principia” 
continham. A força de atração que atuava a partir do Sol não era o magnetismo, de Kleper e 
Hooke, mas sim a gravitação. E Newton deu um grande passo para identificar essa atração, que 
atuava no espaço como o da Terra em relação a Lua e a de todos os outros corpos em sua 
superfície. Em outras palavras, ele propôs o poderoso conceito de atração universal, segundo o 
qual cada corpo do universo atrai todos os outros, mantendo assim, todo o universo sob uma lei 
básica. Não havia mais um conjunto de leis que regia o comportamento dos corpos celestes e 
outros que governava os terrestres: a física era universal (RONAN, 1983). 

A contribuição de Newton a ciência universal não se limitou apenas a lei da gravitação 
universal. Ele contribuiu também com: 01) O método matemático das fluxões (porque trata de 
quantidades variáveis ou fluidas) ou cálculo diferencial. Newton considera cada grandeza finita 
resultado de um fluxo continuo, o que torna possível calcular áreas limitadas por curvas e o 
volume de figuras sólidas. Este método é a origem do cálculo diferencial e integral. 02) A lei 
da composição da luz. (O disco de Newton). Demonstra que a luz branca, ao passar por um 
prisma, se decompõe nas cores básicas do espectro luminoso: vermelho, laranja, amarelo, verde, 
azul e violeta. Esta descoberta é a base para o sistema cientifico da óptica. 03) A lei da 
gravitação universal. Desenvolve as leis da mecânica; a) A lei da inércia. Afirma que um objeto 
parado e um objeto em movimento tendem a se manter como estão a não ser que uma força 
externa atue sobre eles. b) A força é proporcional à massa do objeto e sua aceleração. A mesma 
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força que irá mover um objeto com massa duas vezes maior com metade da aceleração. c) 
Conclui que, para toda ação há uma reação equivalente e contrária. Este é o princípio da 
propulsão de foguetes: quando os gases “queimados” – resultantes da combustão do motor – 
escapam pela parte final do foguete, fazem pressão em direção oposta, impulsionando-o para 
frente. 04) Escreve Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, usualmente referido como, 
Principia. Durante os vinte anos seguintes, Newton desenvolve os cálculos que demonstram a 
hipótese da gravitação universal e detalha estudos sobre a luz, a mecânica e o teorema do 
binômio. Principia, publicado em 1687 é a obra-prima cientifica que consolida com grande 
precisão matemática suas principais descobertas. Newton prova que através que a Física pode 
explicar tanto fenômenos terrestres quanto celestes e por isso é universal. 

No primeiro livro dos “Principia” estão os fundamentos da moderna ciência da Física 
Matemática, da Hidrostática e da Hidrodinâmica. No segundo livro Newton demoliu o mundo 
de Descartes, então muito aceito. No terceiro, intitulado “O sistema do mundo”, está o ápice da 
genialidade newtoniana, ao abordar as consequências astronômicas da lei da gravitação, onde 
determinou as massas de diversos planetas, relacionando-as com a Terra. Outra aplicação foi a 
análise das marés e o estudo dos cometas. 

Os Principia, considerados como a maior ruptura que houve em todos os tempos, na 
ciência, levaram o próprio Newton a sustentar a universalidade das leis nelas expostas. Tornou-
se um herói nacional mesmo antes de morrer. Tornou-se um símbolo, um século mais tarde, da 
revolução cientifica que iria mudar a história cientifica da Europa para sempre. A partir de 
Newton, os astrônomos iriam observar o céu e constatar que a matemática dita leis e faz 
previsões exatas. Fato absolutamente extraordinário, o sistema newtoniano triunfou sobre os 
obstáculos: mais ainda, deixou a porta aberta a desenvolvimentos matemáticos que permitiram 
descobrir desvios aparentes e mesmo, num caso célebre, inferir desses desvios a presença de 
um corpo celeste até então desconhecido. Pode-se dizer que a “descoberta” de um novo planeta, 
Netuno, consagrava a força profética da visão newtoniana. Para Newton, a Mecânica, é a “alma” 
da Física. 

Para entender a genialidade, e a contribuição, de Isaac Newton à ciência é preciso tentar 
compreender a convulsão do mundo cientifico trezentos anos atrás com as repercussões dos 
seus trabalhos. A ciência newtoniana é uma ciência prática: uma de suas fontes é o saber dos 
artesãos da Idade Média e dos construtores de máquinas; ao menos em princípio, ela própria 
fornece os meios de agir no mundo, de prever e modificar o curso dos processos, de conceber 
dispositivos próprios para utilizar e explorar forças e recursos materiais da natureza.  
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 Ainda hoje a ciência newtoniana representa um sucesso exemplar. Os conceitos 
dinâmicos que introduziu constituem uma aquisição definitiva que transformação alguma da 
ciência poderá ignorar. Isso pode ser exemplificado com o grande número de leis ou fórmulas 
que tem o seu nome, situação única em relação a qualquer outro nome em toda a história da 
ciência como: a) Anéis de Newton, na Física, no estudo dos fenômenos de interferências 
luminosas. b) Anguina ou serpentina de Newton, na matemática, uma das 72 espécies de 
cúbicas estudadas por Newton. c) Binômio de Newton, na matemática, uma das relações mais 
famosas, relativa à soma de quadrados. d) Campo Newtoniano, na Física das forças 
gravitacionais. e) Fórmula de Newton, nos estudos da óptica, para determinar distancias focais 
em lentes e espelhos. f) Lei da gravitação de Newton, uma de suas mais famosas descobertas 
associada à observação anedótica da queda de uma maça. g) Lei da viscosidade de Newton, na 
Física, destinada a determinar a velocidade de escoamento de líquidos. h) Lei do resfriamento 
de Newton, proposta para o estudo quantitativo do resfriamento. i) Leis do movimento de 
Newton, na Física, que tratam dos três princípios; inércia, ação das forças e ação e reação. k) 
Metal de Newton, na Química, uma liga de cinco partes de estanho e oito partes de bismuto. l) 
Método de Interpolação de Newton, na matemática, destinado ao cálculo das variáveis em 
progressão aritmética. m) Parábolas divergentes de Newton, na matemática, para representar a 
perspectiva de todas as cúbicas. n) Regra de Newton, na matemática, relativa ao limite superior 
das raízes reais das equações algébricas. o) Teoremas geométricos de Newton, na matemática, 
conjunto de quatro teoremas relativos às cônicas. p) Transformação de Newton, que permite a 
transformação da equação das cúbicas para as parábolas divergentes. q) Tridente de Newton, 
representado pela cúbica, cuja equação cartesiana está num referencial cartesiano. r) Tubo de 
Newton, na Física, longo tubo no qual se pode efetuar o vácuo. 

A referência a essas quase duas dezenas de contribuições que levam o nome do gênio 
serve para nos dar uma pequena visão panorâmica da contribuição de Isaac Newton ao mundo 
cientifico. 

A Física ganhou grande ímpeto durante os séculos XVII e XVIII progrediu de modo 
considerável em alguns campos, notadamente na óptica, nas investigações da natureza no 
vácuo, nos estudos do calor e da eletricidade e do magnetismo. 

 
4.1 A FÍSICA APLICADA 

 
Um fator novo que emergiu durante os séculos XVII e XVIII foi o crescente interesse 

do Estado pela ciência. No século XVIII, embora haja Universidades e Academias cientificas 
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nos grandes centros, mais uma vez é por motivos práticos que a Física se desenvolve. A 
fundação dos observatórios de Greenwich/Inglaterra e de Paris/França reflete este interesse na 
ajuda a navegação e ao comercio ultramarino. Porém, é a Revolução Industrial que marca a 
nova fase da Física. As áreas de estudos se especializam e a ligação com o modo de produção 
torna-se cada vez mais estreita. 

Foi na Inglaterra, na última terça parte do século XVIII, que nasceu a grande indústria 
moderna. As diferentes tentativas do homem de produzir objetos de consumo não-encontráveis 
na natureza – esse é o objetivo de toda indústria – perdem-se na origem do conhecimento 
humano. A grande indústria moderna concentra os meios de produção para acelerar o 
rendimento. Emprega máquinas que funcionam com precisão quase infalível e com rapidez 
prodigiosa, buscando realizar tarefas cada vez mais complicadas ou mais rudes.  

Para movimentar as máquinas, que substituem a força muscular, de recursos limitados 
e desiguais – e cujo custo, para o patrão, era no mínimo a alimentação – começa-se a aproveitar 
as forças naturais (ventos, correntes de água) e as artificiais (vapor, eletricidade). Surgem 
empresas, que se transformam em instituições muitas vezes mais poderosas do que os Estados. 
Essas empresas tem uma grande força que move a produção: o lucro.  

 A grande revolução ocorreu com o, advento da máquina a vapor e com a associação ao 
movimento do modo capitalista de produção. Com essa invenção aconteceu talvez a mais 
decisiva interferência da ciência na indústria, e pode-se afirmar que o conceito de energia 
passou, então, a ser o elemento unificador nos relacionamentos entre ciência e indústria. 
Aumentou a necessidade de combustíveis como madeiras (que determinou desmatamentos), e 
carvão (que exigiu o aperfeiçoamento dos primários métodos de extração nas minas). O 
surgimento da eletricidade decretou, por sua vez, novas modificações. 

O calor sempre foi considerado algo meio misterioso. Galileu encarava a Física como 
um meio para a realização de experiências que lhe permitissem expressar os resultados 
matematicamente. Essa abordagem afetava muitos ramos da ciência e não menos os estudos 
sobre o calor. A termometria era uma tentativa de medir o grau de calor, mas o que era calor 
mesmo? Vários cientistas do século XVI e do XVIII procuravam a resposta (RONAN, 1983). 

Joseph Black (1728-1799), em suas pesquisas, constatou que diferente tipo de matéria 
tem diferente capacidades de armazenar calor. Declarou que, à mesma temperatura, um bloco 
de ferro parece mais quente que um bloco de madeira de igual volume, pois o ferro possui mais 
calor, isto é, sua capacidade de armazenar calor é maior. Isso o levou, em 1760, ao conceito de 
calor especifico – a capacidade de um corpo absorver calor. Foi além: forneceu métodos para 
medir essa grandeza (RONAN, 1983) 
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Black também estudou o calor necessário para mudar um estado físico de um corpo – 
por exemplo, mudar gelo em água ou água em vapor. Experiências levaram-no a um segundo 
conceito: calor latente. Ou seja, o calor necessário para um corpo/substância mudar de estado 
(RONAN, 1983).   

 A Termodinâmica estuda as relações entre calor e trabalho. Baseia-se em dois 
princípios: o de conservação de energia e o de entropia. Estes princípios são a base de máquinas 
a vapor, turbinas, motores de combustão interna, motores a jato e máquinas frigorificas. A partir 
de uma máquina concebida para retirar água que inundava minas de carvão, o inglês Thomas 
Newcomen (1664-1695), cria em 1698 a máquina de vapor, mais tarde aperfeiçoada pelo 
escocês James Watt (1736-1819). James Watt, ver figura 4.1, desenvolveu o condensador 
separado para os motores a vapor, invenção que revolucionou esses motores e os tornou 
economicamente viáveis. Esse foi um resultado direto do trabalho teórico de Black, já que, por 
algum tempo, Watt foi o construtor de instrumentos científicos na Universidade de 
Glasgow/Escócia, onde conheceu Black e suas ideias (RONAN, 1983). 

                                                      

 
            Fig.4.1 – James Watt  

Fonte; http://www.wnsstamps.post/en/stamps/GB040.09 
 

É em torno do desempenho dessas máquinas que o engenheiro francês Sadi Carnot 
(1796-1832) estabelece uma das mais importantes sistematizações da termodinâmica 
delimitando a transformação de energia térmica – calor – em energia mecânica – trabalho. 

Carnot fez uma análise permanente e particularmente penetrante de máquinas que 
produziam força mecânica com o calor, concentrando-se especialmente na energia e no calor 
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perdido por um motor a vapor. Foi um estudo cuidadoso que permitiu a Carnot provar que cada 
motor, de qualquer espécie, podia ser dividido em três partes constituintes; cada uma possuía 
uma fonte de calor (no motor a vapor, era a fornalha), uma substancia que conduzia o calor (a 
água e o vapor no motor a vapor), e um recipiente para o calor (no motor a vapor, o condensador 
desenvolvido por Watt). Ao passar da fonte para o recipiente, o calor passava de uma 
temperatura muito alta para uma mais baixa, e o trabalho era realizado. A partir dos resultados 
dessa análise, Carnot declarou que, em uma máquina perfeita, onde nenhum calor se perdesse 
em seu ambiente nem houvesse perda por fricção, nenhum calor escaparia (RONAN, 1983). 

O motor realizava o trabalho mecânico devido à queda de temperatura e não à perda de 
calor. Em suma, a ideia de Carnot era que nenhum calor jamais é criado ou destruído; ele apenas 
muda de um corpo para outro (num motor, da fonte para o recipiente). Em um motor ideal, 
então seria possível – ao menos teoricamente – levar o calor de volta do recipiente para a fonte, 
e tudo se daria como no princípio do processo. Carnot finalmente chegara à conclusão de que 
“o calor nada mais é que uma força motriz, ou antes, uma força que mudou de forma”, e tinha 
começado a trabalhar os fundamentos de uma teoria cinética/vibratória do calor (RONAN, 
1983). 

O estágio seguinte há história do desenvolvimento de uma teoria moderna do calor 
deveu-se a pesquisa de três homens; James Joule, Lorde Kelvin e Rudolf Clausius. 

Joule (1818-1889) começou a fazer experiências sobre a constituição dos gases. Estudou 
o trabalho realizado por um gás quando se expande e o calor gerado quando se comprime – 
duas instâncias da relação entre ação mecânica e calor –, e em 1847 descreveu a sua famosa 
experiência. Consistia de uma roda de pás mergulhado na água, e na mensuração/medida do 
trabalho realizado para girar a roda e das mudanças de temperatura do banho de água. A 
experiência forneceu uma determinação precisa da quantidade de trabalho necessária para gerar 
uma quantidade estabelecida de calor, ou como é usualmente chamado, o equivalente mecânico 
do calor. 

Os resultados de Joule foram aproveitados por William Thomson (1775-1833). Kelvin 
percebeu que precisava de uma escala absoluta de temperatura. Tal escala deveria ser 
independente da substancia utilizada ou do corpo em que a mudança de calor estivesse 
ocorrendo. 

É nesse ponto que o físico alemão Rudolf Clausius (1822-1888), entra em cena. 
Revendo o trabalho de Carnot, Clausius verificou que Carnot havia se enganado quando 
pensava em um motor que trabalharia somente porque seu calórico diminuía de temperatura. 
Clausius concordava que o calórico não podia ser destruído, mas afirmava que ele poderia ser 
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convertido em outra coisa. Num motor, por exemplo, seria convertido em trabalho mecânico. 
Isso levou a formular duas leis para expressar a relação entre o fluxo de calor e o trabalho 
mecânico – as duas primeiras leis da termodinâmica. 

O trabalho de Clausius contribui para provar que o calórico de Carnot e o calor de Joule 
eram os mesmos. A quantidade de calor tirada de uma fonte e a absorvida pelo recipiente ou 
“escorredouro de calor” dependem da diferença de temperatura entre fonte e o escorredouro. 
Isso não leva em consideração onde ambas se situam na escala de temperatura. O que o 
escorredouro de calor não absorve é convertido em trabalho mecânico. Além disso, se o 
escorredouro estiver a “temperatura zero” e assim permanecer, não está tirando calor da fonte. 
Toda a energia então está disponível para se converter em trabalho mecânico. 

A entropia/medida da desordem de um sistema, é zero porque nenhuma energia está 
indisponível. Por conveniência, Kelvin considerou os 0/zero graus em sua “escala absoluta” 
como o ponto de congelamento da água, e a 100 graus como o de ebulição; isso lhe deu um 
“zero absoluto” de – 273,1 graus centigrados. O trabalho de Clausius e Kelvin tornou claro que 
o calor era uma forma de energia. Assim também acontecia com o trabalho mecânico. Também 
se tornou evidente que nenhuma forma de energia podia ser destruída, embora pudesse ser 
convertida em outra. Dessa constatação, chegou-se ao princípio que se tornaria conhecido como 
da conservação de energia, principio esse que já fora formulado em 1847 pelo físico alemão 
Hermann von Helmholtz (1821-1894). A Física tinha resolvido o problema do calor. E aí as leis 
da termodinâmica. a) Primeiro Princípio – É o da conservação da energia. Afirma que a soma 
das trocas de energia em um sistema isolado é nula. Se, por exemplo, uma bateria é usada para 
aquecer água, a energia da bateria é convertida em calor mas a energia total do sistema, antes e 
depois de o processo começar é a mesma. b) Segundo Princípio – Em qualquer transformação 
que se produza em um sistema isolado, a entropia do sistema aumenta ou permanece constante. 
Não há, portanto, qualquer sistema térmico perfeito no qual todo o calor é transformado em 
trabalho. Existe sempre uma determinada perda de energia. c) Entropia – tendência natural da 
energia se dispersar e da ordem evoluir invariavelmente para a desordem. O conceito foi 
sistematizado pelo austríaco Ludwig Boltzmann (1844-1906) e explica o desequilíbrio natural 
entre trabalho e calor. d) Zero absoluto – o zero Kelvin (equivalente a -273,15ºC ou -459,6ºF) 
ou “zero absoluto”, que não existe em estado natural. A esta temperatura a atividade 
molecular/atômica é nula. 
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4.2 A ELETRICIDADE 
 
O terceiro grande passo experimentado pela Física, durante os séculos XVII e XVIII, 

foi o estudo da eletricidade. Os efeitos elétricos foram conhecidos na Antiguidade. A 
eletricidade resultante da fricção de certas substancias (hoje chamaríamos de eletricidade 
estática). 

William Gilbert (1544-1603) fez alguns estudos sobre a eletricidade estática, mas 
chegou à conclusão de que era um assunto trivial. A invenção original deveu-se a Otto von 
Guericke (1602-1686). Ele modificou a experiência de Gilbert ao utilizar uma magnetita 
esférica, fundido com minerais. Mais tarde ele usou uma esfera de enxofre puro e, rodando-a e 
esfregando-a ao mesmo tempo, Von Guericke verificou que ela adquiria poderes de atração e 
expelia centelhas, figura 4.2. Não reconheceu, mas tinha encontrado a eletricidade estática. 
Trinta anos depois, em 1705, Francis Hawksbee (1660-1713), em Londres, notou que a parte 
vazia de um barômetro às vezes emitia um brilho devido à fricção do mercúrio contra o vidro. 

Em 1720, Stephen Gray (1666-1736), realizou uma série de experiências elétricas 
usando uma máquina eletrostática. Sua primeira descoberta foi que a eletricidade podia ser 
transmitida a grandes distancias, ao longo de um fio. Em segundo lugar, que um corpo poderia 
ser eletrificado ao entrar em contato com outro corpo eletrificado. Enquanto isso, Charles-
François Dufay (1698-1739) descobriu que corpos eletrificados podiam atrair ou repelir um ao 
outro, e isso o levou a sugerir a existência de duas espécies de eletricidade estática. 

De 1740 a 1750, construíram-se diversas variações da máquina elétrica de Von 
Guericke, usando-se um globo ou um cilindro de vidro para gerar cargas elétricas. John 
Cuthbertson (1743-1821), 1780, desenhou um aparelho usando dois pratos de vidro que 
rodavam em direções opostas, e todas elas produziram fontes mais poderosas de eletricidade 
estática, figura 4.3. Em 1745, Ewald von Kleist (1700-1748), foi capaz de desenvolver, um 
aparelho, capaz de armazenar eletricidade: um simples vidro de remédio forrado com metal. 
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             Fig. 4.2 – Esfera de Von Guericke  

         Fonte: http://www.coe.ufrj.br/~acmq/eletrostatica.html 
 

 
               Fig. 4.3 – Pratos de vidro de John Cuthbertson  

Fonte: https://geoffneilsen.wordpress.com/navigation/eighteenth-century/pieter-van-musschenbroek-1692-1761-
ewald-jurgen-von-kielel-1700-48/ 

 
Pieter van Musschenbroek (1692-1761) desenhou uma garrafa de vidro revestida interna 

e externamente de folhas de metal, que se tornou conhecido como a garrafa de Leyden e 
constituiu o primeiro condensador. Experiências mostraram que a faísca emitida era tanto maior 
quanto mais fino fosse o vidro. 

As cargas armazenadas por uma garrafa de Leyden, ver figura 4.4, podiam ser muito 
grandes, e verificou-se que a descarga de garrafas ligadas por fios elétricos era capaz de matar 
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animais. Foi ao carregar uma garrafa dessas com uma pipa que soltou durante uma tempestade, 
em 1750, que Benjamim Franklin (1706-1790), pode mostrar que o relâmpago nada mais é do 
que eletricidade estática. As pesquisas de Henry Cavendish (1731-1810), mostrou que a força 
da atração ou repulsão entre cargas elétricas variava, tal como a gravidade, de acordo com o 
inverso do quadrado da distância entre elas. 

 

 
          Fig. 4.4 – Garrafa de Leyden 

Fonte: http://obaricentrodamente.blogspot.com.br/2013/08/um-pouco-sobre-capacitores.html 
 

Era uma descoberta de grande importância, mas precisava ser confirmada por medidas 
de maior de precisão. Charles Coulomb (1736-1806), figura 4.5, foi quem conseguiu, em 1785, 
atingir a precisão com a sua balança de torção. Era um aparelho que tinha uma esfera 
eletricamente carregada, ou um magneto, numa extremidade de um braço horizontal suspenso 
de um fino fio de prata. O aparelho era todo por um estojo de vidro no qual estava gravada uma 
graduação. Com o braço horizontal em repouso, uma esfera carregada – ou magneto – era 
aproximada até uma distância especificada; isso fazia o braço girar, e a torção do fio de prata 
resistia a esse giro de forma que a quantidade de rotação do braço horizontal era proporcional 
às forças de atração ou repulsão. 
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              Fig. 4.5 – Charles Coulomb e Balança de Torção  

Fonte: http://elimarcs.blogspot.com.br/2011/09/lei-de-coulomb.html 
 
Os últimos progressos em matéria de eletricidade no século XVIII aconteceram na Itália, 

nas cidades de Bolonha e Pavia. Luigi Galvani (1737-1798), estudou a aplicação de eletricidade 
estática em membros posteriores de rãs. Mesmo com os membros isolados, elas se contraiam 
não apenas durante uma tempestade, mas até quando o céu estava calmo. Os mesmos efeitos 
foram obtidos dentro de casa. Ele conclui que estes resultados eram devido à “eletricidade 
animal”. 

Mas os resultados não se deviam a isso de modo algum. Na verdade, o reflexo dos 
animais ocorria devido o contato de dois metais diferentes – latão e ferro – em ambiente úmido. 
Foi isto que descobriu Alessandro Volta (1745-1827) em 1799. Ele construiu um aparelho – 
uma pilha de discos de cobre e zinco separados por discos de papelão úmido –, que realmente 
produziu eletricidade. Não era apenas a primeira bateria elétrica, mas também a primeira 
geradora de um fluxo continuo de eletricidade, e suas implicações, tanto como fonte de 
eletricidade quando em relação as questões teóricas que provocou, foram imensas. 

Em 1880, a pesquisa sobre a eletricidade avançou mais ainda.  Humphry Davy (1778-
1829), e outros, em seus trabalhos sobre reações químicas que ocorriam dentro das baterias, e 
evidencias posteriores foram obtidas graças a estudos sobre a passagem da eletricidade ao longo 
dos fios. Davy mostrou que, quando se usava um fio de metal as propriedades de condição 
dependiam de seu diâmetro e da espécie do metal usado. 

Em 1821, Georg Ohm (1789-1854), realizou experiências usando fios de espessuras 
idênticas, mas de diferentes comprimentos, e fez suas medições usando uma balança de torção 
Coulomb. Verificou que a resistência de um fio não dependia da quantidade de eletricidade que 
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passava por ele – isto é, da corrente –, mas fez mais do que isso. Ohm continuou suas pesquisas 
e, 1826 e 1827, formulou uma teoria para explicar seus resultados. Afirmou que a eletricidade 
se movia por um fio passando de partícula por partícula e calculou que este movimento devia 
ser causado por um potencial ou tensão elétrica. Esse último conceito veio a ser conhecido como 
força eletromotriz e introduziu a unidade chamada volt, em homenagem a Volta. O nome de 
Ohm ficou associado à unidade de resistência.   

Ao mesmo tempo em que Ohm realizava suas experiências, dois outros cientistas faziam 
importantes pesquisas na área: Hans Christian Oersted (1777-1851) e André-Marie Ampére 
(1775-1836). Oersted, consegui provar, experimentalmente, que, quando uma corrente elétrica 
passava ao longo de um fio, havia um campo magnético associado a ela. Isso ocorreu em 1820 
e, pouco depois, entre 1821 e 1825, Ampère esclareceu os efeitos de correntes sobre imãs, assim 
como o efeito oposto, a ação de imãs sobre correntes elétricas. Tal pesquisa, então, levou-o a 
afirmar que um imã era composto por “moléculas” magnéticas, em cada uma das quais uma 
corrente circulava permanentemente, ponto de vista que estava de acordo com vários resultados 
experimentais conhecidos, e que foi de imensa importância (RONAN, 1983). 

Michael Faraday (1791-1867), assistente de Humphry Davy no Royal Institution é um 
caso único de um simples distribuidor de livros, garoto de recados e aprendiz de encadernador, 
dar uma contribuição enorme na área do eletromagnetismo que estava tendo inúmeras 
pesquisas. 

Foi durante o período em que trabalhou como diretor do laboratório que Faraday teve 
toda sua atenção voltada, pela primeira vez, para a questão do eletromagnetismo. Suas pesquisas 
começaram a produzir resultados que viriam a ter efeitos de longo alcance tanto na indústria 
que estava nascendo como na ciência. Para começar, argumentava que, se a eletricidade que 
corria por um fio produzia efeitos magnéticos, como Ampère tinha demonstrado, o inverso 
deveria ser verdadeiro – um efeito magnético deveria produzir uma corrente elétrica. 

Para testar isso experimentalmente, ele enrolou duas espirais de fio em um anel de ferro. 
Uma das espirais ia até uma bateria, e a outra, até um galvanômetro – sensível detector de 
corrente elétrica. Faraday verificou que, quando ligava e desligava a bateria, uma corrente 
elétrica passava temporariamente, no outro fio. Evidentemente, isso era gerado por efeitos 
magnéticos da primeira corrente.  

Uma segunda experiência, usando uma espiral de fio enroscado em uma haste de ferro 
e dois imãs em forma de barra, demonstrou claramente que os imãs por si sós podiam induzir 
uma corrente. Sua hipótese estava correta. Seguiram-se outras experiências, e, a partir delas, 
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ele verificou que uma espiral de fio induziria uma corrente elétrica em si mesma nos momentos 
em que uma corrente fosse ligada ou desligada – o fenômeno da auto-indução, ver figura 4.6.      

                                            

 
            Fig. 4.6 – Auto -Indução 

Fonte: http://laufisica.blogspot.com.br/ 
Essas experiências conduziram a toda espécie de resultados práticos – ao 

desenvolvimento dos motores e geradores elétricos e daí os trens e bondes elétricos, e ao 
suprimento de eletricidade pública, bem como ao telégrafo elétrico e, nas mãos de um inventor 
como Alexander Graham Bell (1847-1922), ao telefone.  

Mas estas experiências de sucesso, e de uso prático, da física experimental levantaram 
também um problema teórico. Era a questão como a eletricidade e o magnetismo podiam afetar 
um ao outro no espaço vazio: o problema da ação à distância. Faraday propôs a útil e produtiva 
ideia de um campo. Imaginou que existiam linhas de força magnética, e que essas forças 
ficavam muito próximas quanto mais forte fosse o campo magnético. Imaginou também que 
essas linhas tendiam a se encurtar quando podiam e a se repelir mutuamente. 

 
4.2.1 A Sistematização 

 
Em 1837, Faraday introduziu o conceito paralelo de linhas de força elétrica e, no ano 

seguinte, estava em condições de elaborar uma teoria da eletricidade. As partículas de matéria 
eram compostas de forças arranjadas segundo padrões complexos; esses padrões davam-lhe 
suas características. Entretanto, os padrões se distorciam sob tensão, como a imposta pelas 
forças elétricas. Então Faraday usou essa ideia para explicar o fenômeno do relâmpago, bem 
como a eletrostática e a eletroquímica. Devido ao seu soberbo trabalho experimental, ele estava 
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capacitado para reunir em uma grande unidade todos os elementos de estudo sobre a 
eletricidade, que até então estavam dispersos.  

Faraday sistematizou os trabalhos das correntes voltaicas, a eletricidade de máquinas de 
fricção e de relâmpagos, a eletricidade por indução, os efeitos eletromagnéticos, a eletricidade 
animal (tal como a de um peixe-elétrico, por exemplo) e até a termoeletricidade (a eletricidade 
produzida pelo aquecimento de dois metais diferentes, em contato), todos tinham mostrado ser 
a mesma espécie de eletricidade. Como declarou o próprio Faraday: “A eletricidade, qualquer 
que seja, é idêntica em sua natureza”. 

Ao discutir a eletricidade e o conceito de linhas de força, Faraday afirmou que o espaço 
devia ser cheio de tais linhas e que, talvez, a luz e o calor radiante fossem vibrações que 
viajavam ao longo delas. Essa ideia necessitava de uma análise matemática completa que lhe 
desse uma precisão, caso se pretendesse que ela se tornasse algo mais que uma afirmação 
interessante. 

James Clerk Maxwell (1831-1879), foi o cientista que aceitou este desafio. O interesse 
de Maxwell pelo assunto por causa de um trabalho realizado por Kelvin em 1842. Kelvin 
comparara a carga de um corpo, gerada por uma máquina elétrica, com o modo como o calor 
se alastra em um corpo quente, grande o bastante para que os detalhes do seu contorno possam 
ser desprezados. A ideia da ação elétrica conduzida, através de um meio continuo, era uma 
proposta de Faraday, mas nunca antes trabalhada com detalhes matemáticos.  

Maxwell começou sua análise em 1855 e, inicialmente, tentou encontrar uma explicação 
matematicamente correta das linhas de força que circundavam um imã, isto é, o campo 
magnético de Faraday. 

Em 1861, ele estava em condições de colocar correntes elétricas, cargas elétricas e 
magnetismo em um esquema abrangente, explicando como as correntes elétricas e seus variados 
campos elétricos estavam sempre interagindo. Publicado com todos os detalhes matemáticos 
em 1864, o trabalho marcou um imenso avanço no entendimento dos efeitos magnéticos e da 
eletricidade. 

As equações a que Maxwell tinha chegado para expressar o comportamento de uma 
corrente elétrica e de seu campo magnético associado eram semelhantes, em todos os aspectos, 
às já determinadas para expressar o comportamento da luz (uma teoria ondulatória da luz já 
fora aceita por essa época). Assim, o que Maxwell mostrou foi que a luz devia ser uma onda 
eletromagnética de alguma espécie e, inversamente, que as ondas eletromagnéticas deviam ser 
passiveis de reflexão, refração e todos os efeitos que as ondas de luz sofrem. Mais ainda, seus 
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resultados demonstravam que deviam existir radiações menores ou maiores de comprimento de 
onda do que a luz. 

Em 1888, nove anos depois da morte de Maxwell, foram realmente ondas 
eletromagnéticas longas; nessa época Heinrich Hertz (1857-1894) gerou ondas desse tipo. 
Embora não pudessem ser observadas visualmente, elas eram detectadas eletricamente e 
também podiam ser transmitidas e refletidas. Hertz tinha descoberto as ondas de rádio. 

 
4.3 O PROBLEMA DA LUZ 

 
Cientificamente, os avanços mais importantes no campo da óptica durante os séculos 

XVII e XVIII foram referentes à refração da luz e as teorias sobre a sua própria natureza. Já se 
sabia que as lentes refratavam a luz, modificando o seu percurso original, mas não se tinha o 
conhecimento da relação precisa entre o ângulo formado pelo feixe de luz incidente e o ângulo 
formado pelo raio refletido. Entretanto, por volta de 1621, Willibrord Snell (1580-1626) 
descobriu esta relação, conhecida como a “lei do seno”, pois usa os senos trigonométricos dos 
ângulos. 

Se a lei de Snell expressava de modo simples e exato o que acontecia quando a luz se 
propagava em um meio transparente (ar, água, vidro, etc.) para outro, a razão pela qual ela o 
fazia era muito mais difícil de se determinar. 

Descartes acreditava que a luz era uma força causada por vibrações das partículas das 
quais ele julgava que todos os corpos eram feitos. Descartes sugeriu também que, embora a luz 
se propagasse a uma incrível velocidade através do meio transparente que permeava todo o 
espaço, ela passava mais vagarosamente por substancias como a água e ainda mais pelo ar, pois 
este era menos denso e assim transmitia as vibrações com mais eficiência.  

Christiaan Huygens (1629-1695), teorizou que a luz é uma série de ondas de choque que 
se empurram através de uma substancia invisível, o éter. Essas ondas se propagavam muito 
depressa, mas não a uma velocidade infinita, como acreditavam os cientistas. As ondas de 
Huygens não tinham regularidade entre si e eram, pensava ele, emitidas por qualquer parte de 
um corpo luminoso. Ele concebeu a ideia de “pequenas ondas secundárias”, com cada ponto à 
frente de uma de suas ondas de choque dando nascimento a outras ondas de choque, e assim 
por diante. Essas ondas secundárias eram usadas para explicar a reflexão e a refração. Mas, 
como as ondas eram irregulares, Huygens não pode usá-las para explicar a cor, e foi forçado a 
abandonar a ideia. Na Inglaterra, a teoria de Huygens sofreu críticas severas. Ele declarara que 
as ondas luminosas se propagavam mais lentamente em um meio mais denso, e Halley 
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questionou der onde viria o ímpeto para que voltassem a velocidade anterior ao entrarem em 
um meio de menor densidade. 

A confirmação de que a luz era realmente um distúrbio ondular de alguma espécie foi 
retificada por experiências realizadas por Francisco Grimaldi (1618-1663), cujos resultados 
foram publicados em 1665. 

A luz se comporta desse modo, como Grimaldi havia mostrado, mas Newton presumia 
que os efeitos de Grimaldi se deviam a refração. Newton questionou também por que a teoria 
de Huygens não podia explicar o fenômeno da dupla refração (pelo qual os cristais de uma 
substância como a calcita, dividem o feixe de luz em dois componentes distintos), descoberto 
por Erasmus Bartolinus (1625-1698). 

Segundo Newton, a luz era um fluxo de “corpúsculos”, e ele se baseava no fato da luz 
ser parcialmente refletida e parcialmente refratada (o efeito numa “vitrine”). Newton construiu 
o primeiro telescópio de reflexão. Com ele, Newton, figura 4.7, apresentou a primeira 
explicação realmente satisfatória sobre a cor; a “luz branca” (o tipo de luz irradiada pelo Sol) 
era, declarou, composta de uma mistura de luz de todas as cores. Ele provou essa afirmação 
através da famosa experiência que usou um prisma de vidro para dividir um feixe de luz solar 
e um segundo prisma para recompor a banda colorida dispersa – o espectro – novamente em 
luz branca. 

 

 
Fig. 4.7 – Newton e o estudo da cor 

Fonte: http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-2008/Juliana-Santos-2/biografia.html 
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Newton desenvolveu o telescópio de reflexão baseado em suas experiências em 

dispersão da luz solar em suas cores componentes, pois delas tirou conclusões. Em primeiro 
lugar, descobriu que cada uma das diferentes cores é refrata em uma graduação diferente, o azul 
e o violeta de modo mais forte, e o vermelho, menos forte; é por isso que um prisma decompõe 
a luz branca em um espectro e as gotas da chuva formam o arco-íris. Em segundo lugar, concluiu 
que cada cor é sempre refratada na mesma proporção. 

Sendo assim, qualquer tentativa de combinar diferentes qualidades de vidro para fazer 
uma lente composta, a fim de superar a aberração cromática, as falsas bordas coloridas vistas 
em um microscópio ou telescópio de lentes – refrator – jamais teria sucesso. 

Porém, já em 1659, David Gregory (1659-1708), questionava a afirmação de Newton 
segundo a qual todas as cores sempre eram refratadas na mesma proporção. Construiu um 
telescópio extremamente complexo e tinha a vantagem de olhar por trás. Não convenceu os 
cientistas da época e foi severamente criticado por Newton. 

Na década de 1730, Leonhard Euler (1707-1783), já iniciara experimentações com 
combinações de lentes de vidro e água no sentido de eliminar a aberração cromática. Chester 
Moor Hall (1703-1771), empregou uma objetiva (lente frontal de um telescópio) com dois 
componentes, cada qual, confeccionando com uma espécie diferente de vidro. Segundo Hall, 
duas espécies de vidro podiam ser desenhadas de tal forma que a aberração cromática em uma 
fosse, em grande, parte anulada pela outra, e a experiência foi um sucesso. 

A teoria de Newton sobre a luz, que a considerava como um fluxo de corpúsculos, 
manteve-se inalterada até o princípio do século XIX, quando uma nova concepção foi adotada 
por Thomas Young (1773-1829). Young mostrou que, considerando-se a luz como um distúrbio 
de onda, seria possível ultrapassar algumas das dificuldades que tinham surgido com a teoria 
corpuscular. Young tornou possível explicar todos os efeitos de reflexão e refração. Mas sua 
teoria fez mais do que isso. Deu uma explicação simples ao fenômeno dos “anéis de Newton” 
(os anéis coloridos vistos quando uma lente convexa é colocada em contato com uma superfície 
totalmente plana, tal como um pedaço de vidro), supondo que cada cor se devia a ondas de um 
comprimento particular. As cores deviam-se aos comprimentos de onda de luz. 

O problema da difração, em que a luz reflete em torno de um corpo sólido ou se espalha 
após passar por uma minúscula abertura, era mais difícil de resolver. Em 1808, Young declarou 
que a difração era causada pela interferência das bordas de um corpo – com que ainda 
concordam alguns físicos –, mas sua explicação do modo preciso como isso acontecia não foi 
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convincente. Ademais, a difração não foi o único obstáculo à teoria de Young; outro foi a dupla 
refração. 

Em 1808, Pierre Simon Laplace (1749-1827) declarou que esta divisão da luz em dois 
raios podia ser explicada pela teoria corpuscular, supondo-se que os corpúsculos eram divididos 
em dois raios, cada qual com uma velocidade diferente. 

Étienne-Louis Malus (1775-1812), em dezembro de 1808, no início de sua pesquisa, 
surgiu um novo e surpreendente fato: a luz refletida em certos ângulos por uma superfície polida 
era singular em alguns aspectos, e semelhante aos raios de luz que emergiam de um cristal após 
uma dupla refração. Malus chamou a isso efeito de “polarização” e se julgou capaz de explica-
lo com a teoria corpuscular de Newton. 

Augustin Fresnel (1788-1872), em 1815, realizou pesquisas semelhantes à de Young, e 
também algumas experiências de difração, que demostraram que ela era a mesma na borda de 
um objeto, fosse aguçada ou rombuda. Tanto na hipótese de Young quanto na teoria 
corpuscular, isso não deveria acontecer, e Fresnel adotou como resposta a interferência, como 
fizera Young, mas usou uma explicação diferente para os detalhes. 

Fresnel considerou os estudos de Huygens, que cada onda de luz fazia surgir pequenas 
ondas secundárias. Fresnel sugeriu que a maioria dessas ondas pequenas era absorvida na borda 
de um corpo, e somente algumas permaneciam para dar surgimento a outras. É a interferência 
destas últimas que observamos como difração. A explicação também servia para o 
comportamento da luz quando passava através de pequenas aberturas. 

François Arago (1786-1853), pôs Fresnel em contato com Young, e os dois começaram 
a trabalhar juntos. Nos anos que se seguiram, realizaram novas experiências que tornaram 
insustentável a teoria corpuscular de Newton, embora a polarização continuasse sendo um 
problema. Arago e Fresnel registraram estranho fato experimental de que dois feixes 
diferentemente polarizados não interferiam um no outro, como poderia se esperar. Arago visitou 
Young para discutir o assunto. Em 1816, Young havia resolvido a questão; imaginou que as 
ondas de luz no éter eram realmente transversas, como as ondas do mar que usara em 
explicações anteriores. Qualquer resultado experimental podia ser agora explicado, inclusive o 
comportamento anômalo dos feixes de luz polarizadas; daí por diante, as ondas longitudinais 
estavam abandonadas, e desacreditada a teoria corpuscular. 
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4.3.1 A Espectroscopia para Estudar o Cosmos 
 
Outra questão sobre a luz surgida no século XIX foi a verdadeira natureza do seu 

espectro. Newton provara que a luz solar era composta de luz de todas as cores, e o assunto foi 
reaberto por William Wollaston (1766-1828). Em 1802, ele decidiu investigar a natureza do 
espectro luminoso, na esperança de separar as cores umas das outras. Para esse fim, construiu 
um aparelho – o espectroscópio – na qual a luz solar só podia entrar depois de passar por uma 
estreita fenda. Ao contrário de suas expectativas, nenhuma separação de cores foi obtida com 
essa técnica; em vez disso, tudo o que ele viu foi o espectro cortado por uma série de linhas 
pretas. 

Joseph von Fraunhofer (1787-1826), teve como objetivo esclarecer com mais 
profundidade o poder dispersivo do vidro de chumbo e do vidro óptico que ele estava fabricando 
para telescópios refratores acromáticos, mas os resultados que obteve, usando um 
espectroscópio de Wollaston, o intrigaram tanto que decidiu mapear as 576 linhas finas e pretas 
que conseguiu ver. Então, usando a teoria ondulatória de Young-Fresnel, mediu os 
comprimentos das mais escuras e apresentou os resultados completos à Academia de 
Munique/Alemanha. 

John Herschel (1792-1871) e W. F. Talbot (1800-1877), mostravam que, quando certas 
substancias químicas eram aquecidas e suas chamas, examinadas em um espectroscópio, cada 
elemento apresentava suas próprias linhas brilhantes características. 

William Allen Miller (1817-1870), investigou os espectros químicos de muitas 
substancias. As experiências de Miller em 1833 também comprovaram que, se a luz solar fosse 
passada através de vários gases no laboratório, apareceriam linhas escuras adicionais, e a partir 
disso tornou-se geral a convicção de que as linhas de Fraunhofer podiam muito bem ser devidas 
a gases existentes no Sol. 

Em 1855, Jean Foucault (1819-1868), identificou um par de linhas próximas ao mapa 
de Fraunhofer com um par de linhas brilhantes obtidas aquecendo-se o sódio no laboratório. 
Kelvin expressou a opinião geral com muita habilidade quando disse que outros “vapores” além 
do sódio podiam ser encontrados no Sol e nas estrelas, pesquisando-se no laboratório linhas 
brilhantes equivalentes às linhas escuras nos espectros do Sol e das estrelas. 

O problema geral da espectroscopia, técnica que teria as mais importantes 
consequências para pesquisas posteriores, foi finalmente equacionada de forma mais precisa 
por Balfour Stewart (1828-1887) e Gustav Kirchhoff (1824-1887). Em 1858, Stewart 
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demostrou que, se um corpo emitia radiação em comprimentos de onda especificas, então 
também absorvia melhor a radiação nesses comprimentos de onda. 

Foram os cientistas alemães Robert Bunsen (1811-1899) e Gustav Kirchoff (1824-
1887), figura 4.8, que construíram o primeiro espectroscópio de qualidade, em 1859. Com o 
espectroscópio que construíram, descobriram a existência de novos elementos químicos como 
o césio, rubídio, tálio, índio, argônio, criptônio, entre outros (GUERRA, 2006). 

 

 
Fig. 4.8 – Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen  

Fonte: https://conexioncausal.wordpress.com/2014/02/24/un-espectro-vale-mas-que-mil-imagenes/ 
 
No inverno de 1859-1860, Kirchoff apresentou a novidade á aqueles que estudavam a 

espectroscopia. Por meio de um teorema, mostrou que a radiação emitida e absorvida por um 
corpo negro dependia apenas da temperatura e do comprimento de onda (ou da frequência), 
sendo, portanto, independentemente do tamanho, do material e da forma da cavidade do corpo 
negro estudado. O único pressuposto teórico de Kirchoff era o de que a energia radiante se 
propagava por ondas, como a luz (GUERRA, 2005). 

Esses dois cientistas realizaram uma série de investigações espectroscópicas detalhadas 
e, no final, conseguiram traçar um conjunto de três leis aparentemente simples que regiam os 
vários tipos de espectros observados em laboratório. As linhas brilhantes sobre o fundo escuro 
eram devidas a gases incandescentes, e as posições das linhas eram características da substancia 
química que as irradiava. Um espectro continuo – como o Sol – indicava que a fonte era um 
sólido incandescente ou um corpo gasoso muito denso, figura 4.9. As linhas escuras sobrepostas 
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a tal espectro deviam-se a gases mais frios existentes entre a fonte do espectro continuo e o 
observador, sendo as posições das linhas novamente características dos gases particulares 
(RONAN, 1983). 

Em 1860, então, a questão tornou-se clara, tendo-se resolvido o mistério das linhas de 
Fraunhofer. As consequências disso para a análise química foram profundas, pois a técnica da 
espectroscopia possibilitou detectar a presença até mesmo dos menores traços de uma 
substancia. Mas provavelmente, as mais assombrosas implicações da análise espectral 
aconteceram no campo da astronomia 

 

 
Fig. 4.9 – Espectro do Sol 

Fonte: http://www.apolo11.com/espectro.php 
 

4.3.2 A Eletricidade aplicada em Gases 
 
O próximo passo para um entendimento mais profundo dos elementos, resultou da 

prática de se fazer passar eletricidade através de gases rarefeitos. Essa técnica consistia em fazer 
com que os gases brilhassem e, assim, fossem examinados pela espectroscopia. No entanto, 
físicos e químicos também começaram a notar que a espécie de descarga que ocorria dependia 
da qualidade do vácuo obtido no tubo. Em particular, eles estavam interessados em um brilho 
nas paredes de vidro do tubo, que parecia ser causado por alguma coisa procedente de um dos 
pinos de metal, ou elétrodos, da extremidade do tubo. 

Foi o elétrodo negativo, ou “cátodo”, que despertou a curiosidade, e o físico William 
Crookes (1832-1919), figura 4.10, tentou explicar esses “raios catódicos”, afirmando que se 
deviam às poucas moléculas de gás ainda remanescentes no tubo, as quais se eletrificavam, 
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sendo então repelidas pelo cátodo. Em 1895, contudo uma descoberta acidental levou não só a 
rejeição da explicação de Crookes, como também ao início de uma revolução nas ideias sobre 
a menor partícula da matéria: o átomo. 

                                                   

 
Fig. 4.10 – A experiência de William Crookes 

Fonte: http://es.slideshare.net/chukatrop/teoria-atomica-36730995 
 
Em 1895, Wilhelm Konrad von Röntgen (1845-1923), figura 4.11, descobre 

acidentalmente o raio X em seu laboratório. Certa vez, o tubo estava coberto por um cartão 
preto e o laboratório escurecido, quando Röntgen notou, para sua surpresa, que uma folha de 
papel coberto com uma camada de platinocianido, que estava sobre um banco, começou a 
brilhar; o brilho cessou tão logo o tubo foi desligado. Evidentemente, alguns raios penetrantes 
vindos do tubo cruzavam o ar e atingiam o platinocianido. Não podiam ser partículas, pois os 
raios não eram defletidos por um campo magnético; entretanto, se fossem raios, devia haver 
algo curioso com eles, pois não eram refratados por uma lente. Röntgen concluiu que deveriam 
ser raios de comprimento de onda muito pequeno, mas ainda eram enigmáticos, chamou-os de 
raios X. Mais; quando estudava válvulas de raios catódicos, Röntgen, estava usando um tubo 
ligado a uma bomba e verificou que algo acontecia fora da válvula e fazia brilhar no escuro 
focos fluorescentes. Eram raios capazes de impressionar chapas fotográficas através de papel 
preto. Produziam fotografias que revelavam moedas nos bolsos e os ossos das mãos. Estes raios 
desconhecidos foram chamados simplesmente de "X". Realizou estudos sobre elasticidade, 
capilaridade, calores específicos de gases, condução de calor em cristais e absorção do calor 
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por diferentes gases. Pela descoberta dos raios X recebeu, em 1901, o primeiro prêmio Nobel 
de Física. Só foi possível “ver” o átomo com a ajuda do Raio “X”. 

 

 
Fig. 4.11 – Röntgen e o raio “X”  

Fonte: http://www.tdtonline.org/viewtopic.php?t=825 
Não só os raios X e a descoberta do elétron foram marcantes para a ciência do final do 

século XIX. Na segunda metade desse século, um dos campos mais importantes da pesquisa 
cientifica era o que se dedicava ao estudo da radiação, absorvida por corpos aquecidos. A 
análise da radiação emitida por um corpo fornece diversas informações que vão de sua 
temperatura até os elementos que o compõe. O aparelho usado para a análise do espectro 
emitido pelos corpos chama-se espectroscópio.  
4.4 O NASCIMENTO DA FÍSICA/CIÊNCIA MODERNA 

 
Galileu Galilei (1564-1642) é considerado um dos criadores da Ciência moderna. Suas 

inclinações sempre foram a matemática e a Física. Na Catedral de Pisa/Itália, enquanto assistia 
aos longos ofícios religiosos observava as oscilações de um candelabro e as controlava com os 
batimentos do pulso, estabelecendo assim as leis do pêndulo. Dedicou-se a partir de então, à 
matemática, à mecânica e à hidrostática. 

Em Pisa, na torre inclinada, teve a ousadia de fazer experiências para a verificação da 
velocidade de queda dos corpos, refutando a teoria aristotélica a respeito das diferentes 
velocidades dos corpos ditos grávidos e leves. Em Pádua, envolveu-se com a construção de 
telescópios, que havia visto em Veneza, procedente dos Países Baixos, onde um fabricante de 
óculos – Hans Lipperhey (1570-1619) – havia requerido sua patente. O telescópio de Galileu 
tinha o poder de ampliar um objeto até trinta vezes. Algo jamais visto. A importância de Galileu 
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em relação ao telescópio está no fato de ele ter-lhe dado um emprego comercial e cientifico, 
pois, com seu uso podia-se ver o tipo de carga que traziam os navios e assim determinar a 
variações nos preços dos produtos nos mercados. 

Quando publicou o “Mensageiro Sideral”, ele chamou a atenção do mundo cientifico 
Ocidental para a utilidade do telescópio. Nesse livro, Galileu explicou como observou muito 
mais estrelas do que as que eram vistas a olho nu. Ele notou também que a Lua tinha montanhas 
– e chegou a medir suas alturas através do comprimento de suas sombras –, descobriu que a 
Via-Láctea era composta de milhões de estrelas distintas e, acima de tudo, que o planeta Júpiter 
era acompanhado em sua órbita, por quatro pequenas luas. Essas descobertas eram realmente 
importantes, pois mostravam que um planeta podia arrastar seus próprios satélites, e 
efetivamente, contrariando o argumento de que se a Terra se movesse, como supunha 
Copérnico, a Lua seria deixada para trás. Mais tarde, em 1610, Galileu observou que Vênus e 
notou também a estranha natureza do planeta Saturno, que lhe parecia um planeta triplo. Entre 
1610 e 1611, ele observou manchas na superfície do Sol (RONAN, 1983). 

Foi a Roma mostrar os céus com o Telescópio, quando a Igreja pregava contra o 
helíocentrismo de Copérnico. A obra de Galileu não representou apenas uma tentativa de 
elaboração de uma Física Teórica, mas também de solução de problemas técnicos aos quais 
esses conhecimentos fossem aplicados. Galileu inventou uma bomba para fazer subir água, um 
compasso geométrico militar que produziu em larga escala, juntamente com um folheto 
explicativo que descrevia seu uso e vantagens. Mantinha uma oficina para a construção de 
aparelhos especiais: bussolas, compassos simples, quadrantes...etc. Ministrava aulas sobre 
artes, mecânica, fortificações e sobre o uso do compasso geométrico. 

Galileu ajudou a realizar a grande revolução das ciências. Os historiadores referem-se 
ao corte galílaico que, na formação da Física, é o corte epistemológico, o ponto sem regresso a 
partir do qual a Física começa. Esse ponto tem o seu marco histórico nos trabalhos de Galileu 
sobre a queda dos corpos. A partir deles torna-se impossível retomar as noções de Física e 
cosmológicas do aristotelismo clássico. As experiências na torre de Pisa encerram dezessete 
séculos de Física intuitiva. A crítica de Galileu ao sistema geocêntrico e a defesa das ideias 
copernicanas abriram caminho para o desenvolvimento da Física Moderna e da Astronomia. O 
uso do telescópio, figura 4.12, em suas observações astronômicas deu-lhe nova base para a 
comprovação das hipóteses de Copérnico. 

Em 1663, Galileu foi preso pela Inquisição, pois suas teorias contradiziam a visão 
tradicional do universo e a doutrina cristã. Fez seis viagens a Roma. Teve várias audiências 
com o papa Urbano VIII (1568-1644). Foi submetido a extensos interrogatórios, acompanhados 
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de tortura. Retratou-se e foi obrigado, vestido como um penitente, a recitar e assinar 
publicamente sua confissão no Convento de Santa Maria. Os Discursos e demonstrações 
matemáticas sobre as duas novas ciências – nome completo de sua última obra – referem-se à 
estática/resistência dos materiais e à dinâmica/estudo dos movimentos. Esse livro foi publicado 
quando Galileu tinha 74 anos, em 1638, e após cinco anos de confinamento desde a sua 
condenação. 

Mesmo condenado pela Inquisição ao silêncio, Galileu continuou pesquisando. No final 
da vida, já cego, ditou ainda a Evangelista Torricelli (1608-1647), nos últimos meses de 1641, 
um trabalho sobre a teoria euclidiana das proporções, onde discutia os fundamentos sobre os 
quais havia construído suas demonstrações. Morreu em 08 de janeiro de 1642 murmurando a 
frase que dissera silenciosamente quando, oito antes, tivera de abjurar: “Eppur si 
muove”/Contudo, a Terra, se move. 

Galileu Galilei foi o criador da Física Experimental e da Física Matemática. Soube 
sistematicamente dirigir a experiência e “forçou” a natureza começar a contar os seus 
“segredos”. Ele vai muito além dos gregos – do mundo visível – e dos órgãos dos sentidos. 
Galileu percebe que a natureza “esconde” leis matemáticas que a regem de forma sistemática e 
que, através da experimentação, é possível descobri-las. 

 

 
       Fig. 4.12 - Telescópio 

Fonte: http://www.alquimiaarantesjunior.com.br/astronomia_em_sonetos.htm 
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Francis Bacon (1561-1626) foi além. Ele tornou-se hostil à Escolástica e as ideias de 
Aristóteles. Dedicou-se à filosofia, sendo autor de várias obras: “Ensaios, Novum Organum e 
A Grande Restauração”, onde propõe que, para se conhecer a natureza, é preciso 
observar/acumular fatos, classificá-los e determinar suas causas. É considerado um dos 
criadores do Método Cientifico Moderno e da Ciência Experimental.        

René Descartes (1596-1650) talvez seja o filósofo que mais influenciou – e ainda 
influencia – a maneira ocidental de pensar. Ao ler os escritos de Galileu concluiu que havia 
muito filosofia sobre o movimento. Galileu deveria determinar antes (de tudo aquilo que afirma 
sobre a velocidade dos corpos que caem no vácuo) sobreo que é gravidade. Pois se conhecesse 
a sua verdade, saberia que ela é nula no vácuo. 

Mesmo com estas críticas, Descartes não deixou de reconhecer que Galileu teve o mérito 
de abandonar a Escolástica e examinar as matérias Físicas a partir do raciocínio matemático. A 
essência do pensamento cartesiano não consiste na solução dos problemas que preocupavam os 
cientistas de então, mas na elaboração de um sistema completo, com o qual pretendia substituir 
a Escolástica, banindo todas as qualidades e formas substanciais em favor de um mecanismo 
universal que explicasse os fenômenos deste mundo visível com a ajuda de apenas três 
conceitos: extensão, figura e movimento. Partindo da dúvida metódica, Descartes justifica o 
poder da razão de perceber o mundo através de ideias claras e distintas. A filosofia cartesiana 
não é apenas uma filosofia que se distingue estritamente da ciência. Ela é ao mesmo tempo uma 
filosofia que desenvolve de uma maneira sistemática a oposição filosofia-ciência: as categorias 
de pensamento e espaço. 

Entre suas muitas obras, as mais importantes são “Discurso do Método (1637) e 
Princípios de Filosofia (1644)”. Introduziu o procedimento de localizar um ponto no espaço 
através de duas retas que formem um ângulo reto entre si, ainda hoje conhecido como sistema 
de coordenadas cartesianas. A Descartes devemos a importante associação entre a Geometria e 
à Álgebra. 

A visão do universo adotada por Galileu era baseada na observação, na experimentação 
e numa generosa aplicação da matemática. Uma atitude de certa forma diferente foi adotada por 
Descartes. Descartes era essencialmente um filósofo matemático que começou a formular uma 
nova concepção filosófica do universo (RONAN, 1983). 

Descartes sempre se interessou pelo que era certo ou não e, depois de muitas 
considerações sobre essa questão, chegou à conclusão de que a única coisa sobre a qual podia 
estar certo era a respeito de sua existência como ser sensível; expressou isso com a frase: 
“Cogito, ergo sum” (Penso, logo existo) (RONAN, 1983). 
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Na terceira parte do livro “Princípios da Filosofia”, argumenta que, como não se pode 
pensar em qualquer limite para a extensão do espaço, o universo deve ser infinito. Por outro 
lado, podemos pensar em dividir a matéria ad lib, de modo que rejeitou a existência do átomo. 
Também rejeitou a existência do vácuo, e considerava o espaço um “plenum”, isto é cheio de 
matéria, da mesma espécie e em movimento (RONAN, 1983). 

Acreditava que o Criador sempre conserva a mesma quantidade de matéria em 
movimento – primeira declaração da importante lei da conservação do momentum (momentum 
= quantidade de matéria x sua velocidade) – e que, se nenhuma força agir ele, um corpo se 
moverá sempre na mesma direção, com a mesma velocidade, indefinidamente, o que constitui 
a primeira declaração formal do que viria a ser conhecido como “a lei da inércia”. Galileu 
chegara perto dessa noção, embora não tivesse incluído nela os movimentos celestes, pois 
considerava um caso especial; em seu ponto de vista, os movimentos celestes eram 
naturalmente circulares (RONAN, 1983). 

Na terceira parte dos Princípios, Descartes mostrou como, com uma suposição 
adicional, o universo que observamos deve ter surgido. A suposição adicional era de que, na 
Criação, o Criador tomou a matéria, dividiu-a arbitrariamente e colocou-a em movimento. 
Assim, já que não pode existir o vácuo, uma partícula deve sempre ser substituída por outra, e 
isso, conduziu Descartes ao seu princípio dos vórtices (RONAN, 1983). 

Para Descartes, embora toda matéria seja a mesma, suas partículas variam em tamanho; 
as maiores compõem o material da Terra; as de tamanho médio o ar, e as menores, o fogo. Essas 
partículas são coletadas em vórtices. Nos centros congregam-se as partículas do fogo, pois estas 
se movem mais depressa; assim, no centro de cada vórtice forma-se uma estrela. Essas estrelas 
giram e, então, exercem uma pressão para fora, cujo efeito é o mesmo observado quando se gira 
uma pedra presa na extremidade de um cordão. Cada estrela, portanto, empurra todas as demais. 
Entretanto, as estrelas têm tendência a se cobrir com matéria grossa; quando isso acontece, elas 
inicialmente exibem manchas solares e, por fim, deixam de brilhar. Então a pressão para fora 
cessa, e o vórtice entra em colapso. A estrela coberta vagueia em outro vórtice para se tornar 
um planeta, a não ser que sua excessiva massa faça errar um vórtice a outro e, assim, torna-se 
o que chamamos de cometa. Os satélites planetários são velhos planetas, formados muito tempo 
antes (RONAN, 1983). 

O sistema de Descartes causou um grande impacto quando se tornou público. Na 
Universidade de Cambridge/Inglaterra ele foi bem acolhido pelos estudantes, um dos quais era 
Isaac Newton. Apesar disso, seu estudo do movimento planetário era interessante e enfatizava 
o fato de que, durante o século XVII, os princípios da Física estavam sendo usados para tentar 
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explicar os movimentos que Kepler tão brilhantemente investigara. Ninguém estava convencido 
de que suas órbitas elípticas correspondiam à realidade, pois diferiam apenas ligeiramente dos 
círculos, e alguns cientistas ainda defendiam a teoria do movimento circular. Mas, a elíptica ou 
circular, a questão crucial se resumia na pergunta: por que os planetas se moviam em órbitas 
fechadas? Kleper atribuiu esse tipo de trajetória a uma atração magnética, mas não foi 
convincente (RONAN, 1983). 

Em 1666, Giovanni Borelli (1608-1679), publicou sua “Teoria das Estrelas 
Medicianas”. Borelli acreditava que os planetas estavam sujeitos a várias forças e se moviam 
em órbitas estáveis por estarem em equilíbrio. Isso representava um notável avanço, embora só 
atingido seu pleno desenvolvimento com Isaac Newton, vinte anos depois. 

Robert Hooke (1635-1703), verificou que o Sol pode exercer forte atração sobre os 
planetas, embora a precisa expressão matemática da força lhe tenha escapado. Para ele, o Sol 
atraía os planetas pelo magnetismo.  

Todos estavam certos de que o Sol exercia uma força de atração; chegaram a suspeitar 
de uma força tipo “inverso do quadrado” (isto é, diminuía na razão do quadrado da distância; 
um planeta duas vezes mais distante do outro seria atraído por um quarto da força, outro, três 
vezes mais distante, por apenas um novo da força, e assim por diante). A solução da questão 
exigia a criação de uma técnica matemática radicalmente nova. Essa necessidade surgiu porque, 
como os planetas se moviam em órbitas elípticas, sua distância em relação ao Sol estava 
continuamente se alterando, o que fazia com que a mudança da força de atração também 
acontecesse de maneira constante. Era necessária uma matemática que pudesse lidar 
especificamente com quantidades mutáveis, e a criação de tal técnica – o “cálculo” – foi uma 
das realizações de Newton (RONAN, 1983).  

 
4.5 A ERA QUÂNTICA 

 
A grande revolução que leva a Física à modernidade e a Teoria Quântica, que começa a 

se definir no fim do século XIX. É a inauguração de uma nova "lógica" resultante das várias 
pesquisas sobre a estrutura do átomo, radiatividade e ondulatória. A história da Teoria Quântica 
se inicia com o estudo do corpo negro. 

Entre os físicos que estavam trabalhando com a questão do corpo negro no final do séc. 
XIX e início do XX encontrava-se o alemão Max Planck (1858-1947). Durante vários anos, ele 
procurou resolver o problema do corpo negro. Até 1900, as tentativas de adequar os dados 
experimentais aos modelos teóricos foram vãs. No final desse ano, Planck abandonou o modelo 
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teórico da emissão continua de energia e apresentou uma nova interpretação para o fenômeno 
da radiação do corpo negro.  

Planck só conseguiu resolver o problema do corpo negro quando considerou que a 
energia é absorvida ou emitida de forma descontinua, ou seja, em “pacotes de energia”, que são 
chamados de quanta – plural de quantum. Ele é quem define o conceito fundamental da nova 
teoria: o quanta. Mas a teoria geral é de autoria de um grupo internacional de Físicos, entre os 
quais: Niels Bohr (Dinamarca), Louis De Broglie (França), Erwin, Schroedinger e Wolfgang 
Pauli (Áustria), Werner Heisenberg (Alemanha), e Paul Dirac (Inglaterra). 

Em 1900, Max Planck afirma que as trocas de energia não acontecem de forma continua 
e sim em doses, ou “pacotes de energia”, que ele chama de quanta. A introdução do conceito 
de descontinuidade subverte o princípio do filósofo alemão Wilhelm Leibniz (1646-1716), 
"natura non facit saltus"(a natureza não dá saltos), que dominava todos os ramos da ciência na 
época. 

Max Planck nasce em Kiel, Alemanha. Filho de juristas, chega a oscilar entre a carreira 
musical e os estudos científicos. Decide-se pela Física e se dedica à carreira acadêmica até o 
fim da vida. Em 14 de dezembro de 1900, durante uma reunião da Sociedade Alemã de Física, 
apresenta a noção de "quanta elementar de ação". Em sua autobiografia Planck diz que na época 
não previa os efeitos revolucionários dos quanta. Planck tratou inicialmente o seu resultado 
como um recurso matemático, sem aceitar a descontinuidade como um comportamento da 
natureza. E manteve esse posicionamento por cerca de dez anos, até 1910, quando passou a 
defender a descontinuidade e o abandono de certa parte da Física Clássica. O quantum passou 
a ser, então, uma quantidade fixa que podia existir isoladamente e por conta própria (GUERRA, 
2005) 

A maioria dos primeiros leitores de Planck não acolheu o trabalho como uma obra 
radical. Em 1906, alguns jovens físicos como Albert Einstein (1879-1955), Paul Ehrenfest 
(1880-1933) e Max von Laue (1879-1960), jovem assistente de Planck, estavam convencidos 
da descontinuidade, mas não conseguiam convencer ninguém sobre ela. Eram muito jovens e 
pouco conhecidos para que suas opiniões influenciassem um tema tão controvertido. Einstein, 
que um ano antes acabara de propor a sua teoria da relatividade restrita, nessa época morava 
em Berna, na Suíça, e era apenas um funcionário do serviço de patentes local, sem qualquer 
notoriedade. Em 1918, Max Planck recebe o prêmio Nobel de Física. 

O ano de 1900 foi bastante significativo para a Ciência do século XX, pois marcou o 
surgimento de um pensamento do descontinuo tanto na Física como na Biologia. A partir de 
então, soube-se que a energia e as informações hereditárias não eram transmitidas 
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continuamente. Dessa data é também o ressurgimento da genética. Apesar de Gregor Mendel 
(1822-1884), ter proposto, em 1865, que a transmissão dos fatores hereditários se fazia por 
“elementos” independentes, discretos – os genes –, foi somente a partir do último ano do século 
XIX que os biólogos começaram a trabalhar com o conceito de gene (GUERRA, 2005). 

Na mesma época em que Rutherford realizava suas experiências, o jovem físico 
dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) foi passar um ano na Inglaterra e acabou sendo convidado 
para trabalhar com ele. Em 1913, propôs um novo modelo atômico no qual introduziu a 
quantização de Planck e conseguiu, com isso, resolver os problemas do modelo planetário de 
Rutherford. Estava “descoberto” o modelo Quântico do átomo. Segundo Bohr, os elétrons estão 
distribuídos em níveis de energia característicos de cada átomo. Ao absorver um quantum” de 
energia, um elétron pode “pular” para outro nível e depois voltar a seu nível original, emitindo 
um quantum idêntico. 

A segunda fase da Física Quântica é chamada Mecânica Quântica. A Mecânica Quântica 
trouxe mudanças desconcertantes para o entendimento da realidade. A grande marca da 
Mecânica Quântica é a introdução do conceito de dualidade quântica e depois, com Werner 
Heisenberg (1901-1976), o princípio de incerteza e de Max Born (1882-1970). Eles criaram um 
novo mundo, muito diferente do nosso senso comum, ou seja, completamente distinto daquele 
a que estamos habituados a ver e a compreender no nosso dia-a-dia. Para a Mecânica Quântica, 
o universo é essencialmente não determinístico e seus fenômenos não podem ser medidos com 
precisão absoluta. Quanto mais precisa for à medida de uma variável, mais imprecisa será a 
segunda. "Deus não joga dados", dizia Albert Einstein, negando os princípios na nova teoria – 
a Mecânica Quântica. 

 
4.6 O MISTÉRIO DA RADIOATIVIDADE 

 
Em 1896, na época em que Thomson estava trabalhando com os raios catódicos, o físico 

francês Henri Becquerel (1852-1909) descobriu que o elemento pesado urânio emitia 
continuamente raios que, como os raios “X” de Roentgen, faziam que um gás conduzisse 
eletricidade. Restava saber seno urânio era o único elemento químico que se comportava assim 
(RONAN, 1983).  

A Radiatividade é a desintegração espontânea do núcleo atômico de alguns elementos 
(urânio, polônio e rádio), resultando em emissão de radiação. Descoberta pelo francês Henri 
Becquerel (1852-1908), poucos meses depois da descoberta dos raios X. Becquerel verifica 
que, além de luminosidade, as radiações emitidas pelo urânio são capazes de penetrar a matéria. 
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Dois anos depois, o francês Pierre Curie (1859-1906), e sua mulher, a polonesa Marie 
Curie (1867-1934), incluídos na figura 30 acima, encontram fontes radiativas muito mais fortes 
que o Urânio. Isolaram o Rádio e o Polônio e verificaram que o Rádio era tão potente que podia 
provocar ferimentos sérios e até fatais nas pessoas que dele se aproximavam. 

Para isolar esses elementos foi necessária uma série de minuciosas reações químicas; no 
entanto, como eles não modificaram sua “radiatividade” – termo criado pelos Curies –, tornou-
se claro que está devia ser causada por alguma propriedade dos próprios átomos (RONAN, 
1983). 

Rutherford, propôs–se imediatamente a tarefa de estudar detalhadamente a 
radiatividade. Logo descobriu dois conjuntos de raios – alfa e beta, como foram chamados – 
eram emitidos por certos elementos químicos. 

Num estudo posterior com o colega Frederick Soddy (1877-1956), ele chegou à 
conclusão de que não se tratava de raios, mas de partículas. Em 1903, eles chegaram à conclusão 
de que os átomos com substancias radiativas dividiam-se espontaneamente (RONAN, 1983). 

Em 1907, Rutherford, com Hans Geiger (1822-1945), descobriu que, qualquer que fosse 
o elemento radiativo usado, as partículas do raio alfa apresentavam o mesmo espectro do átomo 
do gás hélio e tinham a mesma massa. Evidentemente, as partículas do raio alfa eram átomos 
de hélio. Uma experiência posterior provou que as partículas de raio beta eram elétrons de alta 
velocidade (RONAN, 1983). 

Agora, estava mais claro o que acontecia quando os átomos de substancias radiativas se 
decompunham: eles emitiam átomos de hélio e elétrons em alta velocidade. Mas faziam mais 
do que isso, pois, em 1900, o físico/químico francês Paul Villard (1860-1934) descobriu que, 
devido a radiatividade, também se emitiam radiações. Suas investigações revelaram que esses 
raios eram mais penetrantes que os raios “X”, mas se comportavam de forma semelhante. 
Chamou-os de raios gama, mas, uma vez que os “raios” alfa e beta haviam se revelado partículas 
e não raios, as conclusões de Villard foram colocadas em dúvidas (RONAN, 1983). 

O assunto foi finalmente esclarecido em 1910 por William Bragg (1890-1971), o qual 
verificou que, quando os raios bombardeiam átomos em um gás rarefeito, fazem com que estes 
átomos emitam elétrons de alta velocidade, que por sua vez, se chocam e liberam os elétrons 
em outros átomos. O gás se torna então eletricamente condutor, ou ionizado. É um processo em 
dois estágios, e acontece tanto com os raios “X” como com os raios gama; Villard estava certo 
(RONAN, 1983)  

Nestes estudos foi possível descobrir três tipos de radiação; alfa, beta e gama. Á radiação 
α/alfa é uma partícula formada por um átomo de hélio com carga positiva. Radiação β/beta é 



75  

 

também uma partícula, de carga negativa, o elétron. A radiação γ/gama é uma onda 
eletromagnética. As substâncias radiativas emitem continuamente calor e têm a capacidade de 
ionizar o ar e torná-lo condutor de corrente elétrica. São penetrantes e ao atravessarem uma 
substância chocam-se com suas moléculas. 

Em 1803, John Dalton (1766-1844) começa a apresentar sua teoria de que a cada 
elemento químico corresponde um tipo de átomo. Mas é só em 1897, com a descoberta do 
elétron, que o átomo deixa de ser uma unidade indivisível como se acreditava desde a 
Antiguidade. 

Em 1897 Joseph John Thomson (1856-1940), ao estudar os raios X e raios catódicos, 
identifica partículas de massa muito pequena, cerca de 1800 vezes menores que a do átomo 
mais leve. Conclui que o átomo não é indivisível, mas composto por partículas menores. 
Thomson diz que os átomos são formados por uma nuvem de eletricidade positiva, na qual 
flutuam, como ameixas em volta de um pudim, rodeados pelas partículas de carga negativa, os 
elétrons. 

Em 1911, Ernest Rutherford bombardeia uma lâmina de ouro com partículas em alta 
velocidade. Observa que algumas partículas atravessam o anteparo e outras ricocheteiam. 
Descobre que existem espaços vazios no átomo, por isso algumas partículas passaram pela 
lâmina. Verifica também que há algo consistente contra o que outras partículas se chocaram e 
refletiram. Conclui que o átomo possui um núcleo (de carga positiva) em volta do qual orbitam 
elétrons, como planetas girando em torno do Sol. O modelo planetário é aperfeiçoado por Niels 
Bohr com fundamentos da Física quântica. Em 1919 Rutherford desintegra o núcleo de 
nitrogênio e detecta partículas nucleares de carga positiva. Elas seriam chamadas de prótons.  

Segundo Rutherford, o núcleo é responsável pela maior massa do átomo. Anuncia a 
hipótese de existência do nêutron, confirmada apenas 13 anos depois.  

Em 1932, James Chadwick (1891-1974), membro da equipe, de Rutherford, descobre 
os nêutrons, partículas nucleares com a mesma massa do próton, mas com carga elétrica neutra.  

Ernest Rutherford (1871-1937), nasce em Nelson, na Nova Zelândia, onde começa os 
estudos de Física. Suas maiores contribuições foram as pesquisas sobre radiatividade e teoria 
nuclear. Em 1908 cria um método para calcular a energia liberada nas transformações radiativas 
e recebe o prêmio Nobel de química. Em 1919, realiza a primeira transmutação induzida e 
transforma um núcleo de nitrogênio em oxigênio através do bombardeamento com partículas 
alfa. A partir daí dedica-se a realizar transmutações de vários tipos de elementos. Em 1931 
torna-se o primeiro barão Rutherford de Nelson. 
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A Teoria Quântica oferece é um conjunto de prováveis respostas. No lugar do modelo 
planetário de átomo, com elétrons orbitando em volta de um núcleo, a quântica propõe um 
gráfico que indica zonas onde eles têm maior ou menor probabilidade de existir. Toda matéria 
passa a ser entendida segundo uma ótica dual: pode se comportar como onda ou como partícula. 
É o rompimento definitivo com a mecânica clássica, que previa um universo determinístico.  

Em 1927, Werner Heisenberg formula um método para interpretar a dualidade da 
quântica, o princípio da incerteza. Segundo ele, pares de variáveis interdependentes como 
tempo e energia, velocidade e posição, não podem ser medidos com precisão absoluta.  

Quanto mais precisa for a medida de uma variável, mais imprecisa será a segunda. "Deus 
não joga dados", dizia Albert Einstein, negando os princípios na nova mecânica 
 
4.7 AS PARTÍCULAS SUBATÔMICAS 

 
A história das partículas que compõem o átomo é bastante recente. Só em 1932 

confirma-se que os átomos são formados por nêutrons, prótons e elétrons. Em seguida são 
encontradas partículas ainda menores, figura 4.13, como o pósitron, o neutrino e o méson-uma 
partícula internuclear de vida curtíssima (um décimo milésimo milionésimo de segundo).  

 

 
Fig. 4.13 – Partículas Subatômicas 

Fonte:  http://elpilloilustrativo.blogspot.com.br/2015/03/que-es-un-fermion.html 
 
Foram os estudos sobre decaimento radiativo que demostraram que um átomo possuía 

ainda outras partículas. Em 1928, Paul Dirac (1902-1984), chegara a conclusão de que, do ponto 
de vista teórico, a emissão de partículas beta podia ser explicada se uma nova partícula 
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subatômica fosse criada no momento em que as partículas betas deixassem o núcleo. Em 1934, 
Enrico Fermi (1901-1954), deu uma explicação completa usando uma partícula conhecida 
como neutrino, criada no ano anterior pelo físico Wolfgang Pauli (1900-1958). Pauli chegou à 
esta conclusão para explicar o espectro continuo das partículas beta, emitido pelos núcleos 
radioativos (ARAGÃO, 2006). 

O neutrino é uma partícula que não tem carga elétrica, mas também não possuía massa; 
sua única propriedade era que parecia ter spin (movimento giratório intrínseco), que se propaga 
na velocidade da luz, e, assim, contribuir com o momento necessário/momento angular para a 
produção da partícula beta. A antipartícula do neutrino é o antineutrino que se distingue apenas 
pelos sentidos do momento linear e angular, que são paralelos e de sentido contrário no caso do 
neutrino e paralelos e do mesmo sentido no caso do antineutrino.   Somente em 1956 um reator 
nuclear, nos Estados Unidos, forneceu a prova experimental de sua existência. 

Em 1935, o físico japonês Hideki Yukawa (1907-1981) chegou a uma explicação 
usando outra partícula, o méson, que agia como uma cola intranuclear. Ela fornecia a força 
necessária para manter prótons e nêutrons reunidos no núcleo. O méson, porém se mostrou ser 
uma partícula com uma duração de vida extrema mente curta – décimo de milésimo 
milionésimo de segundo – e podia se apresentar sob uma série de formas diversas. Apesar de 
sua natureza muito transitória, foi observada, primeiro em 1947, e depois sob outras formas, 
em 1948 e 1962. 

Através do seu trabalho teórico Yukawa conclui que as forças nucleares, que as 
partículas constituintes do núcleo, núcleons, exercem entre si forças que atuam a distancias 
muito pequenas, constituindo um campo de forças, o campo mesônico, sendo este campo devido 
aos mésons. Yukawa admitiu que a massa do méson seria intermediária entre a do elétron e a 
do próton, podendo ter carga negativa, neutra ou positiva (ARAGÃO, 2006). 

Dois anos depois, Carl Anderson (1945-2004) e Set Neddermeyer (1907-1988), 
descobrem o muão, ou seja, o méson (mi) positivo e o méson (m) negativo, com massa um 
pouco inferior à prevista e com carga positiva, negativa e neutra. Esta partícula é instável e 
decai, formando um negatão ou pósitron, consoante se trata do méson positivo ou méson 
negativo, e ainda um neutrino e um antineutrino (ARAGÃO, 2006). 

Cecil Franck Poweel (1903-1969), em 1947, descobriu outra espécie de méson, os 
mésons (PI), os piões, com vida média muito curta. Os piões são tremendamente instáveis e 
transformam-se em partículas mais leves, sendo uma delas o muão, idêntico ao elétron, exceto 
em massa. É mais pesado do que o elétron e por isso aniquila-se mais rapidamente. 
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Em 1947 foram descobertas as partículas V, através da investigação sobre os raios 
cósmicos. Possuem maior massa do que a massa do próton e podem ser positivas, negativas e 
neutras. Os raios cósmicos são partículas de energia muito elevada que atingem a Terra, 
originadas no espaço interestelar ou noutras partes do cosmos, ou que são produzidas na 
atmosfera da Terra, através de raios provenientes do espaço. Foi Victor Hess (1883-1964), que 
descobriu que as radiações ionizantes da Terra são provenientes do espaço extraterrestre 
(ARAGÃO, 2006). 

Novas partículas foram descobertas e em 1984, Simon van der Meer (1925-2011), e 
Carlo Rubbia (nascido em1934) descobriram as partículas subatômicas W e Z. Em 1995, Martin 
Perl, descobriu o leptão, com Frederick Reines. 

As partículas elementares foram agrupadas em cinco grandes grupos, e por ordem 
crescente de massa. a) O Primeiro grupo inclui os fótons, radiação gama, com a partícula 
designada por fóton. b) O Segundo grupo dos leptões, agrupa o neutrino v, o antineutrino, ó 
elétron negativo ou negatão e-, o pósitron ou elétron positivo e+ e o muão ou miuão, muitas 
vezes designado incorretamente por mesão (mi), com a partícula ( ) - e a antiparticula ( )+. Todos 
os leptões apresentam antiparticula. c) O terceiro grupo dos mésons inclui a partícula (pi), a 
partícula (Kapa), a partícula eta (n), a partícula (ro) e a partícula (ômega). Nem todos 
apresentam antiparticula. d) O quarto grupo dos nucleons inclui o próton p e o nêutron n, ambos 
têm antiparticula. e) O quinto grupo dos hiperões inclui a partícula lambda ᴧ0, a partícula sigma/ 
positivo, negativo e neutro, a partícula delta/ a partícula csi/ neutro e negativo e partícula ómega 
menos/. Quase todos apresentam antiparticula.  

O conjunto das partículas do grupo hiperões e dos núcleons constitui o grupo dos bariões 
e o conjunto das partículas do grupo dos mésons e dos bariões constitui o grupo dos hadrões 
(ARAGÃO, 2006). 

Quando nas partículas de uma dada espécie é aplicável o princípio de exclusão de Pauli 
ou quando essas partículas obedecem à estatística de Fermi-Dirac, diz-se que são fermiões. É o 
que se passa com as partículas de spin semidireto, pois duas partículas não podem encontrar-se 
no mesmo estado quântico. Em todos os leptões são fermiões. As partículas que não cumprem 
o princípio de Pauli obedecem à estatística de Bose-Einstein, e por isso designam-se por bosões. 
É este o caso dos fótons e dos mésons de spin 1/um e 0/zero (ARAGÃO, 2006). 

A análise mostrou que é possível a existência de unidades básicas, que podem ser, de 
fato, partículas fundamentais. São os chamados quarks, também chamados quarques, em três 
espécies diferentes A, B, e C, de acordo com os números quânticos e spin, com cargas elétricas 
fracionárias e que não se encontram isoladamente, mas em grupos de dois ou três. A força 
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fundamental que existe entre quarks, à maneira de um campo eletromagnético, com a cor, a 
desempenhar o papel de carga elétrica. O fóton tem o papel de “colar” os quarks, devido ao seu 
vai e vem entre eles. Quark, é deste modo, a partícula elementar, com carga que “detecta” a 
força forte. A força forte, ou nuclear forte, é a mais forte das quatro forças fundamentais, com 
o menor alcance de todas.  

Nota-se, que esta divisão ou agrupamento em quatro categorias de forças fundamentais, 
de acordo com a intensidade da força que contem e as partículas com as quais interatuam, foi 
elaborada apenas por ser útil à construção de teorias parciais. 

As restantes três forças são a força eletromagnética, a força da gravitação e a força fraca 
ou nuclear fraca. a) A força eletromagnética intervém para ligar os elétrons ao núcleo. É ela que 
faz com que os elétrons mantenham os seus orbitais à volta do núcleo e que o número de elétrons 
nas suas orbitas seja igual ao de prótons no núcleo. b) A força de gravitação é infinitesimalmente 
mais fraca que as forças eletromagnéticas. É ela que atrai os átomos uns para os outros, que 
atrai a Lua para a Terra e a mantém na sua órbita, como os planetas à volta do Sol e este e os 
outros astros à volta do núcleo da Galáxia. c) A força nuclear fraca é responsável pela 
radioatividade e só atua sobre as partículas de spin ½ e não com partículas de spin 0, 1 ou 2. d) 
A força nuclear forte mantém os quarks juntos no interior dos prótons e nêutrons e mantém os 
prótons e nêutrons juntos para formar átomos. 

Os prótons e nêutrons são, cada um, compostos por três quarks. Por isso quando dois 
prótons se atraem, assiste-se ao efeito combinado de seis quarks interagindo entre si 
(ARAGÃO, 2006). 

Como disse Heisenberg: “Ao chegarmos a unidades cada vez mais pequenas, não 
encontramos unidades fundamentais ou indivisíveis, mas atingimos um ponto onde a divisão 
não tem sentido” (ARAGÃO, 2006).   

Hoje já se conhecem 12 tipos de partículas elementares. Elas são classificadas em duas 
famílias: quarks e léptons. Estes são os tijolos da matéria. Há seis gerações de partículas quarks 
e seis de léptons. A primeira geração de quarks é a dos upe down (alto e baixo), que formam, 
por exemplo, os nêutrons e os prótons, figura 4.14. 

Os quarks de segunda e terceira geração, os charm e strange (charme e estranho) e os 
bottom e top (base e topo), existiram em abundância no início do Universo. Hoje, são partículas 
muito raras e só recentemente foram identificadas. O quark top foi detectado pela primeira vez 
em abril do ano passado. Os mésons também são formados por quarks. A família dos leptons 
reúne gerações de partículas mais leves. Entre eles, os mais conhecidos são o elétron e o 
neutrino. 



80  

 

O tamanho do átomo - O diâmetro de um átomo é de aproximadamente 10-10m, ou um 
centésimo milionésimo de centímetro. Se uma laranja fosse ampliada até ter o tamanho da 
Terra, seus átomos teriam o tamanho de cerejas. Uma proporção semelhante é a que existe entre 
o átomo e o seu núcleo. Se um átomo pudesse ser ampliado e ter o tamanho de uma sala de 
aula, ainda assim o núcleo não seria visível a olho nu. 

O estudo do núcleo, apesar de todo avanço tecnológico, nunca foi possível “ver” o 
interior do átomo. Para descobrir características e propriedades das partículas, os físicos usam 
métodos indiretos de observação. 

Bombardeiam núcleos atômicos e depois verificam os "estragos". Registram as 
ocorrências e fazem curvas de comportamento. Depois fazem abstrações matemáticas 
(modelos) que serão testados para confirmação. 

Os aceleradores de partículas são os aparelhos desenvolvidos para "olhar” o núcleo 
atômico. São neles que são fornecidas altas doses de energia para que partículas possam romper 
o campo de força que envolve o núcleo e atingi-lo. Essas partículas podem ser elétrons, prótons, 
antiprótons. Em grandes anéis circulares ou túneis, as partículas são aceleradas em direção 
oposta e produzem milhares de colisões por segundo. Um detector registra o rastro das 
partículas que resultam de cada choque e um computador seleciona as colisões a serem 
analisadas. 

 

Fonte:http://fundamentosfisicamoderna.blogspot.com.br/: 
 
 

 
Fig. 4.14 – Partículas Elementares 
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4.7.1 Tendências Atuais da Física 
 
A Fusão Nuclear controlada e a Física dos primeiros instantes do Universo são 

atualmente os campos mais desafiantes da Física Contemporânea. 
A Fusão Nuclear é um processo de produção de energia a partir do núcleo do átomo. 

Este fenômeno ocorre naturalmente no interior do Sol e das estrelas. Núcleos leves como o do 
hidrogênio e seus isótopos - o deutério e o trítio - se fundem e criam elementos de um núcleo 
mais pesado, como o hélio. Neste processo, há uma enorme liberação de energia. Até hoje, só 
foi possível produzir energia nuclear pela fissão (quebra) do núcleo dos átomos. Esta "quebra" 
resulta em energia, mas libera resíduos radiativos e por isso não pode ser considerada uma fonte 
segura. 

Um dos desafios da Física atual é reproduzir o processo de fusão de maneira controlada 
e obter combustível nuclear. Será uma alternativa mais econômica e limpa. Pode ser obtida a 
partir de matéria-prima abundante (água) e sem efeitos poluidores (como o monóxido de 
carbono/CO, resultante da queima de combustíveis, ou a radiação). 

O combustível para a fusão, o deutério, é um isótopo de hidrogênio abundante na água. 
Na fusão nuclear, uma única gota de deutério (obtida a partir de 4 litros de água comum) 
produziria energia equivalente à queima de 1.200 litros de petróleo. 

Na Teoria do Campo Unificado, as teorias sobre a evolução do Universo a partir do seu 
momento inicial, o Big Bang (Grande Explosão), se encontra com as teorias das partículas 
elementares. A hipótese aceita hoje em dia é que, logo após o Big Bang, teria se formado uma 
espécie de "sopa" superquente de partículas básicas das quais se constitui toda a matéria e que, 
ao se resfriarem, teriam dado origem à matéria em seu estado atual. O grande desafio é 
estabelecer uma teoria do campo unificado que descreva a ação das forças fundamentais 
(gravitacionais, eletromagnéticas e nucleares) num único conjunto de equações ou a partir de 
um princípio geral, que seria a "força" presente no início dos tempos. A intenção é incorporar 
em um esquema abrangente o micromundo do núcleo e o macromundo do universo, concebido 
na mais alta escala (RONAN, 1983). 
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5. A EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS 
 
Todos os seres, e todas as substâncias, encontradas na Terra, na Lua, no Sol e no Cosmos 

– embora diferentes entre si – tem algo em comum: as partículas. Elas estão presentes em tudo 
que já existiu, existe e existirá. Serão onipresentes enquanto a matéria existir. 

São tão pequenas, e tão leves, que nem os mais modernos microscópios podem ampliá-
las a ponto de poderem ser vistas. Uma centena de milhões deles, colocados lado a lado, 
formariam uma linha com pouco mais de 01/um centímetro. Estas partículas diminutas foram 
chamadas de átomos. Atualmente é quase impossível duvidar da existência do átomo, embora 
jamais o tenhamos visto. E, para alguns cientistas, ele jamais será visto. 

Durante séculos a humanidade acreditou que, com o átomo, tinha chegado na parte mais 
intima da matéria. Estava equivocada. Em 1890 – menos de dois séculos atrás – quando alguns 
cientistas estudavam alguns fenômenos que ocorrem quando a eletricidade atravessa o vácuo, 
chegaram à conclusão da existência de partículas ainda menores do que o átomo. Ou seja, todos 
os segredos da parte mais intima da matéria ainda estavam muito longe de ser totalmente 
conhecidos. 

Descobrir os diferentes tipos de átomos encontrados na natureza e do qual os 
objetos/coisas são feitos foi fácil por demais. Rapidamente, os cientistas do século XIX 
identificaram os átomos conhecidos e até foi possível “produzi-los” em laboratório no século 
XX. O grande desafio não era encontrá-los e classificá-los. O verdadeiro desafio era 
compreender sua estrutura e as “leis” que regem seu funcionamento.   

A estrutura do átomo é um tema que os alunos apresentam dificuldade de compreensão, 
dado o nível de abstração, o que não é de se estranhar, uma vez que as ideias básicas sobre a 
teoria atômica, que surgiram em 1808 e 1810 com John Dalton, já descreviam a matéria 
composta por partículas muito pequenas para serem vistas, chamadas de átomos (PEDUZZI, 
2005). 

O estudo das partículas que compõe o átomo, como interagem entre si, a força e a 
energia que envolve suas ligações levaram dois séculos para serem compreendidas. Os modelos 
atômicos foram evoluindo à medida que novas experiências foram sendo feitas e novos 
resultados foram sendo observados. Atualmente é quase impossível duvidar da existência destas 
partículas. 

A própria palavra átomo é derivada de um vocábulo grego que significa indivisível. 
Durante dezoito séculos acreditava-se que, com o átomo, se havia chegado a essência e ao 
intimo da matéria. O átomo não poderia ser mais dividido, ou fragmentado. O estudo da 
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eletricidade demonstrou que isto era um equívoco. Pois a eletricidade demonstrou que o átomo 
continha duas partículas, os prótons e os elétrons. Mais: foi comprovado que ambos tinham 
cargas completamente opostas. As partículas de eletricidade negativa foram chamadas de 
elétrons e as partículas de eletricidade positiva foram chamadas de prótons. 

Tanto os elétrons como os prótons são menores do que o átomo. São necessários cem 
mil elétrons, ou prótons, colocados lado a lado, em linha, para cobrir um lugar no espaço do 
tamanho de um átomo. Todos, absolutamente todos, contém em si elétrons e prótons, pelo 
menos um de cada. Alguns átomos chegam a ter 106 de cada. 

A diferença entre elétrons e prótons revelou-se quando elétrons e prótons foram 
estudados em relação com os imãs. Os elétrons e prótons em movimento são afetados pelos 
imãs. Os elétrons são atraídos numa direção, os prótons em direção oposta. A eletricidade e o 
magnetismo estão estreitamente ligados, não se podendo ter um sem o outro. 

O estudo com os imãs trouxe informações preciosas para compreender elétrons e 
prótons. Além da direção oposta que eles tomam, o grau do desvio dos elétrons de seu curso 
numa válvula/ampola de vidro sem ar no interior/vácuo depende, em parte, do peso dos elétrons. 
Desta forma, os cientistas observaram que os prótons mudam muito menos de direção do que 
os elétrons, sob a influência de um mesmo imã. Os prótons, concluíram, são muito mais pesados 
que os elétrons. Comparando o desvio dos prótons com os elétrons decidiram que um próton 
pesa tanto quanto 1.837 elétrons. 

O peso é o resultado da atração pela gravidade da Terra. Se alguém pesar 54 quilos é 
porque a Terra atrai/puxa este corpo com essa força. A Lua, sendo um corpo menor do que a 
Terra, tem menos gravidade – apenas uma sexta parte da gravidade da Terra. Na Lua, este corpo 
pesaria apenas 09 quilos. Isto porque ela/Lua atrairia este corpo com menos força. Em Júpiter, 
que é muito maior do que a Terra esse corpo pesaria 136 quilos. 

Sendo o peso uma coisa variável e mutável, os cientistas falam do peso de um objeto 
em determinadas condições. Consideram o peso dos objetos no vácuo, ao nível do mar, na linha 
do Equador da Terra e assim por diante. O peso de um objeto nessas condições bem definidas 
é chamado de massa. 

Um pedaço de madeira com a massa de um quilo pesa exatamente um quilo quando 
pesada no vácuo, ao nível do mar, sobre a linha do Equador. Numa montanha alta pesaria um 
pouco menos de um quilo. No Polo Norte pesaria um pouco mais de um quilo. Não teria peso 
flutuando na água. Pesaria dois quilos e meio em Júpiter, vinte e seis quilos no Sol, menos de 
170 gramas na Lua. Sua massa, contudo, seria a mesma, porque representaria o seu peso nas 



84  

 

condições definidas que os cientistas escolheram. Portanto, 01próton, tem massa equivalente a 
1.837 elétrons. 

Para que os cientistas do mundo inteiro usassem as mesmas grandezas foi necessário 
padronizar as medições na Física. Certas grandezas físicas, como o comprimento, o tempo, a 
massa, foram escolhidas como grandezas fundamentais, definidas em termos de um padrão e 
medidas por uma unidade, como o metro, o segundo e o quilograma. O padrão de massa, o 
quilograma – unidade de massa – é definido em termos de padrão de platina-irídio mantido na 
França. Para medições em escala atômica, é usada em geral a unidade do átomo de carbono-
C12. 

Sendo assim, as massas são tabeladas e usadas de forma universal. Por exemplo: A 
massa do Sol é de 2 a 1030, a da Lua 7 a 1022, de um Grão de Poeira 7 a 10-10, do átomo de 
Urânio, 4 a 10-25, do Próton 2 a 10-27 e do Elétron 9 a 10-31. 

Qual seria, então, a massa de um próton em quilos? Como a massa do próton é 
extremamente pequena seria necessário, aproximadamente, 520 x 1024 prótons para um quilo 
de massa de próton. Por aí se tem uma ideia como seria inviável trabalhar com as grandezas 
Físicas se não houvessem acordos internacionais para unificar pesos e medidas. 

Os átomos podem ter números de massa entre 01 e 250. Um elétron, tem o número de 
massa muitíssimo inferior a 01, devido a sua massa ser muito inferior à do próton. Na realidade, 
o número de massa de um elétron é tão pequeno (1/1.837) que é geralmente desprezado. Visto 
ter o próton massa muito maior do que o elétron, seria natural concluir que ele, próton, portasse 
mais eletricidade. Mas essa não é a realidade. A quantidade de eletricidade contida no próton é 
exatamente igual à quantidade contida no elétron. Os prótons contem eletricidade positiva (+) 
e os elétrons, eletricidade negativa; essa é a única diferença. 

A quantidade de eletricidade contida numa partícula é chamada carga elétrica. Qual será, 
então a carga elétrica de um só elétron ou próton? Qual a quantidade de eletricidade contida de 
fato em partículas tão pequenas? Se tentarmos expressar em medidas comuns teríamos de usar 
números inconvenientes. É necessária a eletricidade de “sextilhões” de elétrons para acender 
uma lâmpada comum, ainda que por apenas uma fração de segundo. Os físicos simplificaram 
tudo isto e chamam a carga elétrica de um próton ou elétron de +1 e -1. 

Por ser leve, o elétron pode mover-se de um ponto a outro facilmente. O próton, tendo 
maior massa, é mais “lento”. Tende a ficar fixo. Os efeitos elétricos que estamos familiarizados, 
desde a campainha até o receptor de televisão, são, todos, devidos aos elétrons em movimento. 

O que desafiou os físicos, durante séculos, foi uma questão que hoje nos parece não ter 
muita importância. Por que os elétrons se deslocam de uma substancia A para uma substancia 
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B, e não da substancia B para A? Depois de muita pesquisa e experiência a conclusão é que isso 
depende do tipo de átomos em cada substancia e da força com que cada tipo de átomo “segura” 
seus elétrons. Esta particularidade de cada átomo foi essencial para o desenvolvimento da 
Química.  

No campo da Física, este tipo de deslocamento, ficou conhecido como eletricidade 
estática que serve para designar tudo o que não está em movimento. Assim que os elétrons se 
deslocam de um objeto para outro, ficam fixos e permanecem imóveis daí por diante. 

Outro tipo de efeito elétrico é produzido pela eletricidade dinâmica. Esse tipo de 
eletricidade é mais útil e familiar do que a eletricidade estática. No caso da eletricidade 
dinâmica, uma corrente de elétrons se desloca constantemente, quase sempre em algum fio 
metálico. A corrente de elétrons é chamada de corrente elétrica. 

Algumas substancias permitem que os elétrons passem facilmente. Essas substancias 
são chamadas condutoras. Outras substancias não permitem a passagem dos elétrons, ou 
permitem a passagem com grande dificuldade. Essas substancias são chamadas isolantes. 

Os elétrons e os prótons, que foram descobertas na década de 1890-1900, são apenas 
duas das três partículas importantes que formam os átomos. Somente em 1930 se descobriu a 
terceira partícula. 

A razão para essa demora está no fato da terceira partícula não ter carga. Estas partículas 
sem carga são chamadas de nêutrons. O nome resulta do fato de elas serem “neutras”. Ela não 
tem carga nem positiva e nem negativa. O nêutron tem quase exatamente a mesma massa do 
próton; por isso, seu número de massa é 01.  Os elétrons e prótons, sob a influência dos imãs, 
foi possível perceber o seu comportamento. Os nêutrons não.  

O atomismo desenvolveu-se paralelamente às doutrinas monistas. Esta tese foi 
inventada nas margens do mediterrâneo em resposta a questões sobre o começo e o fim do 
cosmo, sobre a unidade e a diversidade dos seres materiais, a permanência e a mudança. Esta 
“doutrina das cositas” ou está “metafisica da poeira”, como Gaston Bachelard (1884-1962) mais 
tarde a chamará, começou a ser desenvolvida por Leucipo (460-370 a.C.), contemporâneo de 
Zenão de Eléia (450 a.C.) e, depois, por Demócrito de Abdera, contemporâneo de Sócrates. 
Explica o mundo através do recurso a seres sem qualidades sensíveis, os átomos, que apenas o 
intelecto pode apreender, e ao vazio. Estas pequenas unidades de matéria são de certo modo, o 
derradeiro refúgio do Ser, traduzido nos seus elementos primários. São insecáveis (á-tomos), 
eternas, plenas, sólidas e em número ilimitado. Neste esquema, as qualidades que hoje diríamos 
secundárias (cor, cheiro, sabor) só tem uma existência subjetiva: apenas são reais as 
propriedades geométricas dos átomos (grandeza, figura, posição). Em movimento rápido, estes 
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formam, pela via dos seus choques mútuos, agregados diferenciados segundo a figura, a ordem 
e a posição dos átomos que os constituem, tal como as palavras são compostas por letras. 
“Segundo Demócrito, que queria “sentir-se” no mundo como numa sala bem iluminada”, na 
expressão de Nietzsche, o mundo – o céu a terra, as águas, os animais e até a alma – formou-se 
exclusivamente a partir desses agregados sem causas finais (KLEIN & LACHIÈZE-REY, 1996 
pg. 28). 

Uma das preocupações dos filósofos gregos da antiguidade era a possibilidade de existir 
algum limite para a divisibilidade da matéria. Anaxágoras de Clazômenas (499-428 a.C.) 
acreditava que os corpos podiam ser divididos infinitamente, mas Leucipo de Mileto (ca. 450 
a.C.) postulava já a existência de uma partícula indivisível, estabelecendo a teoria atômica no 
mundo clássico (BARSA, 2010). 

No século V a. C., Leucipo já defendia a existência do átomo, ou seja, de uma partícula 
fundamental indivisível. Demócrito (430-370 a.C.), discípulo de Leucipo, veio a desenvolver 
uma nova teoria, o atomismo. A doutrina de Demócrito é conhecida por sistema atomístico e 
consiste essencialmente em explicar os fenômenos da natureza, não pela doutrina de que as 
características originais da matéria são qualitativas, mas sim pela concepção de que elas são 
quantitativas. Nesta concepção, o fundamento último da natureza são as partículas corpóreas 
indivisíveis, os átomos. (ARAGÃO, 2006). 

Não havia, porém, nenhuma preocupação com a constituição da matéria: do que são 
feitas as coisas. Isso só começou a ocorrer por volta do V século a.C., mas como especulação 
dos filósofos e pensadores. Empédocles (490-430 a.C.), imaginou que toda matéria era formada 
por quatro elementos visíveis e detectados pelos órgãos dos sentidos (USBERCO & 
SALVADOR, 2003). 

Empédocles, filósofo discípulo das ideias de Pitágoras de Samos (580-497 a.C.), propôs 
que os átomos podem ser agrupados em quatro classes distintas que chamou de: fogo, terra, 
água e ar., portanto, numa substancia, poderia haver átomos de diversos tipos. De acordo com 
as propriedades da substancia, haveria predominância de um tipo de átomo sobre os outros. 
Essa diversificação que enriquece o modelo não havia sido contemplada por Demócrito. 

O radical grego “tom” significa: cortar. O “ana-tomista” é um ser humano que incisa 
organismo e, para tal, usa o “micro-tomo” a fim de obter cortes delgadíssimo para a pesquisa 
microscópica. A-tomo significa “o que não pode ser cortado ou partido”, pois o prefixo “a” 
exprime a negação da noção subsequente, assim como amoral é a falta de moral e a apatia é a 
falta do “patos”, a insensibilidade, a indolência (KAHN,1990). 
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A concepção do átomo provém do filósofo grego Demócrito que, 400 anos antes de 
Cristo, formulara genialmente que todos os objetos visíveis se compunham de minúsculas 
partículas invisíveis, que ele supunha indivisíveis e, por isso, chamara de “átomos”. Chega-se 
a estas partículas com uma experiência imaginária. De acordo com Demócrito, os átomos são 
partículas rígidas e perenes. São sua forma e tamanho que determinam as qualidades das 
diversas substancias (AQUILERA, 2015). 

Esta doutrina de Demócrito é chamada de teoria atômica. Foi adotada por Epicuro e 
começou a fazer parte de sua escola filosófica. Posteriormente, o poeta romano Tito Lucrécio 
Caro (s. I a.C.) explicou-a na sua obra “De Rerum Natura” (Da Natureza das Coisas). Esta ideia 
não foi bem aceita na época (BARSA, 2010). 

 
5.1 A NECESSIDADE DO MODELO PARA DEMONSTRAR TEORIAS 

 
O ser humano sempre procura entender o como e o porquê daquilo que observa e ocorre 

ao seu redor. Quando não consegue explicar, constrói modelos que lhe permitem esclarecer 
suas dúvidas. Se o modelo não dirime diretamente suas dúvidas, procura utilizá-lo para pelo 
menos equacionar o problema. Equacionando o problema, parte em busca da solução. 
Evidentemente, a eventual resposta encontrada é uma solução que se diz modelo-dependente. 
Muda-se o modelo, muda-se a equação, muda-se a resposta. 

Os modelos dependem fortemente dos conhecimentos e da imaginação de quem os está 
construindo. Quanto mais profundo o conhecimento e quanto mais poderosa a imaginação do 
idealizador, mais perfeito será o modelo. São, portanto, os modelos, uma ponte entre o 
conhecido e o desconhecido (AQUILERA, 2015). 

Um bom modelo conduz, assim, a mais conhecimentos. Mais conhecimentos permitem 
melhorar a ponte e, não raramente, abandonar totalmente a anterior. Na História das Ciências 
encontramos muitas pontes; algumas foram abandonadas rapidamente; outras sobreviveram 
algum tempo graças a reestruturações sucessivas: outras perduram até hoje (AQUILERA, 
2015). 

Demócrito e seus colaboradores, dentre os quais, por justiça, não devem ser esquecidos 
Leucipo e Epicuro de Samos (341-270 a.C.), este último tendo sido o criador propriamente dito 
da denominação “átomo”, apresentaram ainda muitas ideias sobre o assunto. Haviam 
reconhecido que os átomos eram governados pelas forças de atração e repulsão e disseram: “O 
amor e o ódio dos átomos” são a causa da inquietação do mundo. Estabeleceram, além disso, o 
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axioma absolutamente exato de que as coisas nada nos dizem do que são, mas que delas só 
sabemos o que os átomos nos contam (KAHN, 1990). 

 
5.1.1 Átomos com Estrutura 

 
Epicuro afirmava que os átomos, embora não podem ser divididos em partes por 

nenhum meio físico, são dotados de estrutura. Que estrutura seria essa, Epicuro não conseguiu 
definir. Mas foi um avanço na concepção do átomo. A semente estava plantada (AQUILERA, 
2015). Segundo Fritz Kahn, num ponto os filósofos gregos se equivocaram: os átomos não são 
a-tomos, mas sim tomos, divisíveis (KAHN, 1990). 

Na teoria atômica, supunha-se que os átomos se reuniam em corpos, através de 
mecanismos de ligação. Epicuro acreditava que os átomos tinham pequenos buracos ou 
armações, através dos quais podiam ser fixados tão fortemente que não podiam ser quebrados 
(ARAGÃO, 2006). 

Na Índia, a teoria atômica apareceu também e era conhecida entre os budistas do Norte 
e em escolas judaicas. A forma mais primitiva da teoria atômica também foi encontrada entre 
os judeus. Os judeus mantiveram-se afastados das inquietações do pensamento grego até as 
conquistas de Alexandre, época em que alguns deles se familiarizaram com a cultura helênica 
nos territórios em que viviam isolados, desde a conquista Babilônica, por volta de 500 a.C. 
(SCHÜLER, 1985).  

Apesar de viverem em contexto helenístico, os judeus, em geral, protegiam-se de 
influencias estranhas, presos a lei de Moisés, que levantava sólidas barreiras entre eles e os 
demais. Contrariando a visão helênica, Filo de Alexandria (40 a.C. 40 d.C.), o maior destaque 
da filosofia judaica, põe em circulação a ideia judaica da absoluta transcendência de Deus 
(SCHÜLER, 1985).  

Quanto à origem do mundo material, Filo titubeia entre a criação do nada e a existência 
eterna, problema que ainda se apresenta complexo a Santo Tomás de Aquino (1225-1274). 
Escolado na doutrina platônica, o pensador hebreu associa a matéria com o negativo, 
equiparando-a com o vazio, a passividade, a morte e o mal. Percebe-se a influência de Filo no 
neoplatonismo, na filosofia árabe e na Escolástica Cristã (SCHÜLER, 1985).  

 Não se sabe a data em que a teoria atômica apareceu na Índia, mas espalhou-se 
rapidamente no século V d.C. A teoria indiana tem algumas características que não se 
encontram na teoria grega. Numa tabela indiana de multiplicação, o átomo aparece com cerca 
de 10-9 cm, o que não está muito longe dos valores atuais (ARAGÃO, 2006). 
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5.1.2 A oposição a Teoria Atômica 

 
Aristóteles (384-322 a.C.), o mais conhecido dos antigos filósofos, discordava da ideia 

dos átomos. No quarto século a.C. ele ensinava que toda matéria é formada por diferentes 
compostos de quatro elementos – terra, ar, fogo e água. Essa concepção parecia razoável, pois 
no mundo que nos cerca a matéria é vista em apenas quatro formas: sólida (terra), gasosa (ar), 
liquida (água) ou no estado de labaredas (fogo). Os gregos viam o fogo como elemento de 
mudança, pois observavam o fogo promover transformações nas substancias que eram 
queimadas. Mais, adotou o modelo de Empédocles e expandiu acrescentando propriedades aos 
diversos tipos de átomos. Aristóteles aprimorou a ideia dos quatro elementos, associando cada 
um deles de duas “qualidades” opostas frio ou quente; seco ou úmido (AQUILERA, 2015). 

Cada um desses elementos poderia transformar-se em outro, pela adição ou remoção da 
“qualidade” que possuíssem em comum (USBERCO & SALVADOR, 2003). 

Essas ideias levaram ao surgimento dos alquimistas, entre os séculos I e XI d.C. Os 
alquimistas foram os primeiros a tentar uma explicação, fundamentada na experimentação, para 
a constituição da matéria. Eles acreditavam que, com a manipulação desses elementos, era 
possível obter o ouro a partir de outros metais e produzir uma “substancia” que chamavam de 
elixir da longa vida (USBERCO & SALVADOR, 2003). 

O prestigio, aliás respeitável e merecido, de Aristóteles perduraram mais de dois mil 
anos (HEWITT, 2002 pg 197). É fato conhecido dos leitores das ficções policiais que uma pista 
falsa confunde a história e protela a solução. O método de raciocínio confunde a história e 
protela a solução. O método de raciocínio ditado pela intuição era falso e conduziu a ideias 
falsas sobre o movimento, por exemplo, que foram conservadas durante séculos. A grande 
autoridade de Aristóteles em toda Europa foi, talvez, a razão principal da demorada crença 
nessa ideia intuitiva (EINSTEIN, 2008). 

 
5.1.3A constituição Atômica da Matéria 

 
Em 1808, a concepção atômica foi ressuscitada por um químico e professor escolar 

inglês chamado John Dalton (1766-1844). Ele publicou um livro apresentando sua teoria sobre 
a constituição atômica da matéria. Este trabalho pode ser considerado o ponto de partida da 
teoria atômica moderna. O seu trabalho foi amplamente debatido pela comunidade cientifica e, 
apesar de ter sido criticado pelos físicos famosos da época, a partir da segunda metade do século 
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XIX os químicos começaram a se convencer, pelas inúmeras evidências, de que tal modelo era 
bastante admissível. John Dalton, buscando explicar as propriedades dos gases, propõe que 
estes deveriam ser formados por átomos, que se diferenciariam só no tamanho. Dalton retoma 
a teoria proposta já há 23 séculos pelos atomistas gregos Leucipo e Demócrito. 

Ainda no século XVIII, Benjamim Franklin (1706-1790), concluiu que havia duas 
espécies de eletricidade, a eletricidade positiva e a eletricidade negativa, e tentou descobrir as 
causas das forças elétricas. Daí concluiu que a eletricidade poderia ser uma espécie de matéria, 
e talvez a “matéria elétrica” pudesse ser constituída por partículas (ARAGÃO) 

 A teoria de Dalton ganha adeptos com os trabalhos de Thomas Thomson (1773-1852), 
Jöns Jacob Berzelius (1779-1852), Pierre Dullong (1785-1838), Alexis Petit (1791-1820), 
ambos envolvidos na determinação dos pesos atômicos, Amadeo Avogadro (1776-1856), ainda 
hoje lembrado pela importante Lei de Avogadro, Alexandre Dumas (1800-1884), William 
Proust (1785-1850), Louis Jaques Thénard (1777-1857), Stanislao Cannizzaro (1826-1910). 

 
5.2 O MODELO ATÔMICO DE DALTON 

 
Dalton, a partir de trabalhos baseados em evidencias experimentais, retoma a ideia do 

filósofo grego Demócrito e propõe, em 1808, uma teoria atômica para explicar a composição 
da matéria, criando assim o primeiro modelo atômico cientifico. A teoria atômica de Dalton 
pode ser resumida nos seguintes postulados: 01) A matéria é constituída de partículas esféricas 
maciças muito pequenas indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos, se mantem inalterados no 
decorrer de todas as transformações químicas. 02) um conjunto de átomos com a mesma massa 
e tamanho apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico. Dessa forma, 
os elementos se caracterizam pela massa dos seus átomos, igual para cada elemento diferente 
entre eles. Portanto, os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e 
apresentam as mesmas propriedades químicas. 03) numa reação química ocorre a recombinação 
dos átomos dos elementos, numa relação simples de números inteiros. O átomo é a unidade 
básica de um elemento que pode intervir numa combinação química. Existe um número 
pequeno de elementos químicos diferentes na natureza. Átomos de diferentes elementos 
apresentam massa e propriedades diferentes.04) reunindo átomos iguais ou diferentes nas 
variadas proporções, podemos formar todas as matérias do universo conhecido. Os compostos 
são formados pela combinação de átomos de elementos diferentes em proporções fixas.05) 
numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos: são simplesmente 



91  

 

rearranjados, originando novas substancias. Portanto, os átomos são permanentes e indivisíveis. 
Para Dalton, o átomo era um sistema continuo (USBERTO & SALVADOR,2003). 

O modelo atômico de Dalton tornou o Átomo menos abstrato e mais próximo do Átomo 
experimental. Dois mil anos de teoria ficaram para trás; o Átomo existe e é preciso conhece-lo 
e compreende-lo. Dalton, ao pensar no Átomo, desenvolve o legado de Boyle e Lavoisier. Boyle 
é o intelectual da experimentação e Lavoisier é o homem que imortalizou uma frase, de um 
conceito do russo Mikhail Lomonossov, que 14 anos antes anunciou o princípio da conservação 
da matéria. Lavoisier imortalizou a frase; “Na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se 
transforma ”. Para Dalton, não há variação de peso numa Reação Química. A combustão é um 
processo químico que envolve a queima de algum reagente. Algo novo no mundo da Química.  

O objetivo de Dalton é construir um modelo capaz de explicar as relações de massa nas 
transformações químicas. O peso atômico dos elementos é a pedra angular da teoria de Dalton. 
A hipótese de Dalton dá ao Átomo uma função explicativa da natureza puramente numérica 
dos resultados conhecidos na Quimica até ali. 
 1º) A Lei da Conservação das massas/Lavoisier: numa reação Quimica a soma das massas dos 
reagentes é igual a soma das massas dos produtos, ver figura 5.1. 

 
Fig. 5.1 – Lei das conservações da Massas 

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/explicacao-dalton-para-as-leis-ponderais.htm 
       2º) A Lei das Proporções Definidas /Proust: as massas dos reagentes e dos produtos são 
diretamente proporcionais entre si, ver figura 5.2. 
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Fig. 5.2 – Lei das Proporções Definidas 

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/leis-ponderais.htm 
             Para Dalton, estas explicações bastam para explicar o Átomo. Ele apenas “vê” o Átomo 
como alguém que equilibra as Reações Químicas e dão a elas uma explicação e um significado. 
E não vai muito além disso, ver figura 5.3. 
             Apesar de um modelo simples, Dalton deu um grande passo na elaboração de um 
modelo atômico, pois foi o que instigou a comunidade cientifica a buscar por algumas respostas 
e proposição de modelos futuros. Os descobrimentos na área da Física continuaram. 

 

 
Fig. 5.3 – Átomo de Dalton  

Fonte: http://www.infoescola.com/quimica/teoria-atomica-de-dalton/ 
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Durante a primeira década do século XIX, vários investigadores utilizaram a pilha 

elétrica, inventada por Alessandro Volta (1745-1827), para o estudo da eletrólise de soluções 
de sais fundidos. A descoberta de íons, resultou das investigações experimentais da interação 
de campos elétricos com substancias químicas (ARAGÃO, 2006). 

A teoria eletroquímica foi desenvolvida pelo médico sueco Berzelius (1779-1848), que 
sem empenhou no estudo da química. Por impossibilidade de esta teoria se aplicar 
satisfatoriamente aos compostos dos carbonos, à Química Orgânica, a teoria caiu em descrédito 
em 1840. Mas a teoria dualista de Berzelius de combinação química, com cargas elétricas 
positivas e negativas, prognosticou a teoria de valência iônica que foi desenvolvida. 

Amadeo Avogrado (1776-1856), físico italiano, fez, em 1811, a distinção entre átomo, 
a partícula mais pequena que pode fazer parte de uma reação química e a molécula, a mais 
pequena partícula que pode existir permanentemente. Através da sua lei, lei de Avogrado em 
que “sob as mesmas condições de temperaturas e pressão, iguais volumes de gases contêm o 
mesmo número de moléculas”, tornou possível fixar o múltiplo do equivalente, que é o peso 
atômico do elemento. Mas essas hipóteses foram rejeitadas, e só em 1858 Stanislao Cannizaro 
(1826-1910), médico italiano deixou expressos os princípios para determinação dos pesos 
atômicos.  

Em 1820, o dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-1851), relaciona os fenômenos 
elétricos aos magnéticos ao observar como a corrente elétrica alterava o movimento da agulha 
de uma bússola. 

 
5.3 A NATUREZA ELÉTRICA DA MATÉRIA 

 
Em 1830, Michael Faraday (1791-1867) estudou o fenômeno da eletrólise e concluiu 

que os átomos não eram indivisíveis, uma vez que a corrente elétrica podia provocar uma 
alteração química, atribuída ao fato de a própria natureza do átomo possuir uma estrutura 
elétrica. Faraday inverte a experiência de Oersted e verifica que os magnetos exercem ação 
mecânica sobre os condutores percorridos pela corrente elétrica e descobre a indução 
eletromagnética. As experiências sobre a eletrólise praticadas por Humphry Davy e Faraday 
mostraram a estreita relação entre carga e matéria. Um dos campos de estudo de Faraday foi a 
condução da eletricidade em soluções fracamente condutoras. A descoberta de que a mesma 
quantidade de eletricidade, F, hoje denominada Faraday e igual aproximadamente 96500 C, 
sempre decompõe 1 peso iônico-grama, ou seja, um número de Avogadro, NA, de íons 
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monovalentes, levou a conclusão de que todos os íons, monovalentes possuem a mesma carga 
elétrica e, portanto, F= NAe. A constante F era fácil de medir, mas o valor de NAe o valor do e 
não podia ser medido com os recursos disponíveis na época. Mesmo assim, parecia lógico que 
a carga elétrica, como a matéria, não fosse continua e, sim, formada por partículas com uma 
certa carga mínima (TIPLER & LIEWEIIYN, 2008). 

Os primeiros indícios importantes relativos à natureza da eletricidade e à estrutura 
elétrica dos átomos foram obtidos em 1833, como resultado dos experimentos de Faraday sobre 
a eletrólise. Seus resultados podem ser resumidos por meio de duas leis: 01) uma dada 
quantidade de eletricidade sempre depositará uma mesma massa de uma dada substancia no 
eletrodo. 02) as massas das várias substancias depositadas ou formadas no eletrodo por uma 
quantidade definida de eletricidade são proporcionais aos pesos equivalentes das mesmas 
(MAHAN & MYERS, 1987). 

A segunda lei é particularmente esclarecedora se nos lembrarmos de que o peso 
equivalente de qualquer substancia contém o mesmo número de moléculas, ou um múltiplo 
inteiro do mesmo. Assim, podemos perceber que as leis da eletrólise são análogas as leis que 
regem as reações químicas, que inicialmente sugeriram a existência do átomo. Se um número 
definido de átomos se combina com uma quantidade definida de eletricidade, parece razoável 
supor que a própria eletricidade seja constituída de partículas. Consequentemente, num 
processo de eletrodo uma molécula deve receber ou perder um número inteiro destas partículas. 
Embora Faraday não tenha percebido esta implicação do seu trabalho, ele percebeu a relação 
entre a eletricidade e a ligação química: “Eu tenho a convicção de que a força que controla a 
eletro decomposição e a atração entre os átomos é a mesma (MAHAN & MYERS, 1987). 

No final de 1850, a teoria cinética dos gases, baseadas na hipótese atômica, dependente 
fundamentalmente da relação entre “calor” e “movimento”, foi desenvolvida intensamente 
(ARAGÃO, 2006). 

Sir Eduard Frankland (1825-1899), fez pela primeira vez, em 1852, a afirmação de que 
os átomos possuem poder de combinação, mais tarde chamando a este poder de valência, e 
referia que o poder de combinação de um elemento sempre é satisfeito pelo mesmo número de 
átomos em combinação (ARAGÃO, 2006). 

As implicações dos resultados experimentais de Faraday foram reconhecidas por G.J. 
Stoney, em 1874, que sugeriu o nome elétron para a partícula elétrica fundamental. Entretanto, 
nenhuma evidencia experimental clara da existência dos elétrons foi encontrada até 1897. A 
informação decisiva surgiu como resultado das investigações sobre condutividade elétrica dos 
gases, à baixa pressão. Geralmente, os gases são isolantes elétricos, mas quando submetidos a 
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uma diferença de potencial elevada suas moléculas “quebram”, provocando o aparecimento de 
uma corrente elétrica acompanhada de emissão de luz. Se a pressão do gás for abaixada para 
10-4atm., a condutividade elétrica persiste e a luminosidade do gás diminui. E, se a diferença de 
potencial for suficientemente elevada (5.000 a 10.000 V), o recipiente de vidro começa a brilhar 
ou florescer fracamente. Até 1890, vários pesquisadores haviam demonstrado que está 
fluorescência aparecia devido ao bombardeamento do vidro por algum tipo de “raio”. Tais raios 
se originavam no catodo (eletrodo negativo) e caminham em linha reta até se chocarem com o 
eletrodo positivo ou as paredes do tubo, ver figura 5.4. Em outros experimentos, constatou-se 
que estes “raios catódicos” podiam ser desviados por um campo magnético, exatamente do 
mesmo modo que um fio conduzindo uma corrente elétrica na presença de um campo magnético 
(MAHAN & MYERS, 1987). 

 
 
 

 
Fig. 5.4 – A Experiência com os Raios Catódicos 

Fonte: http://www.estudopratico.com.br/ampola-de-crookes/ 
 
Cerca de 1880, começaram os estudos quanto aos aspectos de emissão dos átomos. A 

luz emitida pelos átomos consiste em linhas de frequência características, a que se dá o nome 
de espectros de frequências. Em 1886, Eugen Goldstein (1850-1931), físico alemão, descobriu 
os raios positivos, ou raios canais, e realizou vários trabalhos no domínio dos raios catódicos 
positivos e negativos. No ano seguinte, 1881, Heinrich Hertz (1857-1894), através da 
descoberta das ondas de rádio, confirmou a teoria eletromagnética, onde é necessária uma carga 
elétrica para a emissão de radiação. Hertz, em 1892, ao trabalhar com raios catódicos, descobriu 
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que eles atravessavam folhas metálicas muito finas, embora, na época, já estivesse convencido 
da natureza ondulatória desses raios (ARAGÃO, 2006). 

Em 1891, George Johnstone Stoney (1826-1911), físico irlandês, chamou de elétron a 
unidade fundamental da carga elétrica. Afirmou também, que a eletricidade surge em unidades 
discretas associadas aos átomos individuais e calculou o valor aproximado da unidade natural 
da carga, NA, obtida a partir da teoria cinética dos gases, para estimar o valor de e em10-20 C 
usando a equação de Faraday. Entretanto, a medição de e (10-20 C) teve de esperar por um 
engenhoso experimento realizado por Millikam um terço de século mais tarde (TIPLER & 
LIEWEIIYN, 2008). 

Em princípios do séc. XX existia uma certeza cada vez mais sustentável de que os 
átomos eram divisíveis e constituídos por partículas mais simples: a demonstração dessa certeza 
foi dada pelo estudo de descargas elétricas em meios gasosos. A descoberta do elétron revelou-
se uma contribuição fundamental para o estudo da natureza elétrica da matéria e lançou por 
terra a visão do átomo como partícula indivisível.  

Em 1895 William Roentgen (1845-1923), físico alemão descobriu os raios X. Um ano 
depois, 1986, o físico francês, Henri Becquerel (1832-1908) descobre a radioatividade 
(ARAGÃO, 2006). 

Em 1896, o holandês Pieter Zeeman (1865-1943) que, trabalhando em Leyden, deu 
continuidade a experimento antigo de Faraday que em 1833 já havia prognosticado o elétron, 
obteve as primeiras provas da existência de partículas atômicas com uma relação definida entre 
carga e massa observando as linhas espectrais emitidas por átomos na presença de um campo 
magnético. Zeeman descobriu que as linhas espectrais se desdobravam em três linhas muito 
próximas, de frequências ligeiramente diferentes, quando átomos eram submetidos ao campo 
magnético. De acordo com a teoria eletromagnética clássica, essas diferenças de frequência 
entre as linhas estão relacionadas à razão entre carga e massa das cargas oscilantes responsáveis 
pelas emissões (TIPLER & LIEWEIIYN, 2008). 

A partir da medida do desdobramento das linhas espectrais, Zeeman encontrou um valor 
de 1,6 x 1011 C/kg para q/m, razoavelmente próximo do valor atualmente adotado, 1,759 X 1011 

C/kg. Além disso, estudando a polarização das linhas espectrais Zeeman chegou à conclusão 
de que as partículas responsáveis pela emissão de luz possuíam carga negativa. Isso representou 
um avanço para muitas concepções a respeito da natureza elétrica da matéria e da eletricidade 
(TIPLER & LIEWEIIYN, 2008). 
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5.4 OS EXPERIMENTOS DE J.J. THOMSON 
 
No ano seguinte ao trabalho de Zeeman, Joseph John Thomson (1856-1940) mediu o 

valor de q/m para os chamados raios catódicos e observou que se a carga das partículas contidas 
nesses raios fosse igual à carga mínima estimada por George Johnstone Stoney (1826-1911), a 
partir da lei de Fareday, a massa das partículas seria apenas uma pequena fração da massa do 
átomo de hidrogênio. Dois anos antes, Jean Perrin (1870-1942), havia recolhido raios catódicos 
em um eletrômetro (o instrumento acusa uma carga negativa) e observado que eram compostos 
por partículas de carga elétrica negativa. Assim, ao medir o valor de q/m das partículas 
responsáveis pelos raios catódicos, J. J. Thomson havia, na verdade descoberto o elétron. A 
medição da razão de e/m para os elétrons, realizada por J. J. Thomson em 1897, pode ser 
considerada com o início de nosso entendimento da estrutura atômica (TIPLER & LIEWEIIYN, 
2008). 

Em 1897, J.J. Thomson, estudando o comportamento de gases submetidos à descarga 
elétrica, descobriu um tipo de partícula negativa que devia fazer parte dos átomos: os elétrons 
(USBERTO & SALVADOR, 2003). 

A descoberta do elétron por J. J. Thomson em 1897, baseava-se na ideia de que o átomo 
era uma esfera de eletricidade positiva, onde estavam submersas partículas negativas 
denominadas elétrons. Foi Thomson que lançou a ideia de que o átomo era um sistema 
descontinuo, portanto, divisível. Como o átomo no seu estado natural é neutro, deve conter uma 
carga positiva com o mesmo valor que os elétrons que possui (BARSA, 2010). O átomo tinha 
ultrapassado o estágio da hipótese para se tornar realidade. 

A técnica usada por Thomson para controlar a direção de um feixe de elétrons usando 
campos elétricos e magnéticos “cruzados” foi empregado mais tarde nos tubos de raios 
catódicos de osciloscópios e aparelhos de televisão, ver figura 5.5. 
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Fig. 5.5 – Os feixes de elétrons direcionados 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAV7EAL/medicoes-com-osciloscopio 
 

5.4.1 O modelo Atômico de J. J. Thomson 
 

O primeiro modelo detalhado do átomo, proposto por J. J. Thomson em 1898, baseava-
se na ideia de que o átomo era uma esfera de eletricidade positiva, onde estavam submersas 
partículas negativas denominadas elétrons. Foi Thomson que lançou a ideia de que o átomo era 
um sistema descontinuo, portanto, divisível. Mas sua descrição não era satisfatória porque não 
permitia explicar as propriedades químicas do átomo. 

Para J. J. Thomson, “ o átomo é uma esfera de carga positiva onde os elétrons de carga 
negativa estão distribuídos uniformemente, estes poderiam se mover em anéis concêntricos, 
ocorrendo formação de ângulos iguais com eixo de rotação” (FIGUEREDO, 2008 p.72 apud 
AQUINO JUNIOR, 2013). 

A ideia da existência do elétron foi ridicularizada nada mais nada menos do que pelo 
famoso Dmitri Mendeleiev (1834-1907). O criador da Tabela Periódica dos Elementos, 
Mendeleiev, arrogantemente, satirizou publicamente a hipótese do elétron. (AQUILERA, 
2015). 

O modelo de J. J. Thomson foi um dos primeiros que supuseram que o átomo possuía 
uma estrutura interna. Este modelo consistia numa esfera de carga positiva que distribuía 
homogeneamente os elétrons suficientes para que o conjunto fosse neutro, ver figura 5.6. A 
força de atração para o centro da esfera, devido a sua carga positiva, seria compensada pela 
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força de repulsão entre os elétrons com carga igual, criando uma situação de equilíbrio 
(BARSA, 2010). 

Este modelo pressupunha que a massa do átomo se deve unicamente aos elétrons, de 
onde o átomo de hidrogênio, cuja massa é 1838 vezes a massa do elétron, conteria 1838 elétrons 
(BARSA, 2010). 

 
                Fig. 5.6 – O Átomo de Thomson 

Fonte: http://www.brasilescola.com/quimica/o-experimento-thomson-com-descargas-eletricas.htm 
 
Embora Thomson, com esta experiência, tivesse conseguido justificar a existência dos 

íons por perda ou ganho de elétrons, a eletricidade estática e a corrente elétrica, esta teoria 
acabou por ter muitas dificuldades em explicar diversos fenômenos físicos. Sua descrição 
também não era satisfatória porque não permitia explicar as propriedades químicas do átomo.  

Na verdade, Lord Thomson, estava mesmo envolvido na descoberta do elétron onde deu 
sua maior contribuição. Por se tratar de uma pessoa de alta influencia na época, Thompson 
tratou de propor alguma explicação para o átomo.  Seu modelo conhecido como pudim de 
ameixa, já que o átomo seria uma massa compacta com cargas alternadas em seu interior, foi 
logo contestado como o modelo atômico ideal. Portanto, em 1898, J.J. Thomson propõe o 
primeiro modelo para a estrutura dos átomos, que ficou sendo conhecido como “modelo do 
pudim de passas”. De acordo com esse modelo, o átomo seria maciço, esférico, formado por 
um fluido com carga positiva no qual estavam dispersos os elétrons. Os elétrons seriam as uvas 
de passas imersas num pudim de cargas positivas. O próprio Thomson definiu o modelo em um 
trabalho apresentado em 1897 (AQUILERA, 2015).                                                               
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O modelo atômico de Thomson está situado em duas ideias completamente 
revolucionarias no início do século XX; a) a quantização da energia luminosa e b) a quantização 
da energia mecânica. Isto sem falar que os estudos dos espectros, o eletromagnetismo, o raio x, 
a radiatividade e a eletricidade que eram o fascínio das melhores mentes do início do século. 

Primeiro: Thomson associou o átomo a eletricidade desenvolvida por Michael Faraday 
(1791-1867), que estudou a condução de eletricidade em soluções fracamente condutoras. F = 
~96.500C (sempre decompõe 01 peso iônico-grama. Ou seja, um número de Advogrado (Na) 
de íons monovalentes, levou a conclusão que todos os íons monovalentes possuem a carga 
elétrica). F = Na . e (A mediação exata da carga do elétron só foi feita por Millikam, em 1911).   

Segundo: Em 1896, Pieter Zeemer obteve as primeiras provas da existência de partículas 
atômicas com uma relação bem definida entre a carga e a massa observando as linhas espectrais 
emitidas por átomos na presença de um capo magnético (03 linhas espectrais). A partir destas 
linhas ele, Zeemer, encontrou um valor 1,6.1011C/Kg. Ou g/m (carga/massa) que hoje é fixada 
em 1,759.1011C/Kg. Foi Pieter Zeemer quem concluiu que as partículas responsáveis pela 
emissão de luz são as partículas negativas.  

Terceiro: Em 1897, Thomson, mede o valor de q/m das partículas dos raios catódicos e 
descobre o elétron. Em 1895, J. Perrim havia recolhido raios catódicos em uma Eletrômero e 
observado que eram compostos por partículas de carga negativa. Thomson ao medir o valor de 
q/m, destes raios, descobre o elétron. Desenvolve experimentos e conclui que os raios catódicos 
são defletidos tanto por Forças Elétricas como por Forças Magnéticas. 

Eletromagnetismo clássico diz; Fm = q.ʋ.B  (Força Magnética – Fm – é o resultado 
duma carga(q) se movimenta (ʋ) com velocidade num campo (B). Na presença de um campo 
Elétrico (E), a Força elétrica (Fe) sobre a carga (q) é; Fe = q.E 

Agora se aplicarmos simultaneamente; a) um campo magnético/CM perpendicular a 
direção do movimento do fluxo de partículas de um campo elétrico/CE de mesma direção e 
sentido que a força magnética/FM (Portanto perpendicular a ʋ e B, pode-se ajustar a intensidade 
de B e E para a fosforecência do recipiente não sofra nenhum deslocamento. Neste caso as 
intensidades das forças magnéticas e elétricas são iguais. 
q.ʋ.B = q. E 

E onde resulta a conhecida velocidade dos raios catódicos:   ʋ =  (que chegam a 1/3 da 
velocidade da luz/3.105Km/s). 
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Thomson refaz a experiência para determinar a razão entre   dos “corpúsculos”. A é o 
anodo/forma cilíndrica onde incide o feixe de partículas carregadas e C. Algumas delas 
atravessam o ânodo A e passam por duas placas de alumínio E (+) e E ( - ) de comprimento L, 
conectadas a uma fonte de tensão, ver figura 5.7.  
                                                                        

 
Fig. 5.7 -  O Experimento de Thomson 

Fonte: http://infinito-e-diverso-els.blogspot.com.br/2014/09/modelos-atomicos_20.html 
Alguns Físicos achavam que os raios catódicos possuíam natureza semelhante a luz, 

enquanto outros defendiam que eles eram partículas carregadas com carga elétrica.  A direção 
do desvio para a placa carregada positivamente demonstra que as partículas dos raios catódicos 
carregavam uma carga elétrica negativa. A hipótese das partículas de carga elétrica negativa foi 
fortalecida quando se percebeu que a aplicação de um campo magnético também provocava o 
desvio do feixe. No entanto, quando se tentava aplicar um campo elétrico por meio de um par 
de placas paralelas, como ilustra a seguinte figura 5.8, não de conseguia obter este desvio. 
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Fig. 5.8 – Desvio das partículas carregadas 

Fonte: http://universidadedaquimica.com.br/artigos-populares/artigos-conceituais/thomson/ 
A primeira contribuição importante de Thomson foi mostrar que o feixe é desviado 

quando a pressão do gás tem valor bem menor do que os valores experimentados antes. Em 
seguida, ele estudou o desvio produzido no feixe ao estabelecer um campo elétrico entre as 
placas, segundo as figuras 5.9e 5.10. 

 
Fig. 5.9 – Desvio dos feixes elétricos 
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Fig. 5.10 – Desvios dos feixes elétricos 

Fonte: http://www.claudio.sartori.nom.br/atomo_Capitulo5_fisicamoderna.pdf 
Os pesquisadores anteriores não conseguiam desviar o feixe pela aplicação de um 

campo elétrico, pelo fato de terem usado gases não suficientemente rarefeitos. Desse modo 
ocorriam muitas colisões entre os elétrons do catodo e as moléculas do gás, o que provocava a 
ionização. Esses íons neutralizavam as cargas das placas paralelas, e assim eliminavam o campo 
elétrico.  

De acordo com Lopes & Martins (2009) Thomson foi uma das personalidades mais 
brilhantes do século XX. Thomson indicou que o átomo seria uma esfera homogeneamente 
eletrificada, onde os corpúsculos estariam em uma sequência de anéis paralelos, onde os mais 
internos deveriam possuir menores quantidades de corpúsculos, que girariam nas órbitas onde 
estão localizados, em alta velocidade. 

Segundo Nussenzveig (1998) Thomson além de saber que o átomo deveria ser 
eletricamente neutro, também concluiu que a massa do elétron era muito menor que a massa do 
átomo. Para ele, o átomo seria uma “nuvem” de carga positiva, estando os elétrons dentro dessa 
“nuvem” positiva. 

De acordo com Mahan & Myers (1995, p.269) “Thomson identificou o raio aproximado 
do átomo que seria na ordem de 10-8 cm”. 

Para Tipler & Mosca (2006, p.63) o átomo de Thomson seria “um fluido com a maior 
parte da massa do átomo com carga positiva, onde estariam imersos os elétrons, formando-se 
um sistema eletricamente neutro”. 

Segundo Caruso & Oguri (2006, p.351) Thomson descreve o átomo como sendo “uma 
esfera com distribuição homogênea de cargas positivas, no seu interior estariam distribuídos 
uniformemente e em anéis concêntricos os elétrons”. 
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Para Lopes (2009) a descrição do átomo de Thomson considera “uma esfera de carga 
positiva e uniforme, e dentro desta esfera há um número de corpúsculos dispostos em uma série 
de anéis paralelos”. 

Tasca (2006) aponta uma grande modificação na concepção do átomo, após a 
identificação do elétron por Thomson. Segundo este autor o átomo sugerido por Thomson seria 
representado por uma bolha de metal gelatinoso com carga positiva, onde haveriam elétrons 
suspensos, de forma que um átomo deveria ter uma quantidade suficiente de partes positivas 
para cancelar as partes negativas. 

Para Alves et al. (2010) Thomson foi quem primeiro afirmou que o átomo seria formado 
por partes, em seu modelo o elétron, partícula carregada negativamente, estaria distribuído 
uniformemente em uma massa de carga positiva. 

O modelo atômico de Thomson, pela primeira vez na história do átomo, descreve o 
átomo formado por partes com cargas elétricas opostas que se neutralizam. A matéria, e as 
partículas, doravante serão estudadas e pesquisadas sob este ângulo: a menor parte da matéria 
contém partículas elétricas. Uma verdadeira “revolução” no estudo microscópica da matéria.  

 
5.5 O MODELO ATÔMICO DE PHILLIP LENARD 

 
Max Planck (1858-1947), físico alemão, em 1900 anuncia a sua Teoria Quântica, que 

teve por base as suas observações quanto à natureza da radiação emitida por um corpo sólido 
quente. Foi o estudo da radiação térmica emitida por corpos opacos que forneceu os primeiros 
indícios da natureza quântica da radiação. Quando uma radiação incide em um corpo opaco, 
parte é refletida e parte é absorvida. Os corpos de cor clara refletem a maior parte da radiação 
visível incidente, enquanto os corpos escuros absorvem a maior parte da radiação. A radiação 
absorvida pelo corpo aumenta a energia cinética dos átomos que o constituem fazendo-os 
oscilar mais vigorosamente em torno da posição de equilíbrio. Como a temperatura de um corpo 
é determinada pela energia cinética média dos átomos, a absorção de radiação faz a temperatura 
do corpo aumentar. Planck observou que quando os gases são aquecidos ou excitados pela 
passagem de uma faísca elétrica, os átomos e as moléculas gasosas emitem luz, com 
comprimento de onda característicos. A luz emitida por um átomo ou molécula constitui o seu 
espectro de emissão. 

Planck descobriu que a energia de um quantum de luz, ou fóton, emitido ou absorvido 
por um sólido, é proporcional a frequência. A constante de proporcionalidade é a base de sua 
teoria. Demonstrou, matematicamente, que as ondas de luz podem comportar-se, como 
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partículas. Até aí, a luz era encarada como uma onda em movimento. Com as observações de 
Planck, a luz adquiriu um aspecto corpuscular. A luz contém energia em unidades discretas, os 
quanta – plural de quantum, segundo a figura 5.11. Mas contrariamente à teoria 
eletromagnética, que considerava a emissão e absorção da radiação de modo contínuo, Planck 
concluiu que essas porções ocorrem pela emissão de porções discretas, de quanta de energia 
(ARAGÃO, 2006). 

 

 
       Fig. 5.11 – Gases emitindo luz com comprimento de onda característico 

Fonte: http://www.infraredtraininginstitute.com/max-planck-introduces-quantum-mechanics/ 
 
Em 1903 Phillip Lenard (1862-1947), aperfeiçoou o modelo que descrevia a estrutura 

dos átomos. Como a matéria é ordinariamente eletricamente neutra (ninguém leva um choque 
elétrico ao segurar um objeto), Lenard ponderou que as cargas negativas e positivas que 
compõem os átomos devem anular-se mutuamente, conforme figura 5.13. Desta forma, propõe 
que o átomo seja formado por pares de cargas negativas e positivas distribuídas pelo seu interior 
(AQUILERA, 2015). 

No ano anterior, em 1902, Phillip von Lenard estudou o efeito fotoelétrico e notou que 
a energia dos elétrons produzidos nas faíscas dependia da cor da luz, mas não da intensidade. 
Já o número primeiro elétrons dependia da intensidade da luz, mas não da sua cor. 
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           Fig. 5.13  – O átomo de Phillip von Lenard  

Fonte: http://www.racionalismo-cristao.org.br/gazeta/diversos/fisica-moderna-2.html 
 

Em 1909, Charles Glover Barquel (1877-1944), físico inglês resolveu a questão de saber 
o número de elétrons que tem em cada átomo e um pesquisador da Universidade de Chicago, 
Robert Millikan (1868-1953), projetou uma experiência engenhosa que permitiu que ele 
medisse a carga do elétron. Durante uma destas experiências ele borrifava uma tênue nuvem de 
gotas de óleo acima de um par de placas metálicas paralelas. Na placa superior havia um 
pequeno orifício por onde algumas gotas de óleo passavam para a região entre as placas, onde 
eram irradiadas rapidamente raios X.  

Estes raios X arrancavam elétrons das moléculas de ar e estes elétrons aderiram as gotas 
de óleo, tornando-se assim carregadas. Observando o movimento das gotas carregadas no 
campo elétrico gerado pelas placas (ligadas a uma fonte de tensão regulável), e também quando 
o campo era nulo (fonte desligada), Millikam pôde calcular a carga de cada gota, conforme 
figura 5.14. Ao examinar os resultados, observou que os valores obtidos eram todos múltiplos 
inteiros de – 1,60 x 10-19C. Ele deduziu que, como uma gota podia receber apenas o número 
inteiro de elétrons, este valor devia ser a carga de um elétron individual (BRADY & RUSSEL, 
2003). 

Uma vez determinada a carga do elétron por Millikan, sua massa pôde ser obtida usando 
a razão carga-massa obtida por J.J. Thomson. O cálculo forneceu 9,09 x 10-29g. Desde aquela 
época até hoje estas medidas foram repetidas com precisão crescente, resultando em 9,1093897 
x 10-28g como valor atualmente aceito para a massa do elétron (BRADY& RUSSEL, 2003). 
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Fig. 5.14 – A experiência de Millikan 

Fonte: https://campoeletrico.wordpress.com/2014/02/14/medindo-carga-elementar-e/ 
 
5.6 O MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD 

 
No começo do século XX, Johannes Hans Geiger Wilhelm (1882-1945) e o professor 

inglês Ernest Marsden (1889-1970), orientados por Ernest Rutherford (1871-1937) na 
Universidade Inglesa de Manchester, estudaram o comportamento de raios alfa quando estes 
atingiam folhas metálicas finas. Eles trabalharam num aparato experimental que possibilitava a 
observação da trajetória das partículas alfa.  

Estes raios são constituídos por partículas com massa emitidas por certos átomos 
instáveis, um fenômeno denominado radioatividade. Ele foi o responsável pela nomenclatura 
dos três tipos de emissões: raios alfa e beta e radiações gama.  

A maioria das partículas alfa atravessa as folhas como elas fossem praticamente espaço 
vazio. Umas poucas partículas, no entanto, eram defletidas de ângulos muito grandes, podendo 
chegar a 180 graus de (reflexões), como se, neste caso, tivessem atingido um muro de pedra, 
ver figura 5.16. O espanto de Rutherford foi tão grande, que ele comentou que o efeito era 
semelhante ao de lançar uma granada de artilharia de 15 polegadas contra uma folha de papel e 
observar a granada ser refletida pela folha e atingir artilheiro.  
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A partir do estudo dos ângulos de desvio, Rutherford concluiu que somente algo 
extremamente massivo e com carga positiva poderia ocasionar tais deflexões. Como a maioria 
das partículas alfa atravessava pela folha sem sofrer desvio, ele posteriormente concluiu que os 
átomos deviam ser em grande parte espaço vazio. A conclusão final de Rutherford foi que 
praticamente toda a massa do átomo devia estar concentrada em uma região em seu centro. Ele 
denominou esta região massiva o núcleo do átomo (BRADY, 2003 pág. 43). 

Estudando o espalhamento das partículas alfa por folhas metálicas, Rutherford e seus 
estudantes foram capazes de estimar o número de cargas positivas no núcleo de um átomo de 
metal. Este deveria, é claro, ser igual ao número de prótons no núcleo de um átomo do metal. 
Mas quando calculavam a massa nuclear baseando-se neste número de prótons, o valor era 
sempre inferior ao observado. De fato, Rutherford observou que somente cerca da metade da 
massa nuclear podia ser devida aos prótons. Isto levou a sugerir que existissem outras partículas 
no núcleo, com massa próxima ou igual à do próton, mas eletricamente neutras. Esta sugestão 
iniciou a procura que levou finalmente, em 1932, a descoberta do nêutron por Sir James 
Chadwick (1891-1972), um físico britânico.  

Quando já era professor da Universidade McGill, Montreal, trabalhando com Frederick 
Soddy (1877-1956), Rutherford concebeu a ideia de que deveria ocorrer uma transmutação de 
elementos quando da emissão radioativa, mas hesitava em mencioná-la, por soar parecido com 
a Alquimia. Quando informou a descoberta a seus colegas, estes lhe recomendaram usar com 
prudência a explicação, pois poderia passar por louco. Mas havia provas que não poderiam ser 
refutadas. Ocorria realmente a transmutação de elementos num processo radioativo, ver figura. 
A outra grande contribuição de Rutherford foi ter formulado o modelo nuclear do átomo 
(CHASSOT, 1994). 
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                Fig. 5.15 – A experiência de Rutherford 

                                  Fonte: http://espetacularquimica.blogspot.com.br/ 
 
 

Por volta de 1911, Rutherford conseguiu explicar essas observações, postulando que a 
maioria da massa do átomo e toda a sua carga positiva residiam em uma região muito pequena 
e extremamente densa, que ele chamou de núcleo. A maior parte do volume total do átomo é 
espaço vazio, o qual os elétrons movem-se ao redor do núcleo. No experimento de dispersão 
α/alfa, a maioria das partículas α/alfa passa diretamente através da folha porque elas não 
encontram o minúsculo núcleo e simplesmente passam pelo espaço vazio do átomo. 
Ocasionalmente uma partícula α/alfa entra na vizinhança de um núcleo do ouro, ver figura 5.16. 
A repulsão entre o núcleo altamente carregado do ouro e as partículas α/alfa é forte o suficiente 
para refletir a partícula α/alfa menos densa. 
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Fig. 5.16 – Experiência de Rutherford com elementos Químicos 

Fonte: https://nacienciacomnatalia.wordpress.com/2011/04/23/rutherford-e-suas-grandes-descobertas/ 
 

Estudos experimentais subsequentes levaram a descoberta de ambas as partículas do 
núcleo, as partículas positivas (prótons)e as partículas neutras (nêutrons). Os prótons foram 
descobertos em 1919 por Rutherford. Os nêutrons foram descobertos em 1923 pelo cientista 
britânico James Chadwick. A descoberta dos nêutrons por James Chadwick foi um passo muito 
importante na compreensão da natureza do núcleo.              

No princípio do século XX não se sabia, ainda, como era constituído o núcleo de um 
átomo. Walther Both (1891-1957) e Richard Becker (1887-1955), ao bombardearem vários 
elementos químicos, como o berílio com partículas α/alfa, descobriram uma nova radiação. Esta 
radiação só foi atribuída ao nêutron, em 1923, por Chadwick que conclui que tal partícula tinha 
que ser proveniente do núcleo do átomo, ver figura 5.17. Tinha-se descoberto que o núcleo era 
um corpo composto, consistindo em dois tipos de partículas: prótons de carga positivas e 
nêutrons, partículas elétricas neutras, sendo prótons e nêutrons cerca de 1800 vezes mais 
pesados, que os elétrons (ARAGÃO, 2006). 
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           Fig. 5.17 – O Átomo de Chadwick 

Fonte: http://silvana13001.blogspot.com.br/2014_10_01_archive.htm 
 

Mas, o primeiro grande passo da teoria atômica moderna foi, sem sombra de dúvida, a 
experiência de Rutherford, no início do século XX. Nessa famosa experiência, para o início da 
Física Nuclear, Rutherford e os seus colaboradores enviavam um feixe de núcleos de hélio 
produzidos por uma fonte radioativa (radioatividadeα/alfa) sobre uma folha de metal.  

Era o tipo de sonda de que se dispunha no início da Física Nuclear, antes da invenção e 
da construção dos primeiros aceleradores. Esses núcleos de hélio eram muito pequenos. A 
maior parte deles, que se designavam então por partículas α/alfa, atravessavam a folha como se 
ela não existisse. A sua estrutura devia, pois, deixar inúmeros espaços vazios. Como os átomos 
se tocam para assegurar a coesão do metal, daí se concluía que o átomo era essencialmente 
vazio. Mas, por vezes, uma partícula alfa era violentamente desviada e até ejetada numa direção 
muito diferente da sua direção inicial, como se tivesse batido em alguma coisa suficientemente 
dura para fazer ricochetar, e muito pequena, dada a relativa raridade do acontecimento.  

O aspecto geral do átomo impunha-se. Era essencialmente vazio, mas com 
pequeníssimo núcleo carregado, capaz de desviar uma partícula alfa, fazendo-a até ressaltar 
(JACOB, 2001). 

Através de vários testes, Rutherford e sua equipe conseguiriam estabelecer um novo 
modelo, que ocuparia um volume esférico e que possuía um núcleo. Estabeleceu que o núcleo 
contém a maior parte da massa do átomo e possui carga positiva (responsável pelos poucos 
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desvios da radiação α/alfa). A região externa ao núcleo está ocupada pelos elétrons numa região 
denominada eletrosfera ou coroa eletrônica. Os elétrons estariam em movimento em torno do 
núcleo, na eletrosfera. O átomo é um sistema neutro, ou seja, o número de cargas positivas e 
negativas é igual. O átomo é um sistema descontinuo onde prevalecem os espaços vazios.  

Na época que Rutherford publicou seu modelo já existiam conceitos físicos consagrados 
e um destes conceitos era a Lei do Eletromagnetismo de Maxwell que dizia: “Toda carga 
elétrica em movimento acelerado em torno de outra perde energia sob forma de ondas 
eletromagnéticas”. Como o elétron é uma carga elétrica em movimento acelerado em torno do 
núcleo, perderia e se aproximaria do núcleo até chocar-se com este; desta forma o átomo se 
auto-destruiria, ver figura 5.18. 

 
 
                                                           

 
Fig.5.18 -  A implosão do Átomo de Rutherford 

Fonte: http://batuta-dc.blogspot.com.br/2011/07/engenharia-microestrutura-e.html 
 
Ainda era preciso dar corpo a esta interpretação. Rutherford, calculou e verificou a 

repulsão entre a partícula alfa, carregada positivamente, e o núcleo do átomo, muito pequeno e 
também carregado positivamente permitia compreender aquilo que acontecia no decurso das 
colisões, por vezes um ricochete de grande ângulo para as partículas alfa que passavam muito 
perto do núcleo.  
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A sua famosa fórmula é praticamente a que se utilizou muitos anos mais tarde, 
transformando a carga em cor para explicar a colisão de grande ângulo dos quarks de um próton 
com os de outro próton. 

Para Basso (2004) o modelo atômico proposto por Rutherford apresenta partículas que 
se repelem com grande intensidade, localizadas na região central, chamado hoje de núcleo, e 
outra, formada principalmente de espaços vazios que envolvem a região central e que é 
constituída por pequenas partículas negativas distribuídas em órbitas, os elétrons, produzindo-
se um átomo neutro. Analisando-se este modelo e seguindo a teoria eletromagnética clássica é 
fácil concluir que o elétron se movimentaria em espiral até colidir com o núcleo, sendo este um 
questionamento dos cientistas ao Modelo de Rutherford. 

Segundo Nussenzveig (1998) o átomo de Rutherford, apresenta uma minúscula região 
central, sendo maciça e de carga positiva, conforme figura 5.19, este não menciona ou 
caracteriza a outra região. 

Caruso & Oguri (2006) apresentaram o átomo de Rutherford com um núcleo central, 
envolto por uma distribuição homogênea de partículas carregadas negativamente. 

                                                                 

 
                      Fig. 5.19 – Átomo de Rutherford 

Fonte: http://espetacularquimica.blogspot.com.br/2013/02/modelo-atomico-de-rutherford.html 
 

E. Rutherford (Figueiredo, 2008, p.73) “publicou um artigo indicando que a matéria 
causava espalhamento de partículas alfa e beta, estas mudanças na trajetória poderiam sem de 
até 1800, fato que desqualifica o modelo atômico proposto por Thomson”. Segundo o autor, 
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Rutherford ainda indica que o átomo deveria ter uma pequena região central que concentra 
praticamente toda a sua massa, não argumentando sobre a localização dos elétrons, segundo a 
figura 20. 

Rutherford (1911), ao comparar a teoria de Thomson com os resultados experimentais, 
sugere que o átomo consista de uma região central, com toda carga concentrada neste ponto, e 
de que as grandes deflexões das partículas individuais alfa e beta ocorreram principalmente 
devido a passagem destas através do intenso campo central. O efeito da carga igual e oposta, 
suposta uniformemente distribuída através da esfera atômico deve ser muito pequeno 
comparado com o efeito da carga central, uma vez que a massa, o momento e energia cinética 
da partícula alfa é muito maior quando comparado com os valores correspondentes de um 
elétron em movimento rápido, segundo a figura 5.21 (RUTHERFORD, 1911, p.687). 

 

 
Fig. 5.20 – Átomo de Rutherford com o Raio 
Fonte: http://slideplayer.es/slide/28199/ 
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Fig. 5.21 – Comparação dos Modelos de Thomson e Rutherford  

Fonte: http://www.wikiwand.com/es/Experimento_de_Rutherford 
Os estudos sobre os átomos continuaram e em 1911 Rutherford calculou o raio do 

átomo. Não era difícil estimar o tamanho de um átomo: o volume de um átomo pode ser 
calculado dividindo-se o volume molar de um sólido, em centímetros cúbicos por mol, pelo 
número de Avogrado. O valor é cerca de 10-34cm3. Tirando a raiz cúbica deste volume 
aproximado, podemos perceber que o tamanho de um átomo é igual à cerca de 10-8cm. 
            O espalhamento de partículas α/alfa por folhas de metal, talvez seja o experimento 
isolado que mais tenha influenciado o desenvolvimento da teoria da estrutura atômica. Desta 
experiência Rutherford concluiu axiomas fundamentais para o desenvolvimento da teoria 
atômica; a) medidas de espalhamento de partículas α/alfa em uma folha de Au/Ouro com 
espessura de 10-6m mostravam (θ2)3/2 = 2x10-4 radianos (resultado coerente com a previsão de 
Thomson). b) além disso, verificaram que 99% das partículas se concentram num ângulo menor 
que 3% e a contagem do número de partículas α/alfa espalhadas era consistente com os cálculos 
de Thomson. c) o núcleo é de pequena dimensão, concentra a carga + Ze e quase toda massa do 
átomo no centro. Rutherford adaptou um anteparo com ZnS/Sulfeto de Zinco para registrar o 
caminho percorrido pelas partículas. d) o físico observou que a maioria das partículas α/alfa 
atravessava a lamina de Au/Ouro e apenas algumas desviavam ou até mesmo retrocediam. e) 
propôs o modelo atômico do sistema solar. Nele, o átomo é constituído por duas regiões 
diferentes: núcleo e eletrosfera.  
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No núcleo estariam concentradas praticamente toda a massa e a carga e positiva do 
átomo, o que explicaria o fato de algumas partículas alfa – também com carga positiva – serem 
refletidas; afinal, só as partículas que interagissem diretamente com o núcleo sofreriam 
repulsão. 

   Com base nos conhecimentos já disponíveis sobre a força de interação coulombiana 
(força elétrica) que ocorrem entre partículas carregadas, era possível calcular sob quais ângulos 
as partículas α/alfa seriam desviadas ao atravessar a folha de ouro/Au, de acordo com o previsto 
pelo modelo de Thomson. 

A força coulombiana, segundo a figura 5.22, expressa a interação que ocorre com as 
partículas carregadas. É diretamente proporcional às cargas das partículas que interagem (q1 
eq2) e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas (r2), e seu módulo pode 
ser expresso pela relação: F = K. q1. q2 /r2 em que K = 9 . 109 N . m2/C2 

 

 
Fig. 5.22 – Equação da Força de Coulomb 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_direta 
Para cargas de sinais opostos, essa força é atrativa; para cargas de mesmo sinal, é 

repulsiva. O fato de ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas, 
indica que a repulsão ou atração serão tão mais fortes quanto mais próximas estiverem as 
partículas. 

   No modelo de Thomson, a carga positiva estava uniformemente distribuída pelo 
átomo. Uma das consequências desse modelo era que a interação coulombiana entre as 
partículas α/alfa e o átomo não seria muito forte; afinal, estando a carga positiva distribuída por 
todo átomo, seu valor, em qualquer região do átomo com o qual a partícula α/alfa interagisse, 
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era muito pequeno. O fato de a interação ser fraca significativa que as partículas α/alfa não 
sofreriam desvios significativos ou seriam desviados em ângulos muito pequenos. 

As principais características do modelo de Rutherford; a) os átomos são constituídos por 
um núcleo, de carga positiva, e pela eletrosfera, de carga negativa, b) o núcleo atômico é 
aproximadamente 100 mil vezes mais pequeno que o átomo, c) praticamente toda a massa de 
um átomo situa-se no seu núcleo. d) os elétrons, de massa muito menor que a massa do núcleo, 
são os constituintes da eletrosfera.  

Rutherford foi além: descobriu três tipos de radiação. a) Particulas α+/alfa, b) Particulas 
β-/beta e c) Raios γ/gama. Para Rutherford, se o núcleo ficar instável, por qualquer razão, ele 
irá emitir ou absorver partículas. A radiação é uma energia na forma de ondas eletromagnéticas 
– ou partículas – viajando pelo ar. 

Segundo Rocha & Filho (1999) a experiência de Rutherford do bombardeamento de 
diferentes espécies de átomos com partículas alfa leva a descoberta dos núcleos atômicos com 
raios que variam de 10-12 a 10-13 cm, originando o modelo atômico “sistema solar’, segundo a 
figura 5.23, que apresenta um núcleo positivo, envolvido por elétrons planetários. 

 

 
                 Fig. 5.23 – Modelo Atômico “Sistema Solar”  

Fonte: http://www.estudokids.com.br/o-sistema-solar 
 

Para Mahan & Myers (1995, p.269) o experimento de Rutherford foi muito importante 
para o desenvolvimento da teoria da estrutura do átomo, pois “o espalhamento de partículas alfa 
por folhas de metal, talvez seja o experimento isolado que mais tenha influenciado o 
desenvolvimento da teoria da estrutura atômica”. Estes autores descrevem que após análise do 
experimento, Rutherford aponta que o átomo deveria ser altamente desuniforme com relação à 
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distribuição de sua massa e da densidade da carga, contrariando a previsão de Thomson, estando 
a carga positiva reunida em uma pequena, mas pesada região do átomo, o núcleo. 

Tipler & Mosca (2006) descreveram as conclusões de Rutherford sobre a estrutura 
atômica após experimento com as partículas alfa. Segundo os autores para Rutherford era 
necessário que a carga positiva e a maior parte da massa atômica estivessem reunidas em um 
pequeno local, denominado núcleo. 

Lopes (2009) escreveu que Rutherford incialmente descreveu o átomo com uma carga 
central reunida num ponto, envolvida por uma distribuição homogênea de cargas elétricas 
opostas de mesmo valor e de forma esférica. 

Para Eichler & Del Pino (2000), Rutherford, em 1911, baseado em dados experimentais 
elaborou a construção do modelo atômico nucleado, neste as cargas positivas e praticamente 
toda a massa estava reunida em uma região que por simetria, foi indicada em posição central 
dentro de um átomo, chamado de núcleo. 

Tasca (2006) relatou que as experiências de Rutherford indicaram que a massa de um 
átomo se encontra em uma parte minúscula em relação ao tamanho, evidenciando assim que o 
modelo atômico de Thomson seria, portanto, inadequado. O autor ainda apontou que o átomo 
de Rutherford apresentaria duas regiões, uma seria um espaço com pequena densidade e 
proporcionalmente grande, onde estariam os elétrons, e a outra seria uma região concentrada, 
proporcionalmente pequena e com praticamente toda a massa do átomo. 

Segundo Alves, Alanis & Costa (2010), após experiências com espalhamento de 
partículas alfa, Rutherford argumentou que os desvios observados não apresentavam 
compatibilidade com o modelo atômico em vigor, deduzindo que as partículas positivas 
estavam reunidas num local central do átomo, chamado núcleo, onde também estava quase toda 
a sua massa, em torno dessa região no centro do átomo, estavam os elétrons que giravam num 
grande vazio. Para os autores, esse modelo foi criticado por não apresentar estabilidade, já que 
um elétron, movimentando-se em torno do centro, deveria de acordo com as leis do 
eletromagnetismo clássico perderia energia e iria entrar em colapso com o núcleo. 

O consenso sobre o modelo atômico de Rutherford é que este apresenta duas regiões: 
uma central, com grande densidade de energia e de carga elétrica positiva, sendo esta região 
denominada núcleo, outra periférica, que envolve a região central, chamada de eletrosfera, esta 
região apresenta baixa densidade e possui carga elétrica negativa. 
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5.7 O MODELO ATÔMICO DE BOHR 
 

Era preciso organizar esse átomo com seu núcleo e os seus elétrons. Van den Broek 
(1870-1926), sugeriu, em 1913, que o número de cargas das partículas elementares em qualquer 
núcleo é dado pelo seu número atômico. Foi o que fez o físico dinamarquês Niels Henrik David 
Bohr (1885-1962), no seu modelo do átomo em que os elétrons giram em orbitas particulares 
em torno do pequeníssimo núcleo que contém uma carga oposta à do conjunto dos elétrons, 
segundo a figura 5.24.  

Bohr tentou resolver o problema da instabilidade do átomo que o modelo de Rutherford 
apresentava, ao pensar que o modelo planetário por este desenvolvido não era válido, e, em 
1913, introduziu algumas modificações nesse modelo. Aplicando a Teoria Quântica ao modelo 
de Rutherford, imaginou, cada elétron girando na sua órbita, sem perda de energia por radiação, 
mas ao passar de uma órbita para outra mais próxima do núcleo, de menor energia, emite um 
quantum de energia, correspondendo a uma linha espectral definida (ARAGÃO, 2006). 

 

 
Fig. 5.24 – Órbitas de Bohr 

Fonte: http://www.comciencia.br/reportagens/fisica/fisica07.htm 
 
 A estrutura do átomo estava descrita em termos gerais. Tudo se passava como se o 

átomo tivesse construído desta forma. Os elétrons giravam em orbitas bastante longe do núcleo 
no interior do (relativamente) grande volume ocupado pelo átomo, um volume enorme 
relativamente ao do núcleo. O núcleo cria um potencial elétrico que decresce com o inverso da 
distância. Quanto mais os elétrons girarem de forma aproximada, mais ligados estarão ao 
núcleo. Cada orbita corresponde a uma energia de ligação particular (MAURICE, 2001). 

No seu modelo, cada órbita do elétron é caracterizada por um número quântico n, que 
determina a energia do elétron, onde os números 1, 2, 3 denotam, progressivamente, órbitas 
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maiores. A órbita com número quântico menor, 1, está mais próximo do núcleo. Um elétron 
pode liberar energia, saltando para dentro, para uma órbita com n menor, e pode receber energia, 
para saltar para uma órbita com n maior (ARAGÃO, 2006). 

Era assim possível interpretar as propriedades espectroscópicas – a absorção e a emissão 
de luz com frequências especificas – pelo salto de um elétron de uma orbita para outra e pela 
alteração da sua energia de ligação. Esta espectroscopia fora objeto de inúmeros estudos no 
final do século XIX. Finalmente, era possível reunir e interpretar um grande número de dados, 
segundo a figura 5.25 (MAURICE, 2001 pg 36). 

                                                     

 
Fig. 5.25 – Modelos de Espectro 

Fonte: http://quimicacompleta14.blogspot.com.br/2014/04/espectros-de-emissao-e-de-absorcao-e.html 
 

Mas a estrutura do átomo não era ainda bem entendida. Era preciso agora compreender 
por que razão os elétrons se colocavam nessas orbitas particulares, idênticas para cada átomo 
do mesmo tipo. Era também preciso compreender por que razão o movimento dos elétrons 
podia ser incessante e não travado pela emissão de luz, como seria normalmente de esperar. Os 
elétrons têm carga. Girando em torno do núcleo, são acelerados e devem em principio irradiar 
luz perdendo energia (MAURICE, 2001 pg 36). 

É preciso imaginação para pensar como os Físicos do início do século XX. Para poder 
entender e relacionar as propriedades físicas dos átomos é preciso compreender a estrutura 
eletrônica de um átomo, isto é, como os elétrons se arranjam em torno do seu núcleo. Assim 
Rutherford propôs, no começo do século XX um modelo nuclear para o átomo. Ele esperava 
poder usar a Mecânica Clássica, isto é, as leis do movimento propostos por Newton, no séc. 
XVII, para descrever a estrutura dos elétrons. Afinal, a Mecânica Clássica tinha obtido enorme 
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sucesso na descrição do movimento de objetos visíveis, como bolas e planetas, por exemplo. 
Entretanto, logo ficou claro que a Mecânica Clássica falhava quando aplicada aos elétrons dos 
átomos. Novas leis, que passaram a ser conhecidas como Mecânica Quântica tiveram que ser 
desenvolvidas. 

Já nessa época, havia resultados experimentais e questões teóricas que necessitavam de 
explicações e respostas. Esta demanda levou Bohr a aprimorar o modelo de Rutherford. Bohr 
propôs que os elétrons não podem mover-se em qualquer órbita ao redor do núcleo, segundo a 
figura 5.26. Eles devem estar em determinadas órbitas circulares com raios bem estabelecidos. 

 
                    Fig. 5.26 – Órbitas do Modelo Atômico de Bohr 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABQJ0AH/livro-diodo-transistores-bipolares 
 

Logo após Bohr enunciar o seu modelo, verificou-se que um elétron, numa mesma 
camada, apresentava energias diferentes. Como poderia ser possível se as órbitas fossem 
circulares? 
 
5.8 O MODELO ATÔMICO DE SOMMERFELD 

 
O átomo assim concebido não era estável, segundo as ideias da época. De acordo com 

a Física do início do século XX, todos os elétrons deveriam ter-se rapidamente precipitado sobre 
o núcleo com emissão de luz. Para compreender a instabilidade do átomo, foi preciso uma 
verdadeira Revolução na Física, uma revolução que deu origem à Mecânica Quântica e onde se 
destacaram particularmente Niels Bohr, é certo, mas também Max Born (1882-1970), Louis de 
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Broglie (1892-1987), Paul Dirac (1902-1984), Werner Heisenberg (1901-1976), Erwin 
Schrödinger (1887-1961) e muitos outros (Livro: No coração da matéria pg 36). 

Uma decisiva contribuição de Bohr para esclarecer o modelo atômico ocorreu no início 
de 1913, quando um estudante lhe perguntou qual a relação de seu modelo com os estudos dos 
espectros. Quando ele disse que não havia nenhuma relação, o aluno o aconselhou a olhar a 
fórmula de Balmer. Muitos anos mais tarde diria Bohr: “Logo que vi a fórmula de Balmer, tudo 
se tornou claro para mim” (Livro a Ciência através dos tempos pg 164). 

J. J. Balmer (1825-1898), um professor secundário suíço interessado em numerologia, 
tinha observado uma espantosa regularidade nas frequências das linhas espectrais do hidrogênio 
e estabelecido, empiricamente, uma relação com o modelo de Bohr. Bohr fez uma admirável 
unificação de áreas aparentemente distantes: a espectroscopia e a radioatividade, aproveitando 
a ideia de quantização de Max Planck para ilustrar, graficamente, as órbitas permitidas para o 
elétron em um átomo.  

A radiação composta por um único comprimento de onda é chamada monocromática. 
Entretanto a maioria das radiações comuns, incluindo lâmpadas incandescentes e estrelas, 
produz radiação contendo muitos comprimentos de ondas diferentes. Quando a radiação de 
fontes como essa é separada em seus diferentes comprimentos de onda, um espectro é 
produzido. Um espectro continuo que contem luz de todos os comprimentos de ondas, como o 
arco-íris, mas nem todas as fontes de radiação produzem um espectro continuo. 

Quando diferentes gases são colocados sob pressão em um tubo e uma alta voltagem é 
aplicada, os gases emitem diferentes cores de luz. A luz emitida pelo gás Neônio é a vermelho-
alaranjado. Quando a luz vinda de tais fontes passa através de um prisma, apenas linhas de 
poucos comprimentos de onda estão presentes nos espectros resultantes. As linhas coloridas são 
separadas por regiões pretas, que correspondem a comprimentos ausentes de luz, segundo a 
figura 5.27. Um espectro contendo apenas radiações de comprimentos de onda específicos é 
chamado de espectro de linhas. 
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Fig. 5.27 – Espectro de alguns Elementos Químicos 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/quimica/espectros-emissao-absorcao-leis-kirchhoff.htm 
 
Quando cientistas detectaram pela primeira vez o espectro de linhas do hidrogênio, na 

metade do séc. XIX, ficaram fascinados pela sua simplicidade. Em 1885, Johann Balmer 
observou que os comprimentos das quatro linhas na região do visível, se encaixam de maneira 
intrigante em uma fórmula simples. Rapidamente a equação de Balmer foi estendida para uma 
equação mais geral, chamada de equação de Johannes Rydberg (1854-1919), ver figura 5.28, 
físico americano, que permitiu calcular os comprimentos de onda de todas a linhas espectrais 
do hidrogênio. 
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Fig. 5.28 – Linhas Espectrais do Hidrogênio 

Fonte: http://fisicamoderna.blog.uol.com.br/arch2013-11-03_2013-11-09.html 
 
Para investigar a estrutura interna de objetos do tamanho dos átomos é preciso observá-

los indiretamente, por meio de propriedades de radiação eletromagnética que eles emitem e 
depois construir um modelo da estrutura do átomo que explique essas propriedades. 

Bohr aplicou a Teoria Quântica que começava a se desenvolver na época com Max 
Planck. Para Planck a energia emitida por um corpo quente, em forma de ondas, não pode ter 
todos os valores, mas sim, apenas alguns valores concretos que são múltiplos de um 
determinado valor, denominado quantum de energia. 

Apesar do modelo ondulatório da luz explicar muitos aspectos de seu comportamento, 
existem vários fenômenos que ele não pode explicar. Três desses são especialmente pertinentes 
para o entendimento de como a radiação eletromagnética e os átomos se interagem. Esses três 
fenômenos são: 01) A emissão de luz por objetos quentes (chamada radiação do corpo negro 
porque os objetos estudados parecem pretos antes do aquecimento); 02) A emissão de elétrons 
a partir de uma superfície metálica onde a luz incide (efeito fotoelétrico) e 03) A emissão de 
luz a partir de átomos de gás excitados eletronicamente (espectros de emissão). 

Quando sólidos são aquecidos, eles emitem radiação, a distribuição do comprimento de 
onda de uma radiação depende da temperatura, um objeto “vermelho quente” que é mais frio 
do que um objeto “quente branco”. No final do século XIX alguns físicos estudavam o 
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fenômeno, tentando entender a relação entre a temperatura e a intensidade e os comprimentos 
de onda da reação emitida. As leis predominantes da Física Clássica não podiam explicar essas 
observações. 

Em 1900, Max Planck resolveu o problema fazendo uma suposição audaciosa: ele 
propôs que a energia podia ser liberada – ou absorvida – por átomos em “pedaços” distintos de 
tamanhos mínimos. Desenvolveu a formula teórica que descrevia a intensidade da luz de várias 
frequências emitida por um corpo sólido em diferentes temperaturas. Planck deu o nome de 
quantum (quantidade fixa) para a menor quantidade de energia que podia ser emitida ou 
absorvida como radiação eletromagnética. Observou que os átomos de um sólido só poderiam 
ter certas energias dadas por: E=n.h.n (Hipótese quântica de Planck) onde h é uma constante 
de Planck, cujo valor é:  6,63 x 10-34J.s. O valor de n pode ser 1, 2, 3... (qualquer número 
inteiro). Assim, a energia é emitida ou absorvida pela matéria em múltiplos de h.n, 2.h.n, 3.h.n 
e assim por diante. Além disso, afirmou que as energias são quantizadas. A proposta 
revolucionária de Planck sobre a energia ser quantizada foi comprovada e ele ganhou o Prêmio 
Nobel de Física em 1918 por seu trabalho sobre a Teoria Quântica. 

A teoria de Planck com respeito a obtenção ou a perda de energia são sempre as mesmas 
se estivermos preocupados com objetos do tamanho de nossas experiências cotidianas ou com 
objetos macroscópicos. Para objetos macroscópicos como os seres humanos, a obtenção ou a 
perda de energia de um único quantum de energia passa completamente despercebido. 
Entretanto, quando lidamos com matéria em nível atômico, o impacto das energias quantizadas 
é muito mais significativo. 

Em 1905, Albert Einstein (1879-1955), usou a teoria de Planck para explicar o efeito 
fotoelétrico. Os experimentos tinham mostrado que a luz incidindo sobre uma superfície 
metálica limpa leva-a a emitir elétrons. Para cada metal existe uma frequência mínima de luz 
abaixo da qual nenhum elétron é emitido. Por exemplo a luz com frequência de 4,60 x 1014s-1 
ou maior faz com que o césio metálico emita elétrons, mas a luz de frequência mais baixa não 
tem efeito. 

Para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein supôs que a luz que incide em uma chapa 
metálica consistia em quanta de luz, chamados de fótons, e que quando a luz é absorvida pelo 
metal, se transforma em energia de um fotoelétron. O elétron para escapar, da chapa metálica, 
necessita de energia, a energia de ionização. A energia radiante atingindo a superfície metálica 
é um fluxo de pacotes minúsculos de energia. Cada pacote, chamado de fóton, comporta-se 
como uma partícula minúscula. Então, um quantum de luz é igual ao somatório da energia 
necessária para remover o elétron do metal e oferecer a energia cinética fornecida ao elétron. 
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Ampliando a teoria quântica de Planck, Einstein deduziu que cada fóton deveria ter uma 
energia proporcional à frequência da luz. Portanto, a própria energia é quantizada. 

Então, o efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons pela superfície de um metal 
iluminado por luz. Por exemplo, a luz violeta provoca a emissão de elétrons da superfície do 
potássio metálico, mas a luz vermelha, que possui uma frequência menor não provoca. Por 
exemplo, a luz de frequência 4,60 x 1014s-1, ou maior, faz com que o césio metálico emita 
elétrons, mas a luz de frequência mais baixa não tem efeito. Para ocorrer o efeito fotoelétrico, 
os fótons que atingem a superfície do necessitam ter a energia suficiente para arrancar o elétron, 
segundo a figura 5.29. Se a energia não for suficiente, não importa o número de fótons que 
atinge a superfície, nenhum elétron é arrancado. Quando o elétron atinge a superfície, sua 
energia é incorporada ao elétron e o fóton desaparece. 

                                                          

 
Fig. 5.29 – Efeito Fotoelétrico 

Fonte: http://es.slideshare.net/cinthyaychacayaore/la-luz-41930307 
 
Apesar de a teoria da luz de Einstein explicar o efeito fotoelétrico e muitas outras 

observações, ela apresentou uma situação embaraçosa. A luz é uma onda ou ela compõe-se de 
partículas? O fato é que ela possui propriedades de ambos. Comporta-se macroscopicamente 
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como uma onda, mas consiste em um conjunto de fótons. Quando examinamos o fenômeno em 
nível atômico, observamos suas propriedades de partículas. 

Os trabalhos de Planck e Einstein abriram caminho para a compreensão de como os 
elétrons são distribuídos nos átomos. Em 1913, Niels Bohr propôs uma explicação teórica de 
linhas, outro fenômeno que intrigava os cientistas no século XIX. 

Depois que Rutherford descobriu a natureza nuclear do átomo. Os cientistas pensavam 
no átomo como um “sistema solar microscópico” no qual os elétrons moviam-se em órbitas 
circulares ao redor do núcleo, ver figura 5.30. Entretanto, de acordo com a Física Clássica, uma 
partícula carregada – como um elétron – que se move em uma trajetória circular perderia energia 
continuamente pela emissão de radiação eletromagnética. A medida que o elétron perde energia, 
ele deve mover-se em forma de espiral em direção do núcleo. Bohr abordou esse problema 
quase da mesma forma que Planck tinha abordado o problema da natureza da radiação emitida 
por objetos quentes. Assumindo que as leis predominantes da física eram inadequadas para 
descrever todos os aspectos dos átomos. Além disso, ele adotou a ideia de Planck de que as 
energias eram quantizadas. 

                                                          

 
                            Fig. 5.30 -  O Átomo como um Sistema Solar Microscópico. 

Fonte: http://gaea-astronomia.blogspot.com.br/2011/09/pensar-por-analogia.html 
De acordo com Basso (2004) em 1913 o modelo atômico de Bohr foi proposto com a 

intenção de corrigir o colapso que aconteceria com o átomo de Rutherford, tendo como 
fundamento a quantização de energia e a combinação dos trabalhos de Einstein, Planck e 
Rutherford. 

Para Rocha& Filho (1999) ao analisar o modelo atômico de Rutherford, Bohr 
rapidamente entendeu que, se o elétron ocupasse qualquer região em torno do núcleo ocorreria 
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o não desejado colapso em espiral do núcleo, então, em 1913, Bohr idealizou seu átomo com 
elétrons confinados a certas regiões discretas pautando-se em seus postulados.  

Bohr, então, baseou seu modelo em três postulados:01) somente órbitas de certos raios, 
correspondendo a certas energias definidas, são permitidas para os elétrons em um átomo. Os 
elétrons descrevem, ao redor do núcleo, órbitas circulares com energia fixa e determinada. 
Sendo denominadas órbitas estacionárias. O átomo possui um núcleo positivo que está rodeado 
por cargas negativas;02) Um elétron em certa órbita permitida tem certa energia especifica e 
está em um estado de energia “permitido”. Um elétron em estado de energia permitido não 
irradiará energia e, portanto, não se moverá em forma de espiral em direção do núcleo. Durante 
o movimento nas órbitas estacionárias os elétrons não emitem energia espontaneamente. 

A eletrosfera está dividia em camadas ou níveis eletrônicos, e os elétrons nessas 
camadas, apresentam energia constante;03) A energia só é emitida ou absorvida por um elétron 
quando ele muda de um estado de energia permitido para outro.  

Quando um elétron recebe energia suficiente do meio externo, realiza um salto quântico: 
migra entre dois orbitais. Em sua camada de origem (camada estacionária) a energia é constante, 
mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa, sendo que, para tal é necessário que 
ele tenha ganhe energia externa. E, como tende a voltar ao orbital inicial, a energia recebida é 
emitida na mesma quantidade para o meio.  

Sendo essa energia (recebida e emitida) a diferença energética entre os dois orbitais. Um 
elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar a sua camada 
de origem; nesta volta ele devolve a mesma quantidade de energia que havia ganho para o salto 
ele emite um fóton de luz. Essa energia é emitida ou absorvida como fóton, E = h.n. 
(SARDELLA, 2002). 

Para que um elétron permaneça em sua orbita, a atração eletrostática entre o núcleo e o 
elétron que tende a puxar o elétron em direção ao núcleo deve ser igual a força centrifuga, que 
tende a afastar o elétron de massa m, movendo-se com uma velocidade v numa órbita de raio r, 
temos que: (força centrifuga: mv2/r). Se a carga for do elétron, Z a carga do núcleo e 
Eᴏapermissividade no vácuo, então: (força de atração eletrostática: Zẹ2/4πr2Eo). 

Em um átomo, um elétron só pode ter certos valores de energia, que são chamados de 
níveis de energia. Bohr calculou as energias correspondentes a cada órbita permitida. Essas 
energias encaixavam-se na seguinte fórmula: E = RH/n2 o R é uma constante – expressa em 
unidade de energia – valendo – 2,179 x 10-18 J. Os valores possíveis de energia dos elétrons são 
obtidos na formula com diferentes valores de n – inteiros. 
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O número inteiro n, que pode assumir valores de 01 ao infinito é chamado número 
quântico. O Estado de energia mais baixa (n=01) é chamado estado fundamental do átomo. 
Quando o elétron está em uma órbita de energia mais alta – menos negativa – diz-se que o 
átomo está em estado excitado. 

As transições entre os níveis de energia de um elétron, num átomo, só podem alterar a 
sua energia passando de um nível de energia ao outro. Esta passagem é chamada de transição. 

No seu terceiro postulado, Bohr supôs que o elétron poderia “pular” de um estado de 
energia permitido para outro, absorvendo ou emitindo fótons cuja energia radiante corresponda 
exatamente à diferença entre os dois estados, conforme figura 5.36. Um elétron deve absorver 
energia para que ele mude para um estado de mais alta energia – um estado com um valor mais 
alto de n. De maneira contrária, a energia radiante é emitida quando o elétron pula para um 
estado de energia mais baixa – um estado com menor valor de n. Assim, se o elétron pula de 
um estado inicial, com energia Ei para um estado final, com energia Ef . 

Portanto, o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio afirma que apenas frequências 
especificas de luz que satisfazem a equação acima, podem ser absorvidas ou emitidas pelos 
átomos, ver a figura 5.31. Este modelo oferece uma explicação para o espectro de linhas do 
átomo de hidrogênio, porém ele não pode explicar om espectro de outros átomos, a não ser de 
uma maneira muito incipiente. Esse modelo é apenas um importante passo em direção ao 
desenvolvimento de um modelo mais abrangente, principalmente para os átomos multi-
eletrônicos – átomos que tem mais de um elétron. 
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                          Fig. 5.31 – Átomo recebe uma frequência especifica de luz  

Fonte: http://www.fisica-interessante.com/aula-historia-e-epistemologia-da-ciencia-11-crise-da-fisica-
3.html 

 
Em 1913, Niels Henrik David Bohr, retomou uma teoria proposta, em 1900, por Planck, 

segundo a qual “a energia não é emitida em forma continua, mas em blocos, denominados 
“quantum”. Ao retomar esta teoria, Bohr propôs que o elétron gira em torno do núcleo, não 
estaria obedecendo à Mecânica Clássica, mas sim à Mecânica Quântica. O modelo atômico de 
Bohr é para átomos com um elétron apenas.  O momento angular quantizado é m.v.r = nh/2π. 
A energia de cada órbita – nivél – é quantizada; E = - 13,6eV/n2. 

 
1º) O primeiro postulado de Bohr diz que os elétrons nos átomos se movem em órbitas 

circulares em trono do núcleo sob a atração coulombiana, e obedecendo as Leis da Mecânica 
Clássica.  

2º) O segundo postulado diz que durante o seu movimento na orbita os elétrons não 
irradiam energia eletromagnética; 

            3º) O momento angular total do átomo é quantizado em múltiplos de ħ, isto é; 

L = nħ,  onde n = 1, 2, 3,...                                                                                             (5.1) 



131  

 

            4º) Se o elétron passa de uma órbita de energia E2 para outra de energia E1 ˂ E2  ele 
emite radiação com uma frequência f dada por; 

f =                                                                                                                                 (5.2) 

             O módulo da energia cinética do elétron do átomo de Bohr é o dobro do módulo de sua 
energia potencial, isto é:  

K = -                                                                                    (5.3) 

             A Energia total do elétron é; E 

E =  = -                                                                      (5.4) 

              Sendo n um número inteiro, os raios possíveis das órbitas dos elétrons no átomo de 
Borh são dados por; 

r = n2                                                                                                                                  (5.5) 

A energia total do elétron no átomo de Bohr pode ser descrita como: 

r = - Z2  onde n = 1, 2, 3, ...                                                                                         (5.6) 

Durante a transição entre dois estados estacionários em um sistema, observa-se a 
emissão de radiação homogênea, onde a relação entre a frequência f e a quantidade total de 
energia E é dada por   =   ℎ . , sendo h a constante de Planck. Os desiguais estados 
estacionários de um sistema simples, como de um elétron movimentando-se em torno de um 
núcleo positivo, é determinado pela condição de que o momento angular do elétron é um 
múltiplo inteiro de  . O estado continuo de um sistema atômico, isto é, a forma na qual a 
energia emitida é máxima, é determinada pelo estado onde o momento angular de cada elétron 
em torno do centro de sua órbita seja igual a  , segundo a figura 5.32.   
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Fig. 5.32 – A luz emitida entre as transições dos estados estacionários 

Fonte: http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/spectroscopyhow.html 
           Os elétrons movem-se ao redor do núcleo em sete orbitas bem definidas – camadas 
eletrônicas denominadas orbitas estacionárias; K, L, M, N, O, P e Q. Em cada camada os 
elétrons possuem uma quantidade fixa de energia; por esse motivo, as camadas são ditas estados 
estacionário ou níveis de energia que comportam no máximo elétrons, ver figura 5.33. 
Movendo-se numa órbita estacionária, o elétron não emite e nem absorve energia. 
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Fig. 5.33 – Níveis de energia no átomo de Bohr 

Fonte: http://aprendequimica.blogspot.com.br/2013/12/calculo-de-transaccion-de-niveles.html 
           Porém, ao saltar de uma orbita estacionária para outra, o elétron emite, ou absorve uma 
quantidade bem definida de energia, chamada “quantum de energia”, figura 5.34 e figura 5.35. 

 

 
Fig. 5.34 – Energia absorvida pelo elétron 

Fonte: http://kimia.upi.edu/utama/bahanajar/kuliah_web/2007/Vika%20Susanti/bohr.html 
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Fig. 5.35 – Cores resultantes dos saltos dos elétrons dos niveis 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica/atomo8.php 
          Com seu modelo atômico, Bohr definiu que a energia do elétron numa camada é sempre 
a mesma. Ele, o elétron, só se movimenta numa camada. Por sua vez quanto mais afastada do 
núcleo, maior a Energia da camada. E a camada possui uma quantidade máxima de elétrons. A 
energia emitida pelo elétron corresponde a diferença entre a energia das camadas de origem e 
o destino. Quanto maior a energia transportada, maior será a frequência da onda 
eletromagnética. 
           Bohr também definiu os níveis de energia das Camadas Eletrônicas. A expressão geral 
é:  
En = -                                                                             (5.7) 
           O sucesso do modelo de Bohr é que ele podia prever os espectros de emissão do 
hidrogênio com muita precisão. Quando átomos ou moléculas absorvem energia, essa energia 
é muitas vezes libertada como energia luminosa; fogos de artificio, luzes de neon, LEDs, raios, 
etc. Quando a luz passa através de um prisma, é visto um padrão que é considerado único, para 
esse to de átomo ou molécula – o padrão é chamado de Espectro de Emissão. Este espectro 
pode não ser continuo e pode ser usado para identificar o tipo de material. 
            O modelo do átomo de Bohr explicava também a série de Balmer e outras séries. 
Inclusive previa corretamente um valor para a constante de Rydberg. Rydberg analizou o 
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espectro de hidrogênio e descobriu que pode ser descrito com uma equação que envolve o 
inverso do quadrado dos inteiros: 
 = 1.097 x 107m-1 ( –  )                                                   (5.8) 

Ele também dá uma expressão para o raio atômico e prevê matematicamente os níveis 
de energia do átomo de hidrogênio. Os comprimentos de onda das linhas espectrais de emissão 
do hidrogênio podem ser previstas através do cálculo da diferença de energia entre dois estados. 
Para um elétron no estado de energia n, existem (n – 1) estados de energia para os quais pode 
fazer a transição, gerando (n – 1) linhas. Tanto Bohr, como a Mecânica Quântica podem prever 
estas linhas com muita precisão: 

 
Efoton liberado = - ∆Eelétron/Hidrogenio  = - (Efinal – Einicial)                    (5.9)
   
hv = = - [- 2,18 x 10-18J( ) – ( - 2,18 x 10-18J ( ) ]         
(5.10) 

A teoria de Bohr dá um modelo de como o átomo se comporta. Com alguns 
aperfeiçoamentos e modificações, pode ser usado como um modelo para outros átomos 
idênticos ao do Hidrogênio; He, Li, Be...etc. 
            Para estender a teoria de átomos de hidrogênio, a outros idênticos, substituir e2 com Ze2 
onde Z é o número atômico do elemento. 

Em = - ħ ( )( n = 1, 2, 3,...)  = ℏ  (     (5.11) 

Apesar do sucesso espetacular, o modelo de Bohr, foi abandonado 12 anos depois. Ele 
explicava muito bem o espectro do átomo de hidrogênio, com outros átomos o espectro 
esperado não era observado. O modelo era incapaz de explicar detalhes dos espectros dos 
átomos multieletrônicos e as ligações químicas. E principalmente que no mesmo nível de 
energia, existiam subníveis. Trabalho este desenvolvido por Sommerfeld. 

Ao contrário do que se admite na eletrodinâmica clássica, a energia irradiada não é 
absorvida ou emitida de forma contínua, ocorrendo somente no momento da transição de um 
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estado estacionário para outro. Para este modelo atômico as leis da mecânica clássica governam 
o equilíbrio dos estados estacionários, não se observando essas leis em transições entre os 
estados estacionários. Durante a transição entre dois estados estacionários em um sistema, 
observa-se a emissão de radiação homogênea, onde a relação entre a frequência (v) e a 
quantidade total de energia (E) é dada por E = h.v, sendo h a constante de Planck. 

Os desiguais estados estacionários de um sistema simples, como o de um elétron 
movimentando-se em torno de um núcleo positivo, é determinado pela condição de que o 
momento angular do elétron é um múltiplo inteiro de . O estado “continuo” de um sistema 
atômico, isto é, a forma na qual a energia emitida é máxima, é determinada pelo estado onde o 
momento angular de cada elétron em torno do centro de sua órbita seja igual a . 

Portanto, o modelo atômico de Bohr é baseado no átomo com elétrons confinados a 
certas regiões discretas. Sendo assim, o elétron gira em torno do próton em regiões circulares e 
com o momento angular não arbitrário. E também: o elétron ao movimentar-se em regiões 
permitidas não emite luz, já quando o movimento ocorre com transição entre regiões permitidas, 
a diferença de energia entre estas, seria emitida na forma de luz. 

Para Silveira & Peduzzi (2006) a construção revolucionária do modelo atômico de Bohr 
está alicerçada nestas duas condições; 01) no conceito de estado estacionário, dirigido pelas leis 
da Mecânica Quântica. 02) no postulado da quantização do momento angular. 

Segundo os autores estas novas condições tornariam o átomo de Rutherford estável. 
De acordo com Krane, Halliday &Resnick (1996) Bohr propôs um modelo atômico onde 

os elétrons circulam em torno do núcleo, como os planetas em torno do sol, e ao perceber que 
a Física Clássica chegou num impasse lançou dois postulados; a) O postulado dos estados 
estacionários, no qual ocorreu à suposição de que dentro de uma determinada região atômica o 
átomo de hidrogênio poderia ficar um longo tempo sem emitir radiação. b) o postulado da 
frequência, onde supõe que a absorção ou emissão de radiação ocorreria quando o átomo 
mudasse de um estado estacionário para outro. 

Para Mahan & Myers (1995) Bohr para explicar as frequências emitidas nas linhas 
espectrais desenvolveu um modelo de átomo de hidrogênio pautado nos seguintes axiomas: a) 
o elétron possui energia fixa e definida, diretamente relacionada ao estado estacionário em que 
se encontra o átomo. Um elétron num estado estacionário não emite luz, porém ao transitar de 
um estado de energia para um outro de menor energia ocorrerá a emissão de um quantum de 
radiação. c) nos estados estacionários o elétron movimenta-se formando uma orbita circular em 
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torno do núcleo. d) os estados estacionários permitidos são aqueles para os quais o momento 
angular do elétron é quantizado em múltiplos de . 

Ainda segundo estes autores o primeiro e o segundo postulados estão corretos, o quarto 
está parcialmente correto e o terceiro está totalmente errado, portanto, apenas os dois primeiros 
foram mantidos pela atual Teoria Quântica. 

Segundo Tipler & Mosca (2006, p.65) Bohr para contornar o problema da estabilidade 
atômica postulou que: a) as orbitas são estáveis. Os elétrons movimentam-se em orbitas 
circulares, em locais chamados de estados estacionários, onde não irradia radiação. b) 
Frequência de fótons a partir da conservação da energia: quando estão nas orbitas os elétrons 
não imitem radiação. c) Quantização do momento angular: um átomo só irradia quando transita 
de uma órbita para outra.  

Caruso & Oguri (2006), escreveram que, em 1913, Bohr postula em seu artigo da 
seguinte maneira: a) um sistema atômico baseado no modelo de Rutherford só pode existir em 
determinados estados estacionários, ou órbitas, com energias definidas. b) A emissão, ou 
absorção, de radiação eletromagnética só ocorre durante a transição entre os estados 
estacionários. 

Nussenzveig (1998), procurando explicar os resultados de Rutherford e baseando-se nas 
proposições de Planck e Einstein sobre a quantização, Bohr deduz as seguintes hipóteses: a) 
Estados estacionários – Os átomos possuem um grupo discreto de locais denominados órbitas 
eletrônicas, onde o elétron em movimento não perde energia. b) Condição de quantização – As 
órbitas são locais que satisfazem a condição de quantização do momento angular. c) Condição 
de frequência – Ao mudar de um local estacionário para outro a diferença de energia de um 
elétron é proporcional a emissão do fóton. 

Lopes (2009), detalhou em sua tese que, naquele momento, Bohr sabendo da 
instabilidade atômica preferiu o modelo atômico de Rutherford ao de Thomson, pois concluiu 
que a eletrodinâmica clássica não conseguiria descrever o comportamento dos sistemas com 
dimensões atômicas, sendo assim postulou: a) ao contrário do que prega a eletrodinâmica 
clássica, a energia não é emitida ou absorvida de forma continua, mas somente durante a 
mudança de estado estacionário. b) as leis da Mecânica Clássica são os pilares do conhecimento 
somente quando ocorre o equilíbrio nos sistemas estacionários, não se observando a utilização 
destas durante as transições entre os estados estacionários. c) na transição de um estado 
estacionário para outro ocorre a emissão, ou absorção, de radiação homogênea, sendo a relação 
de frequência (v) e a quantidade total de energia emitida dada por E = h.v, onde h é a constante 
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de Planck. d) um estado no qual o elétron gira em torno do núcleo, chamado de estado 
estacionário, é determinado pela condição de ser igual a um múltiplo inteiro de  a relação entre 
a energia de emissão total durante o surgimento e a frequência da revolução do elétron. Em 
outras palavras, admitindo-se a orbita do elétron circular, supõe-se que o momento angular do 
elétron quando em torno do núcleo ser igual a . E) O estado no qual a energia emitida é 
máxima, denominado estado permanente, é comandado pela condição do momento angular de 
cada elétron ser igual a . 

Segundo Tasca (2006), em 1913, Bohr, ver figura 5.42, atribuiu as seguintes 
características para um elétron: a) Gira em torno do núcleo em orbita circular. b) emite energia 
quando se aproxima do núcleo. c) Só existem em regiões especificas, denominados estados 
estacionários.  

Apesar de bastante difundida no ensino médio, o modelo atômico Rutherford-Bohr é em 
parte, ineficiente, pois: 01) os elétrons, na prática, não realizam trajetórias circulares ou elípticas 
ao redor do núcleo; 02) não deixa claro o porquê de os elétrons não perderem energia durante 
seu movimento; 03) não explica a eletrosfera de átomos que possuem muitos elétrons 
(SARDELLA, 2002). 

Em 1913, ao realizar experiências de bombardeamento de vários elementos químicos 
com raios X, o cientista Henry Moseley (1887-1915) deduziu que a carga do núcleo, ou o seu 
número de prótons, é a grandeza que caracteriza cada elemento. Esse número recebe o nome de 
número atômico (USBERTO & SALVADOR). 

Os átomos são compostos de, pelo menos, um próton e um elétron. Podendo apresentar 
nêutrons (na verdade, apenas o átomo de hidrogênio não possui nêutron: é apenas um elétron 
girando em torno de um próton) (SARDELLA, 2002). 

A estrutura o átomo estava definido. Os elétrons são partículas de massa muito pequena 
(cerca de 1840 vezes menor que a massa do próton. Ou aproximadamente 9,1 x 10-28g) dotados 
de carga elétrica negativa: - 1,6 x 10-19C. Movem-se muito rapidamente ao redor do núcleo 
atômico, gerando campos eletromagnéticos. Prótons são partículas que, junto aos nêutrons, 
formam o núcleo atômico. Possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos 
elétrons; assim, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. Os nêutrons, junto aos 
prótons, formam o núcleo do átomo. E, como possuem massa bastante parecida, perfazem 
99,9% de toda massa do átomo. Possuem carga elétrica nula (resultante das subpartículas que 
os compõe), e são dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo: uma vez que 
dois prótons se repelem mutuamente, a adição de um nêutron (princípio da fissão nuclear) causa 
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instabilidade elétrica e o átomo se rompe. Os elétrons estão dispostos em 8 camadas que 
constituem a eletrosfera. Para cada camada, determinado número de subníveis (orbitais são 
preenchidos). A mais externa é chamada de valência, sendo também a mais energética 
(SARDELLA, 2002). 

Em 1915, Arnold Johannes Sommerfeld (1868-1951), físico e matemático alemão, em 
1915, ampliou a teoria de Bohr, trocou as órbitas circulares de Bohr por órbitas elípticas. Pois 
em uma elipse há diferentes excentricidades (distancias do centro), gerando energias diferentes 
para uma mesma camada. Com este procedimento, deu mais flexibilidade para os cálculos 
teóricos explicarem fenômenos atômicos observados. Supondo que as órbitas eletrônicas são 
elipses, tal como nos sistemas planetários, e onde cada orbita é caracterizado por um número 
quântico n, designado por um número quântico principal, e ainda por K, um número quântico 
subsidiário, tal que  é a razão do eixo maior para o eixo menor de orbitas elíptica. 

Arnold Sommerfeld (1924), aperfeiçoou o modelo atômico de Bohr tentando superar 
dois problemas principais. Para fazer coincidir as frequências calculadas com as experimentais, 
ele define que o núcleo do átomo não permanece imóvel, sendo tanto o núcleo como o elétron, 
se movem em torno do centro da massa do sistema, localizado muito perto do núcleo. Para 
explicar o desdobramento das linhas espectrais, observadas usando um espectroscópio de 
melhor qualidade, Sommerfeld assumiu que as órbitas dos elétrons podem ser circulares e 
elípticas, segundo a figura 5.36. 

 
Fig.5.36 – O Átomo de Sommerfeld 

Fonte: http://unidade.blogspot.com.br/2013/06/131-teoria-atomica-de-bohr-sommerfeld.html 
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Sommerfeld introduziu o número quântico secundário ou azimutal, agora chamado l, 
que tem valores de 0, 1, 2, ... (n-1), e indica o momento angular do elétron na órbita em unidades 
de , determinando os subniveis de energia em cada nível quântico e a excentricidade da órbita. 
Determinou que o número máximo de elétrons num subnivel é dado por: 2(2.L + 1). A sua 
conclusão foi que no mesmo nível de energia existiam subniveis, ou seja, energias ligeiramente 
diferentes para um determinado nível de energia. Ele deduziu que os níveis de energia eram 
divididos em regiões menores – surge os subníveis. Isto deu origem a pequenos desvios nas 
energias dos valores permitidos. Isto foi algo inovador na concepção do átomo, pois as 
frequências calculadas estavam de acordo com as observações experimentais, ver a figura 5.37. 

En= -                                                                               (5.12) 

 

 
Fig. 5.37 – Átomo de Sommerfeld com os subníveis 

                                     Fonte; http://sleidertorres98.blogspot.com.br/ 
 
 
 



141  

 

Um exemplo é a configuração eletrônica do átomo de Na/Sódio, segundo a figura 5.38. 
 

 
Fig. 5.38 – Configuração do átomo de Na/Sódio 

Fonte: http://cienciasdejoseleg.blogspot.com.br/2012/01/el-modelo-de-sommerfeld.html          
 
  Aos subníveis foram dados nomes. Para cada “n”, n possíveis valores de L, conforme figura 
5.39.  
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Fig.5.39 – A complexidade do átomo de Sommerfeld  

Fonte: http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prepa/anexos/explica4.htm 
Além disso, Sommerfeld uniu a Teoria da Relatividade especial à Teoria Quântica. 

Aplicou a dinâmica relativista ao elétron do átomo, explicando a estrutura fina do espectro do 
hidrogênio. Sommerfeld propôs um princípio mais geral de quantização, do qual a lei de Planck 
e de Bohr eram casos especiais. Segundo a figura 5.40 e a figura 5.41 
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Fig. 5.40 – Os subniveis de energia  

Fonte: http://www.feiradeciencias.com.br/sala23/23_MA02.asp 
 

 
Fig. 5.41 – A solução de Sommerfeld para os níveis de energia para o Átomo 

Fonte; http://slideplayer.com.br/slide/1601452/ 
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O modelo Bohr-Sommerfeld do átomo dá uma visão definida da matéria. Neste modelo 
atômico, no centro está o núcleo, pesado e pequeníssimo e a volta giram os elétrons 
movimentando-se a enorme velocidade numa orbita elíptica. Os elétrons circulam a 2000 Km/s. 
Então, sua “viagem” ao redor do núcleo é de 6 x 1015por segundo. Para n = 1, a órbita é circular 
e quando o elétron deixa a órbita para passar para outra orbita de menor energia, ou de energia 
mais elevada, é emitido ou absorvido um quantum de radiação do átomo, ver figura 5.42. 
(ARAGÃO, 2006) . 

 
 

 
Fig. 5.42 – Níveis de Energia para o Átomo de Sommerfeld 

Fonte: http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/struttura_atomo_2.html 
 
5.9 O MODELO ATÔMICO DE DE BROGLIE  

 
Nos anos posteriores ao desenvolvimento do modelo de Bohr para o átomo de 

hidrogênio, a natureza dual onda-partícula da energia radiante tornou-se um conceito aceito 
pela comunidade cientifica. Dependendo das circunstancias experimentais, a radiação parece 
ter um caráter ondulatório ou de partícula/fóton. Louis de Broglie quando trabalhava em sua 
tese na Universidade de Sorbonne/Paris, corajosamente ampliou esta ideia. Se a energia radiante 
pudesse se comportar, sob condições apropriadas, como um feixe de partículas, a matéria, sob 
condições apropriadas, poderia possivelmente mostrar propriedades de uma onda. 

Em 1923, Louis de Broglie sugeriu que, se a luz – considerada uma onda – tem 
propriedades corpusculares, então, talvez as partículas da matéria, em circunstancias 
apropriadas, também pudessem exibir aspectos ondulatórios. De Broglie faz uma extensão 
audaciosa da Mecânica Quântica. Em sua tese de doutoramento afirma que toda partícula 
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material está associada a uma onda. Esta teoria foi posteriormente confirmada, através da 
difração do elétron. Um objeto tem comprimento de onda característico que depende de sua 
cinética, m.v. Louis De Broglie sugeriu que o elétron, em seu envolvimento ao redor do núcleo, 
tinha associado a ele um comprimento de onda particular. Postulou então que uma partícula de 
massa m e velocidade v estaria associada a um comprimento de onda l dado, em analogia com 
as partículas de luz, por: λ =  . 

Essa equação é denominada equação de De Broglie. A grandeza mv para qualquer objeto 
é chamado de momento. De Broglie usou o termo ondas da matéria para descrever as 
características ondulatórias das partículas materiais, ver figura 5.43.Se a matéria tem 
propriedades ondulatórias, porque não são comumente observados? 

                                                             

 
Fig. 5.43 – Proposta do Átomo de De Broglie 

Fonte: http://www.natureduca.com/quim_espect_modelocuant01.php 
 

O cálculo com a relação de De Broglie mostra uma bola comum (m= 0,145 kg) 
movendo-se 96km/h (27 m/s) tem um comprimento de onda da ordem de 10-34m, valor muito 
pequeno para ser detectado. Já para os elétrons, obtém-se um valor de picomêtros (10-12m) que, 
em circunstâncias especiais, pode ser medido. 

Louis de Broglie, um estudante francês, em 1924, sugeriu que a dualidade onda-
partícula, que se aplica a radiação, também se aplica a partículas da matéria. Ele propôs que 
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cada tipo de partícula tem tanto propriedades de onda como de partícula. Assim os elétrons 
podem ser considerados tanto como partículas ou ondas. 

O impacto da proposta de De Broglie foi de grande alcance. O impacto imediato foi o 
de fornecer uma interpretação física da quantização de Bohr dos estados estacionários dentro 
do átomo. O seu impacto seguinte era fornecer uma nova maneira de descrever a natureza da 
matéria. De Broglie fundamentou que assim como os fotões de energia eletromagnética têm um 
momentum relacionado com o seu comprimento de onda e a frequência da onda de uma 
partícula cuja energia total é E cuja quantidade de movimento é p são dadas por: 

E = hf = ħω                                                                           (5.13) 
e 

p =  = ħk                                                                             (5.14) 

             As partículas da matéria devem ter um comprimento de onda relacionado com o seu 
momentum. O comprimento de onda de uma partícula obtido com relação de De Broglie é 
chamado de comprimento de onda de De Broglie da partícula. 
             Em 1900, Max Planck propôs uma relação simples de energia e frequência de radiação 
emitida pela matéria que funcionava em todas as frequências. Planck propôs que átomos 
vibrando em um metal aquecido poderiam absorver e emitir energia eletromagnética apenas em 
certas quantidades discretas, que eram iguais ou múltiplas da quantidade determinada pela 
equação:  E =n.h.ʋ(Onde h é a constante de Planck: 6,626 x 10-34 J.s, n pode ser 1,2,3... qualquer 
número inteiro e ʋ = . Lembrando que ʋ/frequência e v/velocidade da onda e λ/comprimento 
da onda). 

De Broglie expressou sua hipótese matematicamente através de equações para a 
frequência e comprimento de onda das ondas de matéria, hoje conhecidas como relações de De 
Broglie; a) f =  (Frequência é igual Energia total dividida pela constante de Planck) e b) λ = 
(onde E é a energia total, p o momento e λ o chamado comprimento de onda  De Broglie da 

partícula). 
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No caso dos fótons, essas equações podem ser obtidas a partir da equação do quantum 
de radiação, E = hf, e E = p.c [E2 = (pc)2 + (mc2)2].  Então E = pc = hf =  . Usando uma 
abordagem indireta, baseado na mecânica relativística, de Broglie demostrou que as equações 
f =  e λ =  também se aplicam a partículas com massa de repouso diferente de zero. Em 
seguida, observou que essas equações levam a interpretação Física da quantização do momento 
angular do elétron postulada por Bohr, a de que a quantização equivale à formação de uma onda 
estacionária, ver figura 5.44. De acordo com a próxima figura temos; mvr = nħ =  para n 
inteiro. E, 2π =    =    = hλ = circunferência da órbita. 

 
 

 
Fig. 5.44 – Comprimento de onda e raio no Átomo de De Broglie 

Fonte: http://la-mecanica-cuantica.blogspot.com.br/2009/08/ondas-de-materia.html 

As orbitas permitidas para um elétron no átomo de Bohr são aquelas nas quais sua 
circunferência contém um número inteiro de comprimento de onda de De Broglie do elétron, 
isto é:  

C = nλ                                                                                  (5.15) 
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 Sendo p = mev =  do terceiro postulado de Bohr, temos que; 

mev = nħ     →      r = n     →     r  = n                           (5.16) 

 
Assim, se C for a circunferência da órbita do elétron no átomo de Bohr, temos que; 

C = 2   =  2  = nλ                                                         (5.17) 
A ideia de explicar os estados discretos de energia da matéria em termos de ondas 

estacionárias parecia, portanto bastante promissora. Porém o método matemático de 
quantização proposto por De Broglie não teve muito sucesso, mas sua ideia básica estimulou 
Erwin Schorödinger. As ideias de De Broglie foram ampliadas e transformadas em uma teoria 
completa por Erwin Schorödinger (1887-1961) a propor uma equação de ondas para o elétron, 
que resultaria no modelo atômico atualmente aceito. 
            Vejamos como a proposta De Broglie, explica, a quantização dos estados estacionários 
de Bohr (Níveis). O postulado de Bohr afirma que: um elétron pode ocupar apenas certas orbitas 
permitidas ou estados estacionários em que o momento angular orbital L, do elétron é um 
múltiplo inteiro da constante de Planck (h) dividida por 2π. Matematicamente, isto pode ser 
escrito como L =  . De Broglie propôs que as orbitas permitidas de Bohr, correspondem ao 
raio onde os elétrons formaram ondas estacionárias ao redor do núcleo. A condição de formação 
de onda estacionaria, dependia de um número inteiro, n, em que o comprimento de onda De 
Broglie (λ), deve caber à volta da circunferência de uma órbita de raio r. 

De Broglie foi então capaz de explicar a estabilidade das órbitas dos elétrons no átomo 
de Bohr. Quando um elétron está numa das órbitas permitidas ou estados estacionários, ele se 
comporta como se fosse uma onda estacionária, e não uma partícula experimentando aceleração 
centrípeta. Assim, o elétron não emite radiação eletromagnética, quando está num estado 
estacionário dentro do átomo.  Uma vez que (mvr) é a expressão correta para o momento angular 
orbital, L, do elétron em órbita ao redor do núcleo. De Broglie tinha conseguido mostrar que as 
órbitas permitidas de Bohr (ou estados estacionários) são aquelas para as quais a circunferência 
da órbita pode conter exatamente um número inteiro de comprimentos de onda de De Broglie, 
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ver figura 5.45. Assim, o primeiro estado estacionário de energia (n =1) corresponde a uma 
órbita permitida contendo um comprimento de onda completa dos elétrons, o segundo estado 
estacionário (n = 2) corresponde a uma órbita permitida contendo dois comprimentos de onda 
completos dos elétrons, e assim por diante. O comprimento e onda de um elétron de De Broglie 
é; 2πr = nλ  onde n podem assumir os seguintes valores ( n = 1, 2, 3,...). Então 2πr =     e λ 
=  e mve = nħ. 

 
Fig. 5.45 – As ondas no Átomo de De Broglie 

                                       Fonte; http://wdb.ugr.es/~bosca/Old_Fisica-Cuantica/?p=39 
Este argumento reforçou a teoria da partícula-onda. O comportamento ondulatório dos 

elétrons era a proposta de De Broglie, ver figura 5.54. Devido serem partículas tão pequenas, 
seu comportamento é significativo. Um feixe de elétrons disparado contra uma fenda mostra 
um padrão de interferência. O elétron interfere com a sua própria onda. De Broglie previu que 
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o comportamento de onda de uma partícula era inversamente proporcional a sua quantidade de 
movimento, ver figura 46. 

λ(m) =       { sendo  h = . , m = Kg e  v = (m.s)-1 }                       (5.18) 

 

 
Fig. 5.46: O comportamento Ondulatório da Particula 

Fonte: http://fismoderna.wikispaces.com/%C3%81tomo+de+Bohr 
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Fig. 5.54 – A Energia Quantizada 

Fonte; http://slideplayer.com.br/slide/359031/ 
As ideias de De Broglie não tinham evidencias experimentais na época, e Einstein foi 

quem chamou a atenção para elas. A confirmação experimental da proposta De Broglie da teoria 
“partícula” onda foi confirmada em 1927 por Clinton Davisson e Lester Germer nos EUA e por 
George Thomson na Escócia. Davisson e Germer realizaram experiência em que os elétrons de 
um feixe produziam o mesmo padrão de difração que os raios-X quando eles eram dispersos 
por um pequeno cristal de níquel.  Após cinco anos da apresentação do modelo atômico de De 
Broglie, em 1929, a quantidade de resultados e experiências motivadas pela ideia de De Broglie, 
que confirmavam a sua teoria, eram tão grandes e fortes que ele ganhou o Prêmio Nobel de 
Física, ver figura 5.47.  

Em 1925, foi demostrado que algumas características do espectro atômico, podem ser 
compreendidos através do momento angular, intrínseco do elétron. O elétron comporta-se como 
girando em torno do seu eixo, com propriedades de um pequeno imã, como se houvesse um 
momento de quantidade de movimento em torno do seu eixo. A esse momento foi dado o nome 
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de spin do elétron. A partir daí a energia de um elétron de um átomo passou a ser definida por 
números quânticos, n, l, m e s, não podendo cada órbita conter mais que dois elétrons – princípio 
de Pauli (ARAGÃO, 2006). 

 
 

5.10 O ÁTOMO ATUAL 
 

Na década de 1920, houve um grande desenvolvimento da Física, que culminou com o 
estabelecimento da Mecânica Quântica. O modelo atômico que emergiria do esforço dessa 
geração de físicos iria abandonar as ideias de órbitas e, por conseguinte, de trajetória para 
descrever o comportamento do elétron. Em quatro lugares diferentes da Europa – Göttingem, 
Copenhague, Cambridge e Zurique -, físicos chegariam a diferentes formulações para essa nova 
mecânica quântica. As formulações de Werner Heisenberg (1901-1976) – que seriam aplicadas 
por Wolfang Pauli (1900-1958) ao átomo de hidrogênio – e de Paul Dirac (1902-1984) foram 
propostas na mesma época em que era desenvolvida por Erwin Schröedinger, que descria o 
comportamento das partículas numa grandeza ondulatória – a função de onda Ψ (psi).  

 
5.10.1 O princípio de Exclusão de Pauli 
 

O spin eletrônico é crucial para o entendimento das estruturas eletrônicas dos átomos, 
ver figura 87. Em 1925, o físico austríaco Wolfang Pauli (1900-1958), descobriu o princípio 
que governa a distribuição dos elétrons poli eletrônicos. O princípio da exclusão de Pauli afirma 
que dois elétrons em um átomo não podem ter o conjunto de quatro elementos quânticos n, l. 
ml e ms iguais. Para um dado orbital (1s, 2pz etc.), os valores de n, l e m são fixos.  

Se quisermos colocar mais de um elétron em um orbital e satisfazer o princípio da 
exclusão de Pauli, nossa única escolha é assinalar diferentes valores de ms para os elétrons. 
Como existem apenas dois desses valores, concluímos que um orbital pode receber o máximo 
de dois elétrons, e eles devem ter spins opostos.  

Essa restrição permite-nos relacionar os elétrons em um átomo, dando números 
quânticos e definindo a região do espaço onde cada elétron é mais provável de ser encontrado. 
Ela fornece também o segredo para um dos grandes problemas da química – entender a estrutura 
dos elementos da tabela. 
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Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984), físico britânico, desenvolveu a Mecânica 
Quântica, combinando pela primeira vez, de maneira satisfatória, as teorias quânticas 
relativistas, apresentando uma teoria nova do elétron que explicou o spin, ver figura 5.48, e a 
relação giromagnética daquela partícula, fazendo prever a existência de uma nova partícula, o 
pósitron, ou elétron positivo, dois anos antes da sua descoberta (ARAGÃO, 2006). 

Ele propôs a ideia revolucionária de que o elétron podia ser descrito em quatro funções 
de onda. Dessas equações deduziu-se que o elétron gira sobre seu próprio eixo, de forma 
parecida com o movimento da Terra em torno do Sol, criando assim uma força ou manto 
magnético, o spin, e também que deviam existir estados de energia negativa, o que exigiria a 
existência de uma partícula elementar positiva, propondo assim, a Teoria da Anti-Matéria, 
partículas atômicas de carga oposta-confirmada por Carl David Andersen (1932) – o pósitron. 

 

 
Fig. 5.48 – O átomo e o Spin 

Fonte: http://sobreafisicamedica.blogspot.com.br/2012/06/irm-spin-e-o-principio-de-formacao-da.html 
 
Efetivamente, o dualismo partícula-onda foi introduzido por Einstein, em 1905, na sua 

teoria de relatividade restrita, fazendo a síntese da Mecânica Clássica, da Óptica e da Teoria 
Eletromagnética de Maxwell e fazendo nova extensão da teoria dos quanta de Max Planck 
(ARAGÃO, 2006). 
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Em 1927, Clinton Davisson (1881-1958), e Lester Halbert Germer (1896-1971), nos 
EUA, e George Paget Thomson (1892-1975), filho de J.J. Thomson, na Inglaterra mostraram 
que um feixe de elétrons, tal qual um feixe de raios X, pode ser difratado por um cristal, 
demonstrando assim experimentalmente as propriedades ondulatórias do elétron, ver figura 
5.49. 

 
Fig. 5.49 – Feixe de elétrons sendo difratados   

Fonte: http://www.fisica.ufmg.br/~surf/pesquisa/oxidos/node3.html 
 

5.10.2 A Física Clássica e a Física Quântica 
 

A descoberta das propriedades ondulatórias da matéria levantou algumas questões novas 
e interessantes sobre a Física Clássica. Se consideramos, por exemplo, uma bola descendo uma 
rampa. Usando a Física Clássica, podemos calcular sua posição, direção de movimento e 
velocidade a qualquer momento, com grande exatidão.  

Portanto, no nosso quotidiano, a trajetória de uma bola, a cada instante, é dada pela sua 
posição e velocidade – ou momento massa x velocidade. Pensamos assim, numa trajetória 
continua para corpos em movimento. Na teoria de Bohr, o elétron, assim se imagina, orbita em 
torno do núcleo, da maneira parecida com o movimento da Terra em torno do Sol. A Mecânica 
Quântica altera em muito esta visão. Podemos fazer o mesmo para um elétron que exibe 
propriedades ondulatórias? Uma onda estende-se no espaço e sua localização não é definida de 
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maneira precisa. Dessa forma, podemos antecipar que é impossível determinar exatamente 
como um elétron está localizado em um tempo determinado, segundo a figura 5.50. 

 
 

 
Fig. 5.50 – O Átomo proposto pela Mecânica Quântica 

Fonte: http://blog-de-cfq-leonor-silveira-8d.blogspot.com.br/2013/11/modelo-da-nuvem-eletronica.html 
 

5.10.3 A Dualidade Quântica 
 
A grande marca da Mecânica Quântica é a introdução do conceito de dualidade e depois, 

com Werner Heisenberg, do princípio de incerteza. Para Mecânica Quântica, o universo é 
essencialmente não-determinístico. O que a teoria oferece é um conjunto de prováveis 
respostas. No lugar do modelo planetário de átomo, com elétrons orbitando em volta de um 
núcleo, a Mecânica Quântica propõe um gráfico que indica zonas onde ele tem maior ou menor 
probabilidade de existir, segundo a figura 5.51. Toda matéria passa a ser entendida segundo 
uma ótica dual: pode se comportar como uma onda ou como uma partícula. É o rompimento 
definitivo com a Mecânica Clássica que previa um universo determinístico. 
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                        Fig. 5.51 - A Nuvem Eletrônica do Átomo Quântico 
Fonte: http://www.aulas-fisica-quimica.com/9q_02.html 

 
A pergunta que se faz é: Qual o significado físico de uma onda associada a uma partícula 

– o elétron? Em 1926, Max Born (1882-1970) propôs que o quadrado do módulo da função de 
onda (|Ψ|2) poderia ser interpretado como da densidade de probabilidade eletrônica, isto é, como 
a probabilidade de encontrar o elétron em uma região da eletrosfera. Dessa forma, a aplicação 
de uma equação de onda do elétron resultaria numa descrição probabilística dele. 

Esta ideia probabilística resulta na ideia de orbital, definindo como a região mais 
provável de encontrar um elétron a uma certa distância do núcleo, ver a figura 5.52. Para o 
átomo de hidrogênio no estado fundamental, essa descrição pode ser representada como: 
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                  Fig. 5.52 – O Orbital no átomo Quântico 

Fonte: http://scienceblogs.com.br/ensaios/category/astronomia/ 
Sendo assim, um orbital, coerente com a ideia de uma descrição probabilística, é uma 

região do espaço, que não tem fronteiras bem delimitadas. Há outras formas possíveis de 
orbitais, que correspondem a outros estados quânticos (Ψ). Normalmente nos referimos a esses 
diferentes orbitais usando as letras s, p, d, p e f, segundo a figura 5.53. 

 
                Fig. 5.53 – Modelos de Orbitais 

Fonte; http://slideplayer.com.br/slide/4318836/ 
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É importante destacar que, no modelo de Bohr, apenas a energia total do elétron estava 
quantizado (energia apenas com valores discretos), o que resultava na ideia de níveis de energia 
associados a um único número inteiro, chamado de número quântico. No modelo atual, existem 
quatro números quânticos associados a cada elétron, o que torna a descrição muito mais 
complexa. 

Associada a toda a complexidade, a natureza dual das partículas subatômicas resulta em 
uma incerteza nunca antes imaginada. Normalmente, a ideia de incerteza, na ciência, aparece 
associada à ausência de precisão em razão de erros causados por imperfeição de instrumentos 
de medida ou pelos limites da capacidade de observação humana. A incerteza associada aos 
elétrons e outras partículas, no entanto é algo inerente à escala dos fenômenos quânticos. A 
formulação dessa incerteza se um princípio, que ficou conhecido como Princípio de Incerteza 
de Heisenberg. 
 
5.10.4 O Princípio da Incerteza 

 
Os cálculos baseados no modelo atômico de Bohr requerem informações precisas sobre 

a posição e a velocidade de um elétron. É difícil medir com precisão as duas quantidades 
simultaneamente. Um elétron é pequeno demais para ser visto, e só pode ser observado quando 
submetido a uma perturbação. Por exemplo, poderíamos atingir o elétron com outra partícula, 
tal como um fóton ou um elétron, ou poderíamos aplicar sobre o elétron uma força magnética 
ou elétrica. Isso inevitavelmente modificaria a posição do elétron, ou a velocidade e direção do 
seu movimento (LEE, 1996). 

Em 1927, Werner Heisenberg, mostrou  que era impossível conhecer, simultaneamente, 
com absoluta exatidão, a posição e o momento de uma partícula como o elétron. Para 
Heisenberg, o momento de um elétron, tal como o momento de uma partícula, não pode ser 
exatamente conhecido, ao mesmo tempo que a sua posição e vice-versa, pois ao medir a sua 
posição e velocidade ocorre inevitavelmente enviar-se um fóton, ou quantum de luz sobre ele, 
o que introduz perturbação no fenômeno, impedindo uma avaliação precisa. Heisenberg 
formulou que quanto mais exatamente pudermos determinar a posição de um elétron, tanto 
menor será a exatidão com que poderemos estimar a sua velocidade e vice-versa.                                                           

Se desejamos uma medida precisa da posição de um elétron, devemos usar um 
comprimento de onda curto. Isso significa que fótons de alta energia devem ser empregados. 
Quanto mais energia os fótons tiverem, maior o momento que eles concedem ao elétron quando 
eles colidem, o que altera o movimento do elétron de forma imprevisível. 
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A tentativa para se medir corretamente a posição do elétron introduz incertezas 
consideráveis em seu momento; o ato de medir a posição do elétron em um instante torna o 
nosso conhecimento sobre sua futura posição impreciso. 

Sempre que alguma medida é feita, existe alguma incerteza. Uma medição pode ser 
diminuída com instrumentos mais precisos. No entanto, o princípio da incerteza afirma que há 
um limite real para a precisão das medições. Esse limite não é uma restrição à precisão dos 
instrumentos, mas ela é inerente à natureza. Esse limite não tem consequências práticas quando 
lidamos com objetos conhecidos e usual. Porém, suas implicações são enormes quando lidamos 
com partículas subatômicas. 

Heisenberg concluiu que a natureza dual da matéria coloca uma limitação fundamental 
em como podemos determinar precisamente a posição e o momento de qualquer objeto. A 
limitação torna-se importante apenas quando trabalhamos com matéria em nível subatômico 
(isto é, com massas tão pequenas quanto a de um elétron), (BROWN, et al 2005 p. 193). 

O princípio da incerteza é uma relação que afirma que o produto da incerteza na posição 
pela incerteza no momento de uma partícula não pode ser menor que a constante de Planck 
dividida por 4π. Sendo ∆x a incerteza na coordenada x da partícula sendo ∆mv a incerteza da 
componente do momento da direção x, temos: (∆x).(∆mv) ≥ h/4π  

Um cálculo rápido ilustra as implicações dramáticas do princípio da incerteza. O elétron 
tem massa 9,11 x 10-31kg e move-se numa velocidade média de aproximadamente 5 x 106m/s 
em um átomo de Hidrogênio. Vamos supor que conhecemos a velocidade para uma incerteza 
de 1% isto é, uma incerteza de (0,01).(5 x106m/s) e que essa é a única fonte importante de 
incerteza no momento ∆mv = m∆ʋ. Podemos usar a Equação de Heisenberg para calcular a 
posição do elétron; ∆x≥ ∆

, .
, . . . = 1 x 10-9m. 

Uma vez que o diâmetro de um átomo de hidrogênio é apenas 2 x 10-10m, a incerteza é 
muito maior do que o tamanho do átomo. Portanto, essencialmente, não temos ideia de onde o 
elétron está localizado no átomo. Por outro lado, se fossemos repetir os cálculos com um objeto 
de massa ordinária, como uma bola de tênis, a incerteza seria tão pequena que isso não teria 
importância. Nesse caso, m é grande, e ∆x está fora do domínio da medida, portanto sem 
consequência prática. 

O princípio da incerteza de Heisenberg afirma que quanto mais precisamente se conhece 
a posição (isto é, quanto menor for ∆x), menos precisamente se conhece o momento da partícula 
(isto é, maior será ∆mv). Em outras palavras, se soubermos muito bem onde está a partícula, 
não podemos saber para onde ela irá. O princípio da incerteza quando aplicado aos elétrons em 



160  

 

um átomo afirma que é impossível para nós saber de maneira simultânea tanto o momento do 
elétron quanto sua posição específica no espaço. 

Se ∆x for a incerteza em relação a posição e ∆mʋ a incerteza em relação a velocidade, 
o princípio da incerteza pode ser expresso matematicamente (∆x ≥ h/4πm∆ʋ). Isso significa que 
é impossível conhecer exatamente a posição e a velocidade de um elétron simultaneamente. 

Os termos posição e velocidade são utilizados para descrever o comportamento de 
partículas macroscópicas. Agora, para determinar a posição de um elétron já existem restrições. 
Se tentarmos usar luz para localizar o elétron, segundo os princípios gerais da óptica não 
podemos localizar o elétron com uma precisão maior do que ± λ, o comprimento de onda de luz 
utilizada. Obviamente, poderemos tornar v suficientemente pequeno para que possamos 
localizar o elétron com bastante precisão. Porém, será que poderemos determinar o momento 
do elétron e sua posição simultaneamente? A resposta é não. Pois para determinarmos a posição 
do elétron, inevitavelmente, mudaremos seu momento por uma quantidade desconhecida. Para 
localizarmos um elétron com a ajuda de um fóton, deve haver uma colisão entre os dois. Um 
fóton de comprimento de onda de λ possui um momento p =   , sendo que uma fração qualquer 
do momento do fóton será transferida para o elétron no instante da colisão. Logo, ao determinar 
a posição do elétron com uma precisão ∆x ≅ ±λ produzimos uma incerteza no seu momento 
equivalente a ∆p ≅ . O produto destas incertezas é igual a; ∆p∆x ≅ . = ℎ (Está é uma 
dedução simplista do Princípio da Incerteza de Heisenberg, o qual estabelece um limite na 
precisão com que a posição e o momento de uma partícula podem ser determinados 
simultaneamente. Utilizando argumentos mais elaborados podemos obter a equação precisa do 
Princípio da Incerteza); ∆p∆x ≥  . 

Segundo o princípio da incerteza do alemão Heisenberg, não se pode conhecer com 
precisão absoluta a posição ou o momento (e, portanto, a velocidade) de uma partícula. Isto 
acontece porque para medir qualquer um desses valores acabamos por alterando-os, e isto não 
é uma questão de medição, mas sim física quântica e da natureza das partículas. Não se pode 
determinar simultaneamente a posição e o momentum de um elétron. Podemos descobrir onde 
o elétron está, mas não para onde vai. Ou descobrimos para onde o elétron vai, mas não 
podemos saber onde ele está. 

No seu nível mais fundamental, o, princípio da incerteza é uma consequência da 
dualidade partícula-onda e do princípio de De Broglie. Se uma partícula se encontra numa 
região com erro ∆x, então seu comprimento de onda natural deve ser menor que ∆x, o que 
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requer um momento elevado, variando entre -    e . Ai está a incerteza! O raciocínio é 
análago para a indeterminação do momentum. 

Em 1927, Werner Heisenberg estabeleceu a impossibilidade de medir simultaneamente 
a posição e o momento de uma partícula com precisão ilimitada, ver figura 5.54. 
Indeterminações na posição;   ↓           
                                                ∆x      ∆px ≥ ħ 
                                                ∆y       ∆py ≥ ħ             onde ħ =                                        (5.19) 
                                                 ∆z       ∆pz ≥ ħ  
                                                                       ↑ Indeterminações no momento   

Podem-se realizar as mediações num conjunto de partículas idênticas. Para algumas 
delas ∆x é medido, para outras - ∆p, no entanto, as variações destas medidas iriam satisfazer a 
condição (∆x2).(∆p2) > , apesar do fato de apenas um tipo de medida ter sido feito em cada 
partícula. 

 
Fig. 5.54 – Princípio da Incerteza de Heisenberg 

Fonte; http://slideplayer.com.br/slide/1623279/ 
A hipótese de De Broglie e o princípio da incerteza de Heisenberg estabeleceram a base 

para uma nova teoria de estrutura atômica e mais largamente aplicável. Nessa nova abordagem, 
qualquer tentativa de definir precisamente a localização e o momento instantâneo do elétron é 
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abandonada. A natureza ondulatória do elétron é reconhecida, e seu comportamento é descrito 
em termos apropriados para ondas. O resultado é um modelo que descreve precisamente a 
energia do elétron enquanto define a sua localização em termos de probabilidades. 

 
5.10.5 A Equação de Onda de Schrödinger 

 
O conceito de um elétron movimentando-se numa órbita definida, na qual podem ser 

calculados com exatidão sua posição e velocidade deve-se, portanto, ser substituída pela 
probabilidade de se encontrar o elétron numa determinada posição ou num determinado volume 
do espaço. A equação de onda de Erwin Schroedinger (1887-1961), proporciona uma descrição 
satisfatória do átomo nesse sentido. Ela incorpora tanto o comportamento ondulatório como o 
da partícula do elétron. As soluções da equação de onda são denominadas funções de onda e 
são representadas pelo símbolo Ψ. A probabilidade de se encontrar um elétron num ponto do 
espaço – cujas coordenadas são x, y e z – é Ψ2 (x, y, z) (LEE, 1996). 

Em 1926, deu forma matemática à teoria dos quanta, através da célebre equação 
conhecida pelo seu nome: a equação conhecida como a Equação de Onda de Schroedinger, que 
incorpora tanto o comportamento ondulatório como o da partícula do elétron. Ele colocou na 
formulação matemática os conceitos envolvidos no comportamento mais íntimo da matéria. 
Com incrível precisão, ele formulou uma equação, como a energia e a matéria se comportam. 
Mais: através desta equação é possível prever como a corrente elétrica flui através de micro e 
nano circuito eletrônicos, ou como a luz de laser pode emergir do vácuo de fótons e centenas 
de outros efeitos (BASEIA & BAGNATO, 2014). 

Schröedinger, sugere que objetos quânticos se apresentam com duplicidade onda-
corpúsculo, utilizando uma função descritiva de sistemas, a função de onda, assim chamada, 
capaz de prever que estado A ou B ele ocupará. A resolução da equação de Schroedinger leva 
a uma série de funções matemáticas chamadas funções de ondas que descrevem a questão 
ondulatória do elétron. O quadrado da função de onda, Ψ2, fornece informações importantes 
sobre a localização de um elétron quando ele está em um estado de energia permitido. 
(BROWN, et al 2005) 

Esta equação determina a função de onda orbital de uma partícula, num campo de forças, 
no caso, não relativista. As propriedades dos átomos passíveis de medição são corretamente 
determinadas pelas equações da Mecânica Quântica. A distância média do elétron e o núcleo, 
em um dado quântico, bem como a velocidade média do elétron, deram os mesmos resultados 
em ambas as teorias, mas os cálculos para o momento angular deram resultados diferentes. De 
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acordo com Schröedinger, o elétron no estado normal, do átomo de hidrogênio, em vez de se 
movimentar em torno do núcleo, de acordo com a previsão de Bohr, move-se de forma radial, 
para dentro e para fora em direção do núcleo e em direção oposta, numa órbita, com momento 
angular igual a zero. Por isso se diz que o movimento que o elétron descreve é em orbital e não 
em órbita. O nome diferente indica que o movimento do elétron, de acordo com a Mecânica 
Quântica, é diferente do movimento do elétron numa órbita de Bohr. Deste modo, há um enorme 
contraste entre o desenho clássico de uma partícula rigorosamente localizada. 

Este ramo da Física ficou conhecido como a Mecânica Quântica ou Mecânica 
Ondulatória. A maior parte da Mecânica Quântica tem como objetivo encontrar meios de 
resolver esta equação de forma simples. 

A equação fundamental da mecânica quântica é: Hψi = Eiψi 
As energias permitidas E1, E2, E3, etc. são obtidos quando o operador Hamiltoniano (H) 

é aplicado sobre as funções de ondasΨ1, Ψ2, Ψ3, etc. O resultado numérico obtido é, denominado, 
auto-valor ou valor-próprio: somente quando H operar sobre uma função adequada Ψ1, a 
resultante será o produto da função inicial Ψ1 com seu autovalor E1. A Mecânica Quântica não 
nos permite descrever o elétron do átomo de hidrogênio como se movendo numa órbita. O que 
nos permite são enunciados estatísticos sobre a posição do elétron no átomo. Podemos calcular 
a probabilidade de encontrarmos o elétron na vizinhança de certo ponto do átomo.  A 
informação sobre uma partícula num certo nível de energia – como um elétron num átomo – 
está expressa numa função matemática. Está função é a função de onda e se representa pela 
letra grega Ψ/psi. A função de onda se obtém pela resolução da equação de Schroedinger. O 
seu quadrado (Ψ2) dá a probabilidade de se encontrar a partícula numa certa região do espaço. 

Portanto, Erwin Schroedinger, em 1927, desenvolveu a Equação de Onda. Ele utilizou 
equações matemáticas do movimento das ondas para gerar uma série de equações para 
descrever o comportamento dos elétrons, no átomo. As equações de onda – ou funções de onda 
– são designadas pela letra grega Ψ. A função de onda Ψ.  Massa do elétron me. Energia 
potencial em V(x, y, z). Energia quantizada total, do sistema atômico (E). Onde Ψ, é chamada 
função de onda, em função das coordenadas cartesianas x, y, z; E é a energia total do elétron V 
a energia potencial.  

  +    +   + ( E-V(x,y,z) Ψ (x,y,z)                            (5.20) 
Em 1926 ele publicou o seu trabalha fornecendo uma base teórica para o modelo 

atômico de Niels Bohr havia, proposto, com base em provas de laboratório. Em 1927 
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Schroedinger começou a explicar o movimento de um elétron no átomo como uma onda. A 
equação essencial da sua publicação ficou conhecida como equação de onda de Schrödinger, 
em substituição da visão clássica dos elétrons como partículas. Esta foi a segunda explicação 
teórica dos elétrons num átomo, após a mecânica matricial de Werner Heisenberg. 

O átomo de Schrödinger é um modelo matemático que descreve os átomos de uma forma 
muito semelhante ao de Bohr-Sommerfeld, mas com uma diferença notável, a saber: pelo 
princípio de incerteza, perde sentido a palavra órbita e surge a palavra orbital. Um orbital é uma 
zona, não uma linha do espaço onde é mais provável encontrar o elétron, ver figura 5.55.  

 

 
Fig. 5.55 – Átomo de Schrödinger 

Fonte: http://timerime.com/es/evento/2133571/Erwin+Schrdinger/ 
Um orbital é uma região, dentro de um nível de energia, em que existe maior 

probabilidade de encontrar um elétron. As formas dos orbitais são definidas como a superfície 
que contém 90% da probabilidade total de elétrons, ver figura 5.56. 
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Fig. 5.56 – Orbital: local de maior probabilidade de encontrar o elétron 

Fonte: http://whisky.centerblog.net/18.html 
No modelo quântico o conceito clássico de trajetória, característico das partículas 

macroscópicas é substituído pelo conceito de “nuvem” de probabilidade, que é designado por 
orbital para o elétron. Na descrição do átomo no contexto da mecânica quântica, substitui-se o 
conceito da orbita pelo orbital atômico. Um orbital atômico é a região do espaço em torno do 
núcleo, em que a probabilidade de encontrar um elétron é mais elevada. Cada orbital tem um 
valor associado de Ψ2 e um certo valor de energia, ver figura 5.57. 
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Fig. 5.57 – Os níveis de energia do Orbital Atômico 

Fonte: http://faculty.sdmiramar.edu/fgarces/labmatters_Theory/AtomicLineOrigins.htm 
  
Cada solução da equação de onda de Schrödinger, descreve um possível estado do elétron, 

chamado de orbital atômico, um conceito semelhante à orbita no modelo de Bohr. 
                                                                        H.Ψ = E.Ψ                                                 (5.21) 
Onde H é um operador matemático chamado Hamiltoniano e E é a energia dos níveis 
permitidos. A função de onda Ψ não tem significado físico em si, mas o seu quadrado de uma 
região do espaço Ψ2 é um indicador da probabilidade de encontrar o elétron nesta região 
espacial. 
                                                          (  *  + U - j  *  ) Ψ = 0                           (5.22) 

O baixo valor da constante de Planck h = 6,626 x 10-34J/s impede de perceber o 
comportamento ondulatório da matéria em objetos grandes do nosso cotidiano, já que como o 
comprimento de onda associado é tão pequeno, que tal comportamento é indetectável, ver figura 
5.58. 



167  

 

 
Fig. 5.58 – Comportamento Ondulatório da Matéria 
Fonte; http://ativismoquantico.com/destaque-3/ 

Para o átomo de hidrogênio, as energias permitidas são as mesmas previstas pelo modelo 
de Bohr. Contudo, o modelo de Bohr supõe que o elétron está em órbita circular com alguns 
raios específicos ao redor do núcleo. No modelo da mecânica quântica, a localização do elétron 
não pode ser descrita de maneira tão simples. De acordo com o princípio da incerteza, quando 
determinamos o momento do elétron com grande precisão, o conhecimento simultâneo de sua 
localização é incerto. Não podemos especificar a localização exata de um elétron individual ao 
redor do núcleo.  

Mais propriamente, devemos nos contentar com uma espécie de conhecimento 
estatístico. No modelo da mecânica quântica, por essa razão, existe a probabilidade de o elétron 
ser encontrado em certa região do espaço em determinado instante. Resulta que o quadrado da 
função de onda, Ψ2, em um ponto determinado do espaço representa a probabilidade de o elétron 
ser encontrado nesta posição. Por essa razão, Ψ2, é chamada de densidade de probabilidade.  
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A solução da equação de onda para o átomo de hidrogênio produz um conjunto de 
funções de onda e energias correspondentes. Essas funções de ondas são chamadas de orbitais. 
Cada orbital descreve uma distribuição especifica de densidade eletrônica no espaço, como 
determinada pela probabilidade de densidade. Cada orbital, consequentemente, tem energia e 
forma características. Por exemplo, o orbital de mais baixa energia no átomo de hidrogênio tem 
energia de -2,18 x 10-18J.  

Um orbital (modelo da Mecânica Quântica) não é o mesmo que órbita (modelo de Bohr). 
O modelo da mecânica quântica não se refere a órbitas porque o movimento do elétron em um 
átomo não pode ser medido ou localizado com precisão (princípio da incerteza de Heisenberg). 
Um orbital atômico pode ser imaginado como a descrição qualitativa das regiões do espaço 
onde é elevada a probabilidade de se encontrar elétrons. 

O modelo de Bohr introduziu um número quântico, n, para descrever certa órbita. As 
funções de onda permitidas do átomo de hidrogênio são chamadas orbitais. Um orbital é 
descrito pela combinação de um número inteiro e uma letra, correspondendo aos valores de três 
números quânticos para o orbital. 01) O número quântico principal, n, é indicado pelos números 
inteiros 1, 2, 3... Esse número quântico diz respeito de maneira mais direta ao tamanho e a 
energia do orbital. Quanto menor n, mais baixa é a energia.  

Os orbitais que tem o estado quântico com o mesmo n constituem uma camada. As 
camadas são identificadas pelas letras: K=1, L=2, M=3, N=4...2) O número quântico azimutal 
ou secundário, l, é indicado pelas letras s, p, d, f, e daí por diante correspondendo aos valores 
0, 1, 2, 3, ... O número quântico l define a forma do orbital. Para determinado valor de n, l pode 
ter valores inteiros variando 0 a n= -1. Dentro de cada camada com número quântico n, há n 
diferentes espécies de orbitais, cada qual com uma forma bem definida, caracterizada pelo 
número quântico l. Por exemplo, se um elétron tem o número quântico principal 3, os valores 
possíveis de l são: 0, 1 e 2. Assim, dentro da camada 3, há três espécies de orbitais.  

Os orbitais como o mesmo n, mas diferentes l, pertencem a diferentes subcamadas de 
uma dada camada. As diferentes subcamadas são identificas por letras; s=0, p=1, d=2, f=3, 
g=4... Para identificar uma subcamada numa certa camada escreve-se o valor do número 
quântico n da camada seguido pela identificação da subcamada. Assim, 2p identifica a 
subcamada com os números quânticos n=2 e l=1. 3) O número quântico magnético, (mp), este 
número quântico diferencia orbitais com o mesmo n (energia) e mesmo l (forma), mas diz 
respeito a orientação do orbital no espaço. Para determinado valor de l, ml pode ter valores 
variando de –l a l. Para l = 0 (subcamada s), o número quântico permitido m é apenas 0, isto é, 
só há um orbital na subcamada s. Para l = 1 (subcamada p) ml = -1, 0, +1, há três orbitais. Cada 
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orbital, numa mesma subcamada, tem a mesma energia. 04) Número Quântico Magnético de 
Spin (m): este número Quântico refere-se a duas orientações possíveis para o eixo do spin de 
um elétron. Os valores possíveis são + ½ e – ½. Estes valores indicam o sentido de rotação do 
elétron em seu próprio eixo. 

 
5.10.6 A Forma dos Orbitais 

 
Define-se por orbital, uma região espacial (portanto em 3d) na qual a probabilidade de 

se encontrar em elétron é máxima, ver figura 5.59. De forma simplificada, podemos entender 
que existe um local que o elétron possa ocupar ao redor do núcleo, esse local é o orbital. 

A função de onda também fornece informações sobre a localização do elétron no espaço 
quando ele está em estado especifico de energia permitido. Uma análise de todas as soluções 
permitidas para a equação de onda mostra que os orbitais se classificam em grupos (LEE, 1996). 

No primeiro grupo de soluções, o valor da função de onda de Ψ, e portanto, a 
probabilidade de se encontrar um elétron Ψ2, é igual em todas as direções, e depende somente 
da distância r do núcleo: Ψ = f(r). Este fato leva a um orbital esférico, e ocorre quando o número 
quântico secundário l é igual a zero. Esses orbitais são chamados de orbitais s. Quando l = 0, o 
número quântico magnético m = 0, de modo que só existe um orbital deste tipo para cada valor 
n. 

O orbital s é o orbital de mais baixa energia. É esférico. A probabilidade de se encontrar 
o elétron diminui à medida que nos afastamos do núcleo em qualquer direção. Isto porque o 
elétron é puxado em direção do núcleo por forças eletrostáticas. 

Num átomo de hidrogênio temos um único elétron situado num subnivél 1s, logo, este 
elétron ocupa um orbital tipo s. Mas o que isso quer realmente dizer? Se pudéssemos observar 
este elétron e fotografá-los em intervalos de centésimos de segundo, viríamos que uma 
sequência de imagens mostrando várias posições deste elétron. A sobreposição destas imagens, 
nos mostraria quais as deste elétron ao redor do núcleo, ou seja, qual a forma do orbital s. 
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Fig. 5.59 – Orbitais em 3D 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B4mico 
 
Dizemos então que os orbitais s possuem forma esférica, independentemente do nível 

ao qual pertencem. Em outras palavras, não faz diferença se o orbital é 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s ou 
7s, todos são esféricos e não direcionais. 

Num orbital p, a densidade eletrônica não está distribuída de forma esférica como num 
orbital s. Em vez disso, a densidade eletrônica está concentrada em duas regiões em ambos os 
lados do núcleo, separadas por um nó no núcleo. As regiões intermediárias onde Ψ2 é zero são 
chamadas nós. O número de nós aumenta com a elevação do número quântico principal, n.  

Neste segundo grupo de orbitais p, as soluções de equação de onda, Ψ depende tanto da 
distância ao núcleo como da direção no espaço (x, y ou z). Orbitais deste tipo ocorrem quando 
o número quântico secundário l = 1. Estes orbitais são denominados orbitais p e existem três 
valores possíveis para o número quântico magnético (m = -1, 0, +1). Existem, pois, três orbitais 
idênticos em energia, forma e tamanho, que diferem apenas em suas orientações relativas no 
espaço. Orbitais de mesma energia são chamados de degenerados, existindo pois três orbitais p 
degenerados para cada um dos valores de n = 2, 3, 4...(LEE, 1998). 

Os orbitais do tipo p aparecem em elétrons com número quântico principal maior que 1, 
ou seja, apenas em elétrons acima da primeira camada, e possuem número quântico secundário 
1. 

Cada orbital possui uma região chamado plano nodal, que é definido como um plano 
que divide o orbital ao meio, no qual a probabilidade do elétron ser encontrado é nula. O núcleo 
do átomo está neste plano, ver figura 5.60. 
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Fig. 5.60 – Orbitais no Espaço 

Fonte: http://www.chemicalforums.com/index.php?topic=69878.0 
 
Existem 03 orientações possíveis para um orbital p, nos eixos x, y e z, ver figura 5.61. 

Sendo assim podemos dizer que os orbitais do tipo p podem ser px, py e pz, conforme sua 
orientação nos eixos. Graficamente costumamos representar um subnível p por 03 quadrados 
indicando os orbitais. Os orbitais do tipo p são direcionais (se orientam de acordo com os eixos 
x, y e z). Em resumo, o orbital p é formado por duas regiões interceptadas por um plano 
chamado de plano nodal. 

 

 
Fig. 5.61 – Orientações dos Orbitais no Espaço 

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
11172004000300006&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
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Orbitais do tipo d, ver figura 5.62. A representação gráfica dos orbitais tipo d, sugerem 

uma região espacial bem diferente – e mais complexa – do que as regiões dos orbitais s e p. As 
subcamadas d são formadas por cinco orbitais, representados por dxy, dyz, dxz, dx2, dy2, dz2. Cada 
orbital possui dois planos nodais, ou seja, dois planos que dividem cada orbital. 

 

 
Fig. 5.62 – Orbitais tipo d 

Fonte: http://platea.pntic.mec.es/jdelucas/orbitalescuanticos.htm 
 
Os orbitais do tipo f possuem formas variadas, ver figura 5.63. Seu estudo torna-se 

importante apenas para os elementos do bloco f – transição interna da tabela periódica. Cada 
orbital f apresenta 3 planos nodais. 
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Fig. 5.63 – Orbitais do tipo f 

Fonte: http://www.promma.ac.th/main/chemistry/jutamas/lesson/g-orbital.htm 
 

Apenas na década de 1980 foi desenvolvida uma tecnologia que permite “ver” os átomos 
de um material. A microscopia de tunelamento fornece imagens de átomos isolados e planos 
inteiros na superfície de um material. 

Existem ainda vários aparelhos, designados pelo nome genérico de Espectrômetros 
(espectrômetros possibilitam acesso ao mundo dos átomos), ver figura 5.64, que dão acesso a 
diferentes níveis da realidade atômica. Essa realidade, no entanto, não se apresenta simples e 
precisa como os físicos mecanicistas acreditavam. O átomo não é uma esfera como pensavam, 
mas uma entidade que tem um padrão de comportamento difuso e gera muitas controvérsias 
sobre a sua própria natureza. 
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               Fig. 5.64 - Espectrômetros 

Fonte: http://www.mecanicaindustrial.com.br/639-microscopio-de-tunelamento-por-varredura/  
É sabido que o átomo isoladamente não tem: Ponto de fusão, Ponto de Ebulição, volume 

molar e densidade. Também é sabido que o átomo tem: Raio atômico, Raio iônico, Energia de 
ionização.  

Portanto, os átomos são os componentes básicos das moléculas e da matéria comum. 
São compostos por partículas subatômicas. As mais conhecidas são os prótons, os neutros e os 
elétrons. Compreender o átomo é fundamental para o estudo da Química, da Física e da 
tecnologia do mundo moderno. O átomo é a unidade fundamental da matéria, o que significa 
dizer que toda matéria é constituída de átomos. Atualmente existem estudos a desvendar os 
fundamentos do átomo já o tornando não mais indivisível. Existem partículas dotadas de cargas 
que são denominadas quarks e que constituem os prótons os nêutrons do átomo.  
A sua nomenclatura deriva do grego, em que significa indivisível (a = não, tomos = divisão), 
pois quando de sua idealização, imaginava-se sendo a menor partícula possível de matéria. O 
átomo é formado por duas regiões básicas: o núcleo atômico e a eletrosfera, no qual se situam 
suas partículas componentes. O núcleo é constituído de prótons (cargas positivas) e nêutrons 
(cargas neutras). São os nêutrons que estabilizam o núcleo. Sendo assim o núcleo fica 
estabilizado. 

Em torno do núcleo, na eletrosfera, estão os elétrons (cargas negativas). Os elétrons são 
atraídos pela carga positiva dos prótons e então ficam ao seu redor, na eletrosfera.  
Havendo dois prótons no núcleo, devido à força nuclear forte, haverá dois nêutrons, e devido à 
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força eletromagnética dois elétrons orbitando este núcleo. Como a carga do elétron é igual à 
carga do próton, embora de naturezas opostas, para haver um equilíbrio eletrodinâmico no 
átomo, existe a necessidade da anulação ou neutralização das cargas elétricas. Desta maneira, 
quando existir uma determinada quantidade de cargas positivas no núcleo, a quantidade de 
cargas negativas externas deve ser a mesma num átomo em seu estado fundamental. Ocorrendo 
esta condição, pode-se dizer que o átomo é eletricamente neutro. 
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6. PRODUTO EDUCACIONAL 
 

O produto educacional, que nesta pesquisa foi objeto de aprendizagem foram: 
apresentação Power Point sobre os modelos atômicos, acompanhados de uma cartilha 
explicativa e concluindo com um vídeo sobre o desenvolvimento dos modelos atômicos. Para 
concluir a oficina sobre os modelos atômicos os alunos realizaram um caça-palavras.  Os 
objetivos foram; a) demonstrar aos estudantes o desenvolvimento histórico dos modelos 
atômicos. A complexidade envolvida nos modelos. b) dar suporte para que o estudante entenda 
com maior clareza as características peculiares de cada modelo atômico. 
 
6.1 A ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
 

 Nesta etapa, de janeiro de 2015 até o final de setembro, foi pesquisado e produzido um 
objeto de aprendizagem, no caso um vídeo, com duração de aproximadamente quarenta 
minutos, cujo objetivo é que os estudantes percebam o desenvolvimento dos modelos atômicos 
de forma animada. 
           Joan Ferres em seu livro “Vídeo e Educação” (FÉRRES, 1966, p. 5-6) busca contribuir 
para a inserção do vídeo na Educação a partir de três questões: o porquê do vídeo na educação; 
Qual a concepção do vídeo; Como incorporar o vídeo.(FALTA A REFERENCIA 
BIBLIOGRAFICA DO FÉRRES,1996) 
          Segundo Ferres (FÉRRES, 1996, p. 17), a resposta à primeira questão é que se devem 
buscar novas formas de tecnologia, novas formas de expressão, o uso combinado do vídeo, do 
texto escrito e da exposição oral proporciona uma educação em estéreo, ou seja, uma 
informação, que chega por diferentes canais, pode ser mais relevante do que uma informação 
que chega apenas por um canal. O uso do vídeo e de outras tecnologias proporciona um 
enriquecimento de experiências e sensações, emoções e atitudes do estudante, que não podem 
ser alcançadas em uma aula puramente expositiva. 
          De acordo com o autor, a porcentagem de retenção mnemônica em uma exposição é de 
apenas 10% se for somente oral, chega a 20% se for somente visual, no entanto, uma exposição 
oral e visual, se combinada adequadamente pode atingir 65% de retenção (FÉRRES, 1996, 
p.25). Estes dados levam a pensar na importância do uso de linguagens audiovisuais no 
ambiente escolar. Mas como ressalta Férres, o uso de linguagens audiovisuais não pode ocorrer 
de maneira casual, desordenada e sem planejamento, que poderia causar prejuízos à educação 
ao invés de benefícios.  
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 A proposta didática aqui descrita busca produzir vídeos, que possam ser introduzidos 
na pratica pedagógica do professor de forma a complementar a sua prática de ensino e servir 
como um meio a mais de discussão dos conteúdos. Pretende-se aproximar os estudantes dos 
conhecimentos cientificamente aceitos e procura-se propiciar, principalmente, uma 
internalização dos conteúdos a serem aprendidos.  

Para Férres (1996), com relação à segunda questão. Qual é a concepção de vídeo que 
deve ser utilizada? O que importa não é a tecnologia e sim a forma de expressão. O vídeo deve 
ser introduzido através do uso de critérios coerentes, de forma a aproveitar ao máximo seu 
potencial educativo. A maioria dos professores concorda que as informações transmitidas 
através da televisão e de outros meios de comunicação em massa são de grande eficácia, devido 
não só a credibilidade da maioria destes meios, mas também pelo uso combinado de imagens, 
sons, etc. 

Para o autor de “Vídeo e Educação”, a mais relevante das três questões é: como 
incorporar o vídeo. Ele divide a incorporação do vídeo em três modalidades; Videoapoio, 
Videoprocesso; Programa Motivador e Programa Monoconceitual. 

O Videoapoio é quando o professor utiliza o vídeo com imagens que ilustram o seu 
discurso. O vídeo vem acompanhado por uma explicação verbal, tornando a aula mais dinâmica 
e ilustrativa.  

O Videoprocesso é a modalidade em que os estudantes participam como sujeitos ativos 
da construção do vídeo. O mais importante é o processo de construção do que o produto final 
em si. 

O Programa Motivador é destinado a despertar o interesse do estudante para um 
conteúdo a ser abordado posteriormente. O trabalho didático do professor inicia após a exibição 
do vídeo. 

O Programa Monoconceitual são filmes de curta duração, em torno de cinco minutos 
que abordam apenas um aspecto de um determinado fenômeno, de construção simples que 
procuram ser um ponto de apoio ou para completar um discurso. Tem como objetivo que a 
informação especifica sirva de estimulo a uma atividade, com a vantagem de que, por ser de 
curta duração, permite que seja reexibido sem ser fatigante. 

O vídeo montado é tipo Videoapoio. O vídeo introduz o conceito grego de átomo. Onde 
a matéria poderia ser dividida até chegar a partícula fundamental. Demonstra a Teoria dos 
quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Após, retoma o modelo atômico de Dalton que aponta 
a forma esférica e a capacidade de combinação. É o átomo “bola de Bilhar”. 
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O modelo atômico de Thomson demostra o átomo carregado eletricamente salientando 
as cargas positivas e as cargas positivas. É o átomo “pudim de passas”. A seguir vem a 
experiência revolucionária de Rutherford e a proposta do átomo como o sistema Planetário. O 
vídeo enfatiza a inconsistência do modelo devido os elétrons “cair” no núcleo e implodir o 
átomo. A seguir vem o modelo de Bohr. O átomo com orbitais e os níveis de energia 
quantizados. Modelo este que foi aperfeiçoado por Sommerfeld que acrescentou que as órbitas 
podem ser circulares e elípticas. Isto por que Sommerfeld usou um espectroscópio de melhor 
qualidade. Ele introduziu também o número quântico secundário ou azimutal. 

 Para os estudantes compreenderem a evolução dos modelos o vídeo enfatiza o átomo 
proposto por Louis De Broglie, 1924 que sugere a dualidade onda-partícula. Mostra o átomo 
proposto com as devidas equações de onda.  

Em 1926 surge o princípio da incerteza de Heisenberg. O vídeo demonstra que não se 
pode conhecer com absoluta precisão a posição ou o momento (e, portanto, a velocidade) de 
uma partícula. O princípio da incerteza é uma consequência da dualidade partícula-onda de De 
Broglie. Heisenberg explica o que é onda. E o vídeo deixa claro o que o átomo pode ser tanto 
uma partícula como uma onda. 

No modelo de Schrödinger, de 1927, é mostrado que a sua equação nos fornece o 
endereço do elétron no átomo. Deixa-se de lado o conceito de Orbita e Trajetória e entre o 
conceito de Orbital. Entre o conceito de possibilidades de se encontrar o elétron. O vídeo 
enfatiza que com a equação de Erwin Schrödinger é possível calcular não só mais o endereço 
do elétron do átomo do Hidrogênio, mas dos átomos de todo o Universo. O vídeo demonstra os 
orbitais e suas formas. O vídeo finaliza demostrando a diferença do modelo de Bohr e o modelo 
quântico.   
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7. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
 
           Neste   Capítulo  Apresentaremos a Metodologia aplicada no nosso produto educacional  
  
7.1 Metodologia aplicada na Pesquisa 

 
A aplicação do produto educacional correu em três etapas. Além de uma pesquisa nos 

livros didáticos sobre modelos atômicos, foram elaborados e aplicados dois questionários 
escritos, com perguntas objetivas e abertas. Neste capitulo é descrito, de forma breve, o contexto 
de aplicação do produto educacional. 

Num primeiro momento foi realizada uma pesquisa em quatro escolas de Ji-Paraná, 
Estado de Rondônia, para sondagem dos alunos do Ensino Médio, sobre os modelos atômicos. 
As escolas onde foram aplicados o questionário foram: E. E. E. F. M. Cel. Jorge Teixeira de 
Oliveira, distrito de Nova Londrina, E. E. E. F. M. Janete Clair, ambas escolas estaduais. IFRO 
– Instituto Federal de educação, ciência e Tecnologia de Rondônia, campus de Ji-Paraná/RO, 
escola federal. CEDUSP – Centro Educacional São Paulo, escola particular. Todas escolas do 
município de Ji-Paraná/RO. 

Uma vez escolhido e analisado o perfil primário das instituições, foi elaborado um 
questionário, cuja finalidade é contribuir para a descrição do perfil dos alunos, a partir de 
respostas diretas e indiretas sobre a evolução dos modelos atômicos.  

 A aplicação do questionário de sondagem foi para averiguar a formação do aluno, o que 
a escola oferece de tecnologia para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, se a 
informática está sendo usado na disciplina de Física e principalmente verificar o que os alunos 
realmente sabem sobre os modelos atômicos. 

Este primeiro questionário, foi composto por três partes distintas, as duas primeiras com 
perguntas sobre o estudante e a escola, com o objetivo de caracterizar os sujeitos e o local da 
pesquisa, a terceira parte deste questionário foi um conjunto de perguntas relacionadas aos 
Modelos Atômicos. Este questionário era constituído de 07 perguntas diversificadas e 
semiestruturada, relacionadas a questões socioeconômicas, institucionais e ainda relacionadas 
à evolução dos modelos atômicos.  

Na primeira parte foram feitas perguntas de cunho informativo sobre a faixa etária dos 
estudantes, a existência de laboratório de ciências e o uso do computador na escola, tendo como 
objetivo conhecer o ambiente escolar. Na segunda parte, investigou-se a proximidade das 
tecnologias de informação e comunicação com os estudantes e os seus principais ou usos 
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corriqueiros. Se estas tecnologias são dominadas pelos alunos para uma possível facilitação da 
aprendizagem. Na terceira parte abrangeu-se sobre o estudo dos modelos atômicos, com 
conceitos que supostamente foram desenvolvidos em sala com os estudantes no decorrer do 
curso escolar. Nesta parte solicita-se para que os estudantes desenhem os modelos atômicos já 
conhecidos. 

Feita esta etapa, cujos resultados se encontram no capítulo 10 sobre resultados e 
discussões, foi iniciada a segunda etapa. Na escola E. E. E. F. M. Cel. Jorge Teixeira de Oliveira 
foi proposta uma Oficina sobre os Modelos Atômicos para as turmas do 2ºA e 2ºB, 3º A e 3ºB, 
1º EJA noturno e 3º EJA diurno. Para as turmas do 2ºB, 3ºB e 3º EJA foi solicitada uma 
pesquisa/livre preliminar à oficina sobre os modelos atômicos. 

A oficina foi realizada no Laboratório de Informática da Escola. Para a apresentação foi 
usado dois aparelhos de Power Point, a cartilha ilustrativa (Em anexo) para os alunos 
acompanharem o desenvolvimento dos modelos e a lousa para demostrar as fórmulas e os 
cálculos envolvidos. Era alternado a explicação do Power Point com o Vídeo. Os alunos tinham 
total liberdade de questionar imagens, fórmulas e tudo o que despertasse interesse e atenção. 

O vídeo, a apresentação no Power Point e a cartilha seguiu a seguinte sequência: No 
primeiro momento, comentou-se como seria ministrado a oficina e sobre a forma da inserção 
Power Point, vídeo e cartilha. No segundo momento a realização da oficina. Terceiro momento: 
dividiu-se a oficina por modelos atômicos. Para todas as partes de vídeo e Power Point 
ocorreram perguntas, comentários dos estudantes e entre estes, de forma verbal, seguido de 
explicações e asserções adicionais do mediador da oficina. 

A oficina chamou atenção dos alunos do 1ºA e 1ºB que solicitaram a direção que 
também queriam também participar. Foi usada a mesma metodologia. Uma conversa preliminar 
sobre o que eles sabiam sobre os modelos atômicos e aí a realização da oficina.       Para 
conclusão da Oficina dos Modelos Atômicos os alunos resolveram um caça-palavras. (Em 
anexo). No terceiro momento foi aplicada o segundo questionário cujos resultados se encontram 
no capitulo 10 sobre dados e discussão.  

 
7.1.1 APLICAÇÃO DAS AULAS SOBRE A EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS 

 
Durante a realização das aulas, alguns recursos adicionais foram fornecidos aos alunos. 

Sendo que um deles foi uma pequena apostila com descrições sucinta sobre os modelos 
atômicos e suas implicações. A ideia foi permitir que além das aulas o aluno tivesse um material 
adicional e complementar das aulas e do livro.  
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A figura 7.1 abaixo é uma demonstração da apostila que os alunos receberam durante 
as aulas. 

 
               Fig. 7.1 – Apostila sobre o Desenvolvimento dos Modelos Atômicos 

 
Esta apostila não tem por objetivo substituir os livros didáticos ou o trabalho do 

professor em sala de aula, sua função primordial foi dar sustentação aos alunos de modo que os 
mesmos pudessem socializar os conteúdos e na sequência ter um material de apoio com maiores 
detalhes sobre os assuntos.  

A figura 7.2 abaixo demonstra a interação entre o aluno e o material didático fornecido 
a ele durante as aulas. Este material didático era utilizado para discutir alguns assuntos. Para 
resolver alguns problemas relacionados aos átomos e para tirar algumas dúvidas sobre a 
diferença entre os modelos atômicos. 
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               Fig. 7.2 – Alunos respondendo ao Questionário nº 02 

Deve-se ressaltar também que os alunos tiveram a oportunidade de observar animações 
dos modelos atômicos através de vídeos em 3D, praticamente como se tivessem vendo como 
surgiram todos os processos, tais como a orbita dos elétrons, salto quântico dos elétrons, 
interação entre átomos e outros. 

A ideia deste vídeo era minimizar as abstrações dos conteúdos e ainda facilitar a 
interpretação dos assuntos dando uma perspectiva de ciência e visão cientifica e de como os 
grandes cientistas fizeram para chegar à conclusão final, inclusive alguns erros experimentais 
desenvolvidos no decorrer das descobertas.  

É necessário que o aluno tenha liberdade para buscar as alternativas para solucionar a 
situação-problema, pesquisando, experimentando, organizando dados, avaliando os resultados 
para depois chegar até as conclusões, fazendo suas próprias descobertas e o professor não deve 
impor que ele faça desta ou daquela maneira (BATISTA et al 2010). 

Vários trabalhos foram desenvolvidos em sala de aula, tanto na demonstração aos alunos 
de como os átomos funcionam como também trabalhos que os mesmos tiveram a incumbência 
de desenvolver no decorrer das aulas. A ideia foi aproveitar a situação dos conteúdos para 
avaliar a aprendizagem dos alunos através de trabalhos simples, que de certo modo retratasse 
os conteúdos desenvolvidos no quadro, porem sob sua perspectiva, ou seja, sob a forma com 
que ele aprendeu.  

Ressalta-se ainda que, os conteúdos de aprendizagem não se reduzem unicamente às 
contribuições das disciplinas, ou conteúdo de aprendizagem apenas na teoria, mas também no 
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desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal com o meio e de 
inserção social (ZABALLA, 1998).   

Dessa forma, a atividade demonstrativa pode ser considerada um instrumento didático 
eficiente e viável para ser utilizado no processo ensino-aprendizagem de Física (MUTTI & 
ARRIGONE, 2013). 

Por meio da figura 7.3 é possível observar o trabalho dos alunos em sala de aula. 

 
               Fig. 7.3 – Alunos respondendo ao Questionário nº 02 

Estas atividades foram de grande relevância, pois grandes partes dos alunos tiveram a 
noção dos modelos atômicos, ou seja, descreveram corretamente suas particularidades.  

Estes trabalhos eram feitos sempre que um conteúdo era concluído, e que os alunos 
tivessem, realmente compreendido o assunto. Este era o momento ideal para compreender qual 
era o nível de aceitação dos trabalhos e como os alunos estavam compreendendo o assunto. 
Tecnicamente os resultados eram os reflexos dos trabalhos em sala de aula.  

Deve-se ressaltar que os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver os de várias 
maneiras, sendo que alguns foram de forma individualizada onde o objetivo era saber 
exatamente qual era o conhecimento do aluno acerca dos assuntos, onde ele deveria esboçar seu 
próprio conhecimento para resolver determinadas situações-problemas, ou seja, sugerir uma 
resposta de acordo com a exigência do problema. 

E em alguns aspectos alguns conteúdos principalmente voltados para pesquisa, ou 
avaliação dos livros didáticos, foram sugeridos que eles trabalhassem em grupos, para que 
assim facilitasse a compreensão e correlação entre a forma de como os conteúdos estão expostos 
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nos livros e a o conhecimento que eles adquiriram sobre os temas trabalhados de forma 
diversificados e interativos. 

A figura 7.4 abaixo demonstra uma atividade diversificada onde os alunos tinham a 
incumbência de pesquisar em alguns livros tudo sobre os modelos atômicos e relacionar com 
as aulas que eles assistiram sobre a evolução dos modelos e suas implicações. 

 
Fig. 7.4 – Alunos Pesquisando sobre os Modelos Atômicos nos Livros 

Estes trabalhos em grupos foram realizados em vários momentos e todos eles trouxeram 
grandes reflexões acerca dos assuntos. Muitos alunos tiveram a oportunidade de participar de 
vários momentos de pesquisa, e na participação em atividades diversificadas, como por foi o 
caso do jogo de caça palavras, onde os mesmos tinham a incumbência de analisar os modelos 
atômicos e identificar qual era o autor do mesmo, já em outras situações os alunos buscavam 
relacionar nomes de cientistas com quadrinhos.  

Os jogos aumentam a capacidade de criação podendo inclusive recriar a realidade na 
escola. O jogo é, portanto, uma ferramenta de valor indispensável no processo de ensino e 
aprendizagem e sua utilização nas aulas de Química, sob a orientação do professor, propicia um 
ambiente descontraído e adequado à aprendizagem (ALEXANDRE et al 2014). 

A figura 7.5, abaixo, demonstra um grupo de alunos de 3º Ano do Ensino Médio 
estudando em grupo, com o objetivo de socializar ideias e desenvolver melhor a habilidade de 
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memorizar acerca dos assuntos relativos à evolução dos modelos atômicos e suas implicações 
com os conceitos envolvidos em Física e Quimica. 

 
Fig. 7.5 – Socialização de conteúdos relacionados aos modelos atômicos e suas implicações 

Durante os trabalhos os alunos também tiveram a oportunidade de apresentar alguns 
trabalhos relacionados aos modelos atômicos, isso contribuiu diretamente com a avaliação do 
aprendizado dos mesmos, pois permitiu que a avaliação fosse positiva e prazerosa.  

Na concepção de Vygotsky (1990) trata da diferença entre reprodução (teorias acerca 
de determinados assuntos) e criação (colocando a teoria em prática): ambas as atividades têm apoio 
na memória, mas diferem pelo alcance temporal.  

Segundo Ausubel (2003), a aprendizagem é muito mais significativa à medida que o 
novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado 
para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. 
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Fig. 7.6 – Apresentação da evolução dos Modelos Atômicos e discussão com os alunos do EJA 

Sem dúvida, este trabalho foi de grande relevância, pois forneceu uma nova perspectiva 
de aprendizagem através de meios diversificados, pautados em uma série de atividades 
interativas e significantes. 

O uso experimental dos conteúdos de Física sem dúvida contribuiu para a construção 
do conhecimento através dos questionamentos sanados pelos alunos no decorrer da exposição 
dos conteúdos e posteriores demonstrações experimentais, obtendo como resultado a evolução 
da Zona de desenvolvimento proximal, aonde através dela o adolescente obtém suas aquisições 
sobre o assunto abordado. 

Tendo em vista a importância das atividades demonstrativas, seja em termos de 
viabilidade financeira, seja pelo seu caráter motivacional, ou ainda, pela potencialidade na 
aprendizagem dada pela teoria de Vygotsky, apresenta-se na continuidade um conjunto de 
atividades experimentais que poderão ser realizadas pelo professor em sala de aula e que, 
certamente, contribuirão para qualificara aprendizagem dos estudos do ensino médio. 

As animações repassadas foram todas com tempo mínimo, para não perder o foco dos 
conteúdos e tiveram grande relevância para minimizar os impactos causados pelas abstrações 
dos conteúdos.  
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O vídeo, a possibilidade de nos mostrar e informar através de imagens e sons dos mais 
diversos tipos, mas com a diferença de nos disponibilizar de tudo isso a hora que tivermos 
tempo e vontade para apreciar.  

A figura 7.7 demonstra apenas a parte introdutória do vídeo que foi aplicado em sala de 
aula.  

 
Fig. 7.7 – Vídeo sobre a Evolução dos Modelos Atômicos 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O gráfico número 8.1 demostra que 21% dos alunos entrevistados são de escolas 
particulares e 79% são de escolas públicas (estadual e federal), o que em linhas gerais pode ser 
um grande divisor entre os entrevistados, principalmente nas opções por recursos tecnológicos, 
ou até mesmo no contexto de nível de aprendizagem.  

A diferença maior possivelmente é que a escola particular é gerida pela iniciativa 
privada com base na pressão do mercado e dos pais dos alunos, do que segue que seu 
desempenho, mesmo não sendo aceitável, é mais elevado. Sugere-se também que a iniciativa 
mais promissora para superar este imbróglio seria apostar no professor, cuidando 
sistematicamente de sua formação permanente, dentro da premissa de que se o professor 
aprender bem, o aluno também o poderá fazer (DEMO, 2007). 

 

 
Fig. 8.1 – Gráfico sobre a Escola dos alunos entrevistados 

Vale ressaltar também, que parte dos alunos são oriundos de escola rural, ficando assim 
com a opção escola pública. Estes alunos são de escolas públicas do âmbito estadual e 
municipal. Isso pode favorecer no acesso à informações e conhecimentos diferenciados, visto 

Escola publica79%

Escola particular21%

FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
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que as escolas particulares sempre buscam fornecer o máximo de condições aos alunos afim de 
assegurá-los na instituição.  

Outro ponto observado também foi à localização das escolas em questão (GRÁFICO 
8.2), e nota-se que dos 158 alunos participantes da pesquisa, 94 estudam em escolas de bairro 
retirada do centro, enquanto 39 responderam que as escolas são próximas do centro e 18 
informaram que as escolas onde estudam estão localizadas no bairro Centro. Ouve ainda 07 
alunos que não souberam responder corretamente esta pergunta. O gráfico abaixo descreve a 
relação aluno/localização da escola que estuda. 

 
Fig. 8.2 – Gráfico sobre a localização da Escola de conclusão do Ensino Fundamental 

A realidade social do aluno e do professor fica relegada em segundo plano, não sendo 
considerado, problemas extraclasse deveriam fazer parte da discussão sobre os fatores que 
influenciam no processo ensino-aprendizagem, evitando uma abordagem superficial desta 
questão na Educação (BERNARDI, 1999). 

Sem dúvidas a simples condição de o aluno estudar em uma escola afastada do centro, 
que em alguns momentos pode ser classificada como periférica pode influenciar no desempenho 
acadêmico do aluno, ou seja, o processo de aprendizagem não flui naturalmente em função de 
uma série de adversidade ao redor do aluno.  

Na experiência escolar, há a percepção de que a escola não é capaz de transformação 
social e sim ela é reprodutora de desigualdades sociais. O desafio desta pesquisa é demonstrar, 
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a partir do método de análise de Pierre Bourdieu que na própria escola pública há a reprodução 
de desigualdades sociais (GUSMÃO, 2010).  

De acordo com a entrevista notou-se que 54% dos alunos informaram que os 
professores, da disciplina de ciência eram formados na área, ou seja, estavam habilitados para 
ministrar aulas daquela disciplina, enquanto 39% não souberam informar e apenas 7% não tinha 
formação na área de atuação, por meio do gráfico abaixo é possível de analisar esta prospecção. 

 

 
Fig. 8.3 – Gráfico sobre a Formação do Professor de Ciências 

Dentre os dados observados (gráfico 8.4) notou-se que 90% dos alunos tinham duas 
aulas de 60 minutos durante a semana o que representavam 120 minutos em sala de aula, 8% 
tinha 4 aulas de 60 minutos o que correspondia um período de 240 minutos, 1% possuía mais 
de quatro aulas semanais e apenas 1% não souberam informar.  

Em linhas gerais, a escola pública, tanto estadual como municipal, contempla em sua 
carga horária o tempo máximo de 120 minutos semanais para disciplina de ciências, isso, devido 
ao fato de que é necessário que haja tempo para as demais áreas de ensino, já o ensino particular, 
onde a maioria do alunado é proveniente de grupos familiares de condições financeira 
privilegiada, podem ter a opção de estudar em turnos integrais, onde podem ser ofertado 
atividades intensivas e/ou diversificada, em períodos opostos às aulas. É evidente que a 
legislação educacional, estabelece a quantidade mínima de aulas para o currículo de ciências 
com tempo mínimo de 120 minutos e/ou duas horas aulas, conforme estabelecido. 

Estes resultados estão dispostos conforme descreve o gráfico 04 que faz referência à 
quantidade de aulas de ciências no ensino fundamental, conforme mestra abaixo: 

Sim54%

Não7%
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O PROFESSOR DE CIÊNCIAS TEM FORMAÇÃO NA AREA 
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Fig. 8.4 – Gráfico sobre a Quantidade de aulas de Ciência semanal 

A metodologia estabelecida por estes professores era basicamente por meio de atividade 
teóricas, e de certo modo expositivas. Dos alunos entrevistados, o gráfico 8.5, mostra que 106 
informaram que os professores trabalhavam com os conteúdos de forma expositiva, 34 alunos 
informaram que as aulas eram ministradas de forma teórica e pratica, onde uma condição 
complementava a outra, e 18 alunos informaram que as aulas eram puramente práticas. Em 
linhas gerais, aulas práticas são ministradas para complementar ou reforçar algum conteúdo, 
sendo assim, que sua necessidade de explanação teórica seja fundamental.  

 
 
 

2 Aulas - 120 minutos90%

4 aulas - 240 minutos8%

mais de 4 aulas1%

Não soube responder1%

QUANTIDADE DE AULAS DE CIÊNCIAS DURANTE A SEMANA
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Fig. 8.5 – Gráfico sobre a Metodologia dos Professores 

 
Já no quesito feira de conhecimento, 67% dos alunos informaram que as escolas 

trabalham com feiras de conhecimento, 22% informaram que as escolas nas quais estudam não 
realizam atividades de feiras de conhecimento e 11% informaram que a escola na qual estudam 
não realiza feiras de ciências. 

Feiras de ciências é um excelente momento para despertar no aluno o interesse pelo 
conhecimento e ciência e pela necessidade de explorar a pesquisa. Na concepção de Vygotsky 
(1990) trata da diferença entre reprodução (teorias acerca de determinados assuntos) e criação 
(colocando a teoria em pratica): ambas as atividades têm apoio na memória, mas diferem pelo 
alcance temporal. 

Assim, permitir aos mesmos a oportunidade de observar alguns conteúdos sob uma nova 
ótica, ou seja, sob aspectos reais de experimentação, pode ser um ponto fundamental para 
erradicar alguns preconceitos que se tem em relação à disciplina.  
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Fig. 8.6 – Gráfico sobre a Feira do Conhecimento 

O ensino de Física, em muitas de nossas escolas, ocorre através de métodos repetitivos 
que não motivam o interesse dos alunos, dando-lhes a impressão de ser uma ciência morta que 
não tem muito a ver com sua realidade. O interesse e o aprendizado estão sendo postos de lado; 
o estudante, muitas vezes, precisa decorar fórmulas e métodos para a resolução de questões que 
apenas servem para as provas.  

Além disso, a Física é ensinada como uma área do conhecimento isolada das demais. O 
livro texto ganha ênfase, as aulas são apenas teóricas com exercícios repetitivos, que nada 
acrescentam no raciocínio-lógico (PARISOTO, 2010). 

Em relação à utilização de livros didático como material de apoio às aulas de Física, 
gráfico 8.7, 65% dos alunos informaram que sim, contra 80 que informaram que os professores 
não usam e apenas 13 alunos informaram que às vezes o livro é utilizado ou seguindo. Por meio 
do gráfico 8.7 é possível de ter uma análise consistente destas informações. 

Sim67%

Não22%

Eventualmente11%

A ESCOLA REALIZA FEIRA DE CONHECIMENTO
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 Fig. 8.7 – Gráfico sobre a utilização do Livro Didático nas aulas de Física 

Ao contrário do desejável, a maioria dos manuais de apoio ou livros didáticos 
disponíveis para auxílio do trabalho dos professores consiste ainda de orientações do tipo “livro 
de receitas”, associadas fortemente a uma abordagem tradicional de ensino, restritas a 
demonstrações fechadas e a laboratórios de verificação e confirmação da teoria previamente 
definida, o que sem dúvida, está muito distante das propostas atuais para um ensino de Física 
significativo e consistente com as finalidades do ensino no nível médio (ARAÚJO & ABIB, 
2003). 

Em termos de experimentos nas aulas de Física, gráfico 08, do ensino médio 60 alunos 
informaram que são realizados experimentos de Física, 65 informaram que não há realização 
de experimento e 33 alunos informaram que às vezes são realizados experimentos de Física. O 
uso experimental dos conteúdos de física sem dúvida contribuiu para a construção do 
conhecimento através dos questionamentos sanados pelos alunos no decorrer da exposição dos 
conteúdos e posteriores demonstrações experimentais, obtendo como resultado a evolução da 
Zona de desenvolvimento proximal, aonde através dela o adolescente obtém suas aquisições 
sobre o assunto abordado. 

41%
51%
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Fig. 8.8 – Gráfico sobre Experimentos realizados nas aulas de Física 

Aprender física pressupõe apoderar-se de modelos físicos como ferramentas conceituais 
de interpretação dos fenômenos, pois os modelos permitem conectar esses fenômenos a uma 
determinada teoria física. Para os fenômenos relacionados à óptica, por exemplo, usam-se 
atualmente os modelos ondulatório e quântico (dependendo do tipo de fenômeno a ser 
interpretado) (SCARINCI & MARINELI, 2014).  

De acordo com as informações obtidas nos questionários, 156 alunos informaram que 
tem laboratório de informática, e apenas 2 informaram que não tem laboratório nas escolas, da 
qual pertencem. 

E quanto a utilização do laboratório, 60% informaram que nunca utilizaram para 
nenhuma finalidade, 6% já utilizaram e ainda 36% informaram que não utiliza o laboratório 
exclusivamente para as aulas de física. 

Deve-se ressaltar que, a verdadeira função da tecnologia computacional não deve ser a 
de ensinar, mas sim a de criar condições do ensino-aprendizagem, ambientes de aprendizagem 
e o facilitador do processo de desenvolvimento do aluno. As novas tendências de uso do 
computador no laboratório de informática mostram que ele pode ser um aliado neste processo 
de ensino – aprendizagem (MAGAGNIN, 2009). 

Em linhas gerais pode-se dizer que a utilização de recursos da informática quando este 
fornecido, pode ser um grande avanço para a utilização de novas tecnologias, afim de suprir a 
necessidade de laboratórios específicos da disciplina.  
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Vários professores das escolas públicas que utilizam a tecnologia na sala de aula sabem 
a importância de integrar o planejamento e para o uso adequado da aprendizagem, os quais 
favoreçam o trabalho pedagógico do professor, que vem se modificando com a chegada do 
computador e podem proporcionar o aprendizado de forma interdisciplinar e contextualizado 
(MAGAGNIN, 2009). 

No que diz respeito à utilização de recursos tecnológicas para as aulas de física, tais 
como o celular, 60% dos alunos informaram que 18% informaram que raramente utilizam o 
celular como instrumento de pesquisa e 22% informaram que seguidamente utilizam o aparelho 
de celular. Com certeza o celular é o meio mais prático de acesso à internet e consequentemente 
mais rápido, pois permite ao aluno uma conexão rápida com notícias e transporte de 
informações. Por meio do gráfico 8.9 – Utilização do celular para experimento de física, é 
possível de relacionar o percentual de alunos, bem como suas respostas em relação ao uso do 
celular. 

 
Fig. 8.9 – Gráfico sobre Utilização do Celular nas aulas de Física 

Deve-se ressaltar que a utilização de celulares é proibida por lei, nas escolas públicas 
do Estado de Rondônia, o uso de celulares na rede pública de ensino no estado, que já tinha sua 
regulamentação de forma genérica através da Lei 1989, de novembro de 2008, passou a ter um 
maior controle com a aprovação do Projeto de Lei 099/2015, na Assembleia Legislativa de 
Rondônia (ALE). A referida Lei trás o seguinte texto em seu primeiro artigo: 

Art. 1º. Ficam os alunos proibidos de utilizar telefone celular nos estabelecimentos de 
ensino no Estado, durante o horário das aulas. 

Raramente18%

Seguidamente usamos o Celular22%
É proibido60%

UTILIZAÇÃO DO CELULAR PARA EXPERIMENTOS DE FÍSICA
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De acordo com a entrevista, ao questionar sobre o funcionamento de computadores nos 
laboratórios de informática, conforme descreve o gráfico 10, 41% dos alunos informaram que 
os mesmos funcionam mais ou menos, ou seja, razoavelmente, 28% informaram que funcionam 
muito devagar e 31% informaram que funcionam normalmente. Considerando que em escolas 
públicas estaduais o uso de computadores é extremamente difícil, devido ao ano de fabricação 
dos computadores, em alguns momentos é praticamente impossível desenvolver algum tipo de 
trabalho que tenha o computador como ferramenta central. 

 
Fig. 8.10 – Gráfico sobre o Funcionamento dos Computadores Escolares 

Quanto à velocidade da internet o gráfico 8.11 mostra que\ utilizada pelas escolas, 48 
alunos informaram que a velocidade é muito lenta, e 17 alunos informaram que a internet da 
escola onde estuda é rápida. Para um professor da de física, existem vários programas 
simuladores computacionais para ser trabalhado, no entanto há uma necessidade imensa de 
internet, e considerando a proibição de celulares, as atividades do professor ficam diretamente 
comprometidas.  Segue abaixo a distribuição quanto ao tipo de internet e qualidade da mesma 
no quesito velocidade. 
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Mais ou Menos41%

Muito devagar 28%
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Fig. 8.11 – Gráfico sobre a Velocidade da Internet nas Escolas 

De acordo com as informações, 53% dos alunos informaram que utilizam no laboratório 
de informática o sistema operacional Linux, e 47% informaram que utilizam o Sistema 
operacional Windows.  

Embora a percentagem maior de utilização dos sistemas operacionais nas escolas seja 
de Linux, 90% dos alunos informaram que tem domínio sobre o Windows, enquanto apenas 
9% têm domínio de Linux e 1% não opinaram, ou seja, não descreveram nenhuma das opções 
citadas. 

Já a utilização de computadores em aulas de física (gráfico 12), 96 alunos informaram 
que a finalidade era para pesquisa, 61 informaram que era para confecção de trabalhos (slides 
ou textos), 9 deles informaram que não é usado o laboratório de informática para aulas de física 
e 2 alunos informaram que a utilização do laboratório se dava para realização de experimentos 
virtuais ou simulações que exigiam recursos altamente avançado, para realizar na pratica. 
Geralmente os simuladores são para testes de gravidades em outros planetas, para permitir ao 
aluno melhor compreensão da ação da gravidade sobre os objetos e como ela funcionam em 
outros planetas. 

Estas observações são de grande relevância pois permite saber qual é o perfil do aluno 
e do professor acerca da utilização de ferramentas tecnológicas, inclusive a disponibilidade das 
escolas em permitir que professores e alunos fazem o uso dos recursos tecnológicos 
adequadamente, ou seja, dentro do contexto das aulas. 

Convém salientar também que a dificuldade em ter uma internet que ofereça ao 
professor condições em descolar uma turma da sala de aula até o laboratório de informática 
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também pode estar relacionado à utilização de computadores para dinamizar as aulas, pois uma 
vez que o professor esteja comprometimento com o processo de ensino aprendizagem, ele sabe 
que a utilização de certos equipamentos pode dificultar o desempenho de ação de intervenção 
em determinados conteúdo. Os dados abaixo disponibilizados no gráfico 8.11, faz referência à 
escolha dos alunos acerca da utilização de computadores para aulas de física. 

 
Fig. 8.12 – Gráfico sobre a Utilização do Computador nas aulas de Física 

Um dos fatores de grande relevância da pesquisa foi a frequência de acesso à Internet 
realizada pelos alunos, segundo os dados obtidos, 121 alunos, ou seja, 76% acessam à internet 
todos os dias, isso sem dúvidas implica dizer que a facilidade de adquirir celulares tão eficazes 
quanto computadores pode tornou-se uma realidade em qualquer segmento da sociedade. 20 
alunos ou 13%, informaram que utilizam a internet apenas uma vez por semana, 6 alunos duas 
vezes por semana, 2 utilizam três vezes por semana, e 9 alunos informaram que utilizam quatro 
vezes por semana. Justificamos a descrição do gráfico a partir do último ponto, simplesmente 
porque o percentual de alunos que utiliza o celular frequentemente é extremamente elevado, e 
exigem um trabalho com foco nas tecnologias e inserção de celulares para facilitar a 
interpretação de dados e simulações virtuais. 

Assim, por meio do gráfico 8.12 demonstra todo este processo, em números 
quantitativos acerca da posição dos alunos acerca da utilização da internet. 
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Fig. 8.13 – Gráfico sobre a Frequência de acesso à Internet pelos alunos 

Conforme o gráfico 8.13, a maioria dos alunos (79%) acreditam que o computador é de 
grande relevância pois pode ajudar na facilitação da aprendizagem, principalmente por se tratar 
de um meio que minimiza as abstrações dos conteúdos, principalmente quando se refere à 
evolução atômica, movimentação de elétrons e ainda movimentos de partículas/ondas. 19% 
informaram que não veem diferenças, e 2% acreditam que não podem contribuir para o ensino 
e aprendizagem dos conteúdos.  

 
Fig. 8.14 – Gráfico sobre a influência do Computador no processo de Ensino-Aprendizagem 
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76%
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Durante a pesquisa, buscamos compreender o qual era o nível de conhecimento dos 
alunos acerca da evolução dos modelos atômico, bem como suas características e/ou 
particularidades. E dentre os quesitos para identificação dos modelos buscou-se saber se os 
alunos já tinha ouvido falar sobre modelos atômicos, e de acordo com o gráfico 8.14, que trata 
se os alunos já ouviram falar sobre modelos atômicos, 98 alunos informaram que já ouviram 
falar dos modelos atômicos, contra 24 alunos que informaram que não ouviram falar ou não 
estudaram o conteúdo e 36 alunos informaram que já ouviram falar superficialmente, ou seja, 
tem uma ideia do que seja, mas não compreende com propriedades. 

 
Fig. 8.15 – Gráfico sobre o Conhecimento dos Modelos Atômicos 

Já a tabela 01 faz uma relação entre o que os alunos aprenderam sobre o átomo, onde 
104 alunos informaram que é a menor parte da matéria, 32 informaram que algo indivisível, 19 
informaram que o átomo pode ser visto num microscópio eletrônico e apenas três alunos não 
responderam. Se compararmos a tabela 01 com o gráfico 8.14 pode ter uma ideia das razões 
que levaram os alunos a afirmar que o átomo é indivisível. 

2. SOBRE O ATÔMO APRENDI QUE ALUNOS 
É a menor parte da matéria 104 
É indivisível  32 
Pode ser visto num microscópio eletrônico  19 
Não responderam 3 
  
 TOTAL 158 

Tabela 01 – Sobre o modelo atômico  
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Sim
Não
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Durante o questionário foi solicitado aos alunos que informassem acerca da existência 
do átomo, e por meio do gráfico 8.15, nota-se que 23 alunos acreditam que átomos existem 
apenas em seres vivos, 6 alunos acreditam que existem em seres vivos e não vivos, e 125 
informaram que os átomos estão presentes em toda a matéria do universo. Isso deixa claro que 
mesmo que haja certa confusão acerca da interpretação do átomo, muitos alunos tem uma boa 
compreensão da existência e onde o mesmo encontra-se presente, ouve ainda 4 alunos que não 
responderam. 

 
 Fig. 8.16 – Gráfico sobre a Existência dos Modelos Atômicos 

A tabela 02, abaixo, é resultado da concepção de criação dos modelos atômicos, na qual 
os alunos responderam para que foram criados os modelos atômicos, onde 123 responderam 
que era para explicar a teoria sobre a matéria, 12 informaram que era apenas verdades cientificas 
representadas em figuras, 13 alunos acreditam que são comparações analógicas sobre os átomos 
e 10 alunos não responderam. Sem dúvidas não é uma pergunta muito fácil, embora seja 
conteúdo de ensino médio. Deve-se ressaltar também que a compreensão da relevância dos 
modelos atômicos deve ser bem elencada tanto por professores de física, que tem como 
conteúdo base somente no terceiro ano quando são tratados da evolução da física e por 
professores de química durante o primeiro ano do ensino médio e levemente no último ano do 
ensino fundamental. 

 
4. OS MODELOS ATOMICOS FORAM CRIADOS 
PARA 

ALUNOS 
Explicar a Teoria sobre a matéria 123 
São verdades cientificas representadas em figuras 12 
São comparações/Analogias sobre os átomos 13 

15% 4%

79%

2%

EXISTENCIA DO ÁTOMO
Apenas nos seres vivos
Nos sers vivos e em seresnão-vivos
Em toda Matéria do Universo
Não responderam
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Não responderam 10 
 TOTAL DE ALUNOS 158 
  
Tabela 02 – finalidade dos modelos atômicos  

De acordo com as entrevistas, em relação aos modelos atômicos com animação, 60% 
dos alunos informaram nunca ter visto, enquanto 40% informaram que já viram modelos 
atômicos com animação.  

As dificuldades e problemas no ensino de física, entretanto, não são recentes, e várias 
propostas para viabilizar o ensino dessa disciplina tem sido proposta ao longo dos anos. A 
experimentação como recurso didático e uma das mais frequentes (RIBEIRO et al, 2015). 

A tabela 03 abaixo descreve a quantidade de modelos atômicos que cada aluno estudou, 
em linhas gerais ela os alunos tinham a opção de marcar todos os modelos abaixo, caso ele 
tivesse estudado. 

6. QUAL DESTES MODELOS VOCE JÁ ESTUDOU ALUNOS 
Modelo atômico de Dalton 107 
Modelo atômico de Thompson 81 
Modelo atômico de Rutherford 82 
Modelo atômico de Bohr 69 
Modelo atômico quântico 53 
Tabela 03 – Modelos atômicos já estudado. 

A opção modelo atômico de Dalton, sempre representa a maior lembrança dos alunos 
em virtude de ser a primeira ideia de átomo que os professores trabalham e a ideia de 
indivisibilidade, ou até mesmo dos simples experimentos de dividir um papel em pequenos 
pedaços até chegar ao mais minúsculo fragmento e ainda considerar como papel. 

Já Thompson, se dá em função do célebre pudim de passas, para justificar o elétron 
incrustado no átomo. O modelo de Rutherford também é evidencia pois representa um modelo 
planetário, e mesmo sem saber a maioria dos alunos desenham ele, pensando que estão 
desenhando o modelo atômico de Bohr. Por fim o modelo atômico de Bohr é fato que muitos 
alunos sabem o que é, pois está muito relacionado às camadas e posteriormente à distribuição 
eletrônica e com os trabalhos de Linus Pauling.  

Embora muitos terem respondido que conheciam o Modelo Quântico, já era de se 
esperar que não tivessem conhecimento aprofundado do modelo, pois geralmente este conteúdo 
é trabalhado durante o último bimestre do terceiro ano, portanto fica mais difícil que o aluno 
relacione com contexto real. 

Deve-se ressaltar ainda que durante as aulas de Química a apresentação do modelo 
quântico é de forma simples, ou apenas informado a existência do modelo, ou seja, 
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apresentações bem sucintas, pois não faz parte do conteúdo ou do dinâmica do professor. Já no 
terceiro ano do ensino médio, a Física Quântica, em grande parte dos livros didáticos faz parte 
dos capítulos finais, e geralmente não são trabalhados em sala de aula, principalmente por não 
haver tempo suficiente. 

E por fim, por meio do questionário foi solicitado dos alunos, a representar no 
questionário os modelos atômicos corretamente, ou pelo menos fazer um esboço de como é o 
modelo atômico de cada um dos cientistas os quais eles estudaram. Por meio da tabela 04 nota-
se que 30 alunos representaram corretamente o modelo de Dalton, 34 representou corretamente 
o modelo de Thompson, 42 representaram corretamente o modelo de Rutherford, 
provavelmente porque em linhas gerais é o mais palpável, 31 representaram o modelo atômico 
de Bohr, 10 alunos conseguiram representar ou fazer uma ilustração do modelo atômico 
quântico e 31 alunos ainda colocou a ideia que ele tinha acerca do átomo.  

7. REPRESENTAR OS MODELOS ATÔMICOS  ALUNOS 
Modelo atômico de Dalton 30 
Modelo atômico de Thompson 34 
Modelo atômico de Rutherford 42 
Modelo atômico de Bohr 31 
Modelo atômico Quântico 10 
Minha ideia de Átomo 31 

Tabela 04: representação dos modelos atômicos. 
Sem dúvida trabalhar algumas simulações com os alunos acerca dos modelos atômicos 

pode ser de grande relevância para interpretação e compreensão dos conteúdos pois facilitará 
aos alunos a compreensão de como a ilustração funciona e até mesmo qual é era a proposição 
do cientista acerca do assunto. 
8.2 RESULTADO DO SEGUNDO QUESTIONÁRIO APLICADO: O QUE OS ALUNOS 
ACHAM EM RELAÇÃO AO USO DE SLIDES COM ANIMAÇÕES E VÍDEOS PARA 
DEMONSTRAR OS MODELOS ATÔMICOS  
 

O grau de satisfação dos alunos acerca da utilização de aulas diferenciadas das 
tradicionais acerca dos modelos atômicos foi surpreendente. Após ter trabalhado as aulas de 
maneira dinâmica e com auxílio de animações, Power Point e vídeos com alunos de 2º e 3º ano 
do ensino médio, percebeu-se que as aulas foram exitosas, ou seja, que os alunos tiveram 
maiores compreensões e interesse pelos assuntos voltados à evolução dos modelos atômicos.  

Por meio do gráfico 8.17, é possível de observar o grau de satisfação dos alunos do 2º 
Ano do Ensino Médio, quando os mesmos foram solicitados a dizer o que acharam do método 
de ensino. 
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Fig. 8.17 – Gráfico sobre aulas com Slides e Vídeos  

É notório que a aplicação de metodologias alternativas influencia diretamente no 
desenvolvimento dos alunos, nota-se que 95% dos alunos informaram que facilita na 
diferenciação dos modelos atômicos, constatando assim a relevância e eficácia deste método de 
ensino, penas 5% informaram que ajudou muito pouco, ou seja, segundo eles estas abordagens 
podem agregar muito pouco em seus conhecimentos. Já os alunos de 3ºAno do Ensino Médio 
responderam por unanimidade, ou seja, 100% que a apresentação dos modelos atômicos por 
meio de slides de Power Point e vídeos ajudou a diferenciar os diferentes modelos atômicos, 
inclusive a compreender qual é o significado de cada um dos modelos. 

Quanto ao uso de vídeo para demonstrar a complexidade dos modelos atômicos, os 
resultados foram bem satisfatórios, em ambas as turmas. De acordo com o gráfico 18 abaixo, 
que indica a satisfação dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio, podemos ter a seguinte ideia:  

Aprendeu a diferenciar os modelos atomicos95%

Ajudou muito pouco5%

Abordagem de aulas sobre modelos com Slides animados e Videos
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Fig. 8.18 – Gráfico sobre Vídeoapoio para demostrar os Modelos Atômicos  

Já os alunos do 3º Ano do Ensino Médio, tiveram 100% de certeza que o vídeo 
demonstra a complexidade da atomística de forma significante, interessante e mesmo sendo 
complexa, ainda mais fácil de compreender. 

Vídeo significa também uma forma de contar multilinguística, de superposição de 
códigos e significações, predominantemente audiovisuais, mais próxima da sensibilidade e 
prática do homem urbano e ainda distante da linguagem educacional, mais apoiada no discurso 
verbal-escrito (MORAN, 1995).  

Todos os alunos (2º e 3º Anos) classificaram que a utilização de Power Point e vídeos 
são extremamente relevantes, pois permite aos mesmos de ter uma ideia mais palpável acerca 
dos assuntos abordados, de forma a minimizar a forma abstrata de exposição dos conteúdos. 
Isso implica dizer que eles tiveram melhores desempenho em aprender utilizando os estes 
recursos. 

E quando os alunos foram solicitados a opinar se os vídeos e Power Point auxiliavam 
na aprendizagem de temas complexos da Física foi obtido os seguintes resultados, tanto alunos 
do 2º Ano quanto do 3º Ano classificaram como uma experiência inovadora, ou seja, que leva 
ao aluno o conhecimento de maneira dinâmica e compreensível. 

Isso demonstra a ampla aceitação de novos métodos de ensino, ou seja, de novas formas 
de ensinar os conteúdos complexos de Física de forma prazerosa e interessante.  

Quando um slide é usado como ferramenta de ensino, este pode ajudar a aproximação 
do aluno com conteúdo, pois estes ajudam a mostrar as modelagens de várias estruturas, entre 

95%

5%

Uso de vídeo para demonstrar a complexidade dos modelos atômicos

Demonstrar a complexidade doatomismo
Não me acrescentou muita coisa
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outros exemplos que não são comumente vistos em sala de aula. Os slides proporcionam para 
os alunos visualizarem eventos microscópicos e depois construir um modelo macroscópico 
mentalmente, fazendo assim suas próprias inferências e previsões (MELO; MELO 2005). 

Após a exposição dos trabalhos em duas maneiras diferentes, ou seja, por meio de vídeos 
de animação e dos slides com animações, os alunos tiveram a incumbência de desenhar os 
modelos atômicos vistos anteriormente nos vídeos de acordo com os autores ou ideia que 
desejava passar. 

Por meio do gráfico 8.19, abaixo, pode-se observar quantos dos alunos do 2º Ano do 
Ensino Médio foram capazes de dar uma resposta satisfatória sobre como eles definiram o 
modelo atômico filosófico: 

 
Fig. 8.19 – Gráfico sobre Erros e Acertos sobre o Modelo Atômico Filosófico do 2º ano 

Nota-se que os alunos não tiveram um desempenho relevante, embora o índice de 
acertos tenha sido maior do que o índice de erros. Isso implica dizer que algumas definições 
são complexas e embaraçosas e sem dúvidas pode dificultar a assimilação dos alunos. 

Já a turma de 3º Ano do Ensino Médio teve maior compreensão do assunto, tanto em 
assimilação como em capacidade de interpretação e identificação dos modelos, sendo que 90% 
forneceram a informação correta, enquanto 10% não souberam descrever corretamente, 
conforme o gráfico 8.20,  

 

52%48%

Percentual de Acertos e Erros na definição do Modelo atômico filosofico - 2º Ano

Acertaram
Erraram



208  

 

 
Fig. 8.20 – Gráfico sobre Erros e Acertos sobre o Modelo Atômico Filosófico do 3º ano 

Na descrição do modelo de Dalton o 2º Ano conseguiu 100% de acerto no desenho que 
ilustrava melhor este tipo de átomo, todos os alunos descreveram corretamente, inclusive 
citando detalhes da descoberta. Já os alunos do 3º Ano, tiveram um índice de 90% de acerto 
contra 10% que não descreveram corretamente, ou com as informações necessárias. O gráfico 
abaixo demonstra o perfil de acerto dos alunos do 3º Ano do Ensino Médio. 

 
Fig. 8.21 – Gráfico sobre Erros e Acertos sobre o Modelo Atômico de Dalton 

Acertaram 90%

Erraram 10%

Percentual de Acertos e Erros na definição do Modelo atômico filosofico - 3º Ano

Acertaram
Erraram

Acertaram 90%

Erraram 10%

Percentual de Acertos e Erros na definição do Modelo atômico de Dalton - 3º Ano
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O modelo atômico de Thomson, não expressou dificuldades para os alunos do 2º Ano, 
rapidamente eles se lembraram das informações dos slides e dos vídeos que na maioria fazia 
referência ao modelo pudim de passas ficando assim fácil de ser definido. 

Os alunos do 3º Ano tiveram 90% de acertos e 10% que não conseguiu definir 
corretamente, ou seja, eles criaram algumas dificuldades, o gráfico 8.22, abaixo demonstra a 
relação entre acertos e erros. 

 
Fig. 8.22 – Gráfico sobre Erros e Acertos sobre o Modelo Atômico de Thomson 

Já os modelos de Rutherford e Bohr, foram os amis fáceis a serem identificado por 
ambas turmas, todos acertaram facilmente os modelos. Alguns alunos falaram que a maneira 
mais fácil de identificar e separar os dois é assimilar o de Rutherford com um sistema planetário, 
mas que os planetas, que seriam os elétrons sempre caem no núcleo do átomo, e o modelo de 
Bohr é muito semelhante porem apresentam as camadas ao redor do núcleo de modo que os 
elétrons movimentam em orbita, ou orbitam o núcleo atômico.  

Em linhas gerais estes dois modelos são fáceis de serem identificado visto que são os 
mais abordados nas disciplinas de ciências, no ensino fundamental e química e física durante o 
ensino médio. Sem dúvidas isso influencia diretamente na capacidade de assimilação dos 
alunos. 

Após terem descrevidos os modelos mais simples, foram sugeridos aos alunos a fazer 
uma descrição através de ilustrações sobre como eles compreenderam o modelo atômico de De 
Broglie. Esta ilustração é um pouco diferenciada visto que pouco aparecem nos livros, porem 
95% dos alunos do 2º Ano foram capazes de descrever corretamente enquanto apenas 5% não 

Acertaram 90%

Erraram 10%

Percentual de Acertos e Erros na definição do Modelo atômico de Thomson - 3º Ano
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deram a descrição correta. O Gráfico 8.23, abaixo demonstra esta relação entre os que sabem e 
os que não conseguiram ilustrar corretamente. 

 
                                  Fig. 8.23 – Gráfico sobre Erros e Acertos sobre o Modelo Atômico de De Broglie 

Já os alunos do 3º Ano apresentaram menores compreensões na hora de fazer a 
ilustração dos dados, sendo que 80% conseguiram definir corretamente e 20% não deram a 
resposta satisfatória para o problema. A partir do gráfico 8.24 abaixo é possível de notar esta 
diferença estatisticamente. 

 
Fig. 8.24 – Gráfico sobre Erros e Acertos sobre o Modelo Atômico de De Broglie do 3º ano 
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Quanto aos modelos atômicos de orbitais, que em linhas gerais não são expostos em 
todos os livros antes da apresentação dos slides e dos vídeos os alunos desconheciam o mesmo, 
porem após a demonstração eles tiveram capacidade suficiente para descrever como era este 
modelo, sendo que os alunos do 2º Ano, 95% ilustraram corretamente e apenas 5% não 
conseguiram descrever a maneira correta do modelo atômico de orbitais. O gráfico 8.25 abaixo 
mostra o rendimento dos alunos do 2º Ano do ensino médio. 

 
Fig. 8.25 – Gráfico sobre Erros e no conhecimento dos Modelos Atômicos 

Já os alunos do 3º ano do ensino médio tiveram 100% de acerto, isso implica dizer que 
eles tiveram bom desempenho de aprendizagem, ou seja, conseguiram compreender os assuntos 
corretamente. 

E por fim o modelo atômico quântico, embora seja difícil 100% dos alunos do 2º Ano 
do Ensino Médio acertaram, ou seja, descreveram corretamente, porem os alunos do 3º Ano 
todos erraram, ou seja, não descreveram dentro das definições que foram apresentadas. 

Sem dúvida o trabalho com vídeos e slides contribuíram para o desempenho dos alunos, 
mesmo que em alguns momentos eles não tiveram bons rendimentos.   
 
 
 
 
 

Acertaram 95%

Erraram 5%

Percentual de Acertos e Erros na definição do Modelo atômico de Orbitais - 2º Ano
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9. CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 

A conclusão que podemos chegar depois deste estudo é que os conteúdos básicos da 
Física, como o atomismo, são baseados em um enfoque excessivamente simplista da concepção 
de como a matéria é formada. Os estudantes não conseguem perceber a imensidão de conceitos 
envolvidos e como tudo o que está nos livros tem uma história de pesquisa, experiências, 
debates e descobrimentos. A ideia que se tem é que tudo apareceu “meio pronto” e foi bem fácil 
sistematizar. 

Foi fácil perceber o choque que os estudantes tiveram quando começaram a 
compreender o que envolve um modelo, uma teoria e o que se exige, no mundo cientifico, para 
que uma teoria seja aceita. Por trás das grandes verdades da Física, a maioria dos estudantes 
jamais havia pensado que há cálculos monumentais a serem feitos. A impressão que se tem é 
que os estudantes do Ensino Médio ainda estão no tempo do “aprender brincando”. Se é que 
estão aprendendo, se é que estão brincando. 
           Quando os estudantes se depararam com os questionários, foi visível o desconforto de 
alguns. Isto porque pesquisa é algo muito novo na educação brasileira. Aferir o que realmente 
o aluno sabe está muito longe da preocupação pedagógica de nossos educadores. A ideia que 
se tem é que os professores passam apenas umas informações para o aluno e isto “está muito 
bom”. O que o aluno irá fazer com está informação não é preocupação de ninguém.  

Espera-se que o material desenvolvido, e aplicado, pelo Mestrado Profissional no ensino 
de Física, dê uma mudança nisto tudo. Jamais imaginamos que uma abordagem completamente 
diferente da tradicional despertasse nos estudantes um interesse tão sincero, profundo e 
verdadeiro por conteúdo mais do que conhecidos do Ensino Médio.  

É sabido que em grupos de estudantes do Ensino Médio há diferentes níveis de 
intelectualidade, que aprendem de maneiras diferencias, onde alguns preferem a leitura, outros 
a explicação do professor e assim por diante. Também é sabido que há grupos de estudantes 
que independe do método do professor para aprender satisfatoriamente. Porém, também há 
grupos que não estão nem um pouco interessado em aprender e só estão na escola pela força da 
lei.  

A intenção de nossas atividades neste projeto é inserir uma ferramenta a mais para os 
profissionais da educação para que também aqueles estudantes que estão na escola alheios a 
sua vontade despertem a curiosidade de conhecer o mundo da Física de forma menos formal. É 
sim um desafio enorme inserir alunos desmotivados em conceitos essências à Física e à 
Quimica. Não podemos “fechar” os olhos que nossas aulas podem sim ser mais provocantes, 
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interessantes com os diversos recursos que a tecnologia coloca em nossas mãos. Sons e imagens 
podem também produzir uma aprendizagem muito mais significativa. Vídeos podem provocar 
a discussão, conflitos e ser um mediador para que as Ciências seja algo vivo e presente na vida 
de nossos estudantes.     
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