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RESUMO 

 

 

Percebendo a necessidade da escola em ensinar física moderna para alunos do terceiro ano do 

ensino médio, e tendo a oportunidade de pesquisar sobre um novo método de ensino, baseado 

na sala de aula invertida, surgiu a ideia de aplicar um minicurso com o tema: Estrutura da 

matéria e física das partículas elementares, para analisar qual seria a reação dos alunos ao se 

inverter a sala de aula, passando o conteúdo através de pesquisas, para depois ser discutido em 

sala de aula e avaliando-os através do comportamento, participação e trabalhos de pesquisas. 

Como resultado, utilizando a nota mínima 6 como parâmetro de aprovação, verificou-se um 

índice de aprovação maior que o índice de reprovação, o que nos permite concluir que este 

método pode ser utilizado com grandes possibilidades de sucesso em sala de aula. 

 

 

Palavras-chave: Partículas elementares. Sala de aula invertida. Métodos de Ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Perceiving the necessity for the school teaching modern physics for the third year high school 

students, and having the opportunity to search for a new teaching method, based on the inverted 

classroom, the idea of applying a short course with the theme: structure of matter and 

elementary particle physics in necessary to analyze what would be the reaction of students to 

reverse the classroom, moving content through research to then be discussed in the classroom, 

and evaluating through behavior, participation and work research. As a result, using a minimum 

grade 6 as a parameter of approval, there was an approval rating higher than the failure rate, 

which allows us to conclude that this method can be used with great chances of success in the 

classroom. 

 
 

Keywords: Elementary particles. Inverted classroom. Teaching methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ciência é todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, foi e sempre 

será importante na formação do aluno. Por isso é preciso explorar a acessibilidade, a tecnologia 

e a comunicação que estão ao alcance de quase todos. O perfil dos alunos tem mudado a cada 

dia, a quantidade de informação não tem limites.  

Em busca de um método que valorize mais o aprendizado de cada estudante, alguns 

educadores passaram a modificar o papel do professor em sala de aula. Invertendo a sala de 

aula, isto é, em vez de apresentar o conteúdo a todos os alunos e mandar tarefas para casa, esses 

educadores passaram a gravar vídeos com material expositivo para os alunos acessarem antes 

das aulas. Com isto o professor estará completamente disponível em sala para tirar dúvidas e 

realizar atividades. Conforme Ramal (RAMAL, 2015):  

Poderíamos discutir até que ponto a sala de aula invertida é mesmo uma inovação. 

Vygotsky (1896-1934), por exemplo, já destacava a importância do processo de 

interação social para o desenvolvimento da mente. Seymour Papert, na linha de Piaget, 

já defendia na década de 60 uma didática em que o aluno usasse a tecnologia para 

construir o conhecimento. E, sem ir tão longe, o próprio Paulo Freire era adepto de 

que o professor transformasse a classe num ambiente interativo, usando recursos 

como vídeos e televisão. “Não temos que acabar com a escola”, disse num diálogo 

com Papert em 1996, mas sim “mudá-la completamente até que nasça dela um novo 

ser tão atual quanto a tecnologia”. 

 

A sala de aula tradicional está em constantes mudanças e as transformações não param, 

aulas corporativas, alunos assentados em grupos, professores acompanhando as atividades 

fazem parte da receita de aprendizagem que tem sido adotada. O objetivo desse trabalho é fazer 

uma avaliação da metodologia: “Sala de aula invertida” usando como recurso um minicurso 

elaborado e intitulado “Estrutura da Matéria e Física das Partículas Elementares”.  

Para fazer uma análise das metodologias já existentes até chegar na nova metodologia 

abordada, é feito uma revisão de todas as metodologias no decorrer da história, começando pelo 

modelo tradicional de educação, pedagogias tradicionais, a escola nova, a escola ativa, a escola 

comportamentalista, a escola construtivista, escolas tradicionais e os dias atuais. Faz-se uma 

abordagem sobre o minicurso, e os conteúdos a serem desenvolvidos: Estruturas da matéria e 

física das partículas elementares e os aceleradores de partículas. 
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Sendo assim o curso teve a duração de dez aulas, sendo aplicada duas aulas por dia, 

somando cinco encontros, a pesquisa foi realizada em quatro turmas do terceiro ano do ensino 

médio na E.E.E.M.F.Marcos bispos da Silva, em Ji-Paraná/RO, em novembro de 2015, sendo 

uma turma vespertina e três turmas noturnas, totalizando noventa e sete alunos.  

O critério utilizado foi observar a reação dos alunos ao inverter a sala de aula; com 

mudanças no ambiente, aplicando os conteúdos de pesquisa antes das aulas, e em sala de aula 

discutir os temas pesquisados, interagir com perguntas e discursão sobre o tema, e finalmente 

avaliar a aprendizagem deles, através dos trabalhos das pesquisas realizadas, do 

comportamento, da participação e da frequência nas aulas. 
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2 MODELO TRADICIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

2.1 PEDAGOGIAS TRADICIONAIS 

 

 

No início do século XIX surgem os sistemas nacionais de ensino embasado em que a 

educação é direito de todos e dever do estado. Conforme Saviani (SAVIANI, 2011, p. 45) apud 

Vita (VITA, 1989, p. 111): 

No âmbito da referida classificação a educação figura como um direito social sendo 
Mencionada no enunciado do artigo 6º da Constituição Federal de 1988, atualmente 

em vigor, como o primeiro dos direitos sociais: “são direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. 
 

 Nisto a educação foi focada diretamente no educador para fazer os indivíduos 

vencerem a barreira da ignorância. O objetivo era transformar os alunos em cidadãos. Esse era 

o papel da escola tradicional, fazer o aluno crescer e adquirir conhecimento pelo seu próprio 

mérito e esforço. O professor era o dono do saber e do conhecimento. Sua posição era de um 

sujeito ativo, sendo o aluno um sujeito passivo. O professor passava o conhecimento e o aluno 

recebia e, por si só, desenvolvia suas características sociais, políticas e humanas. Segundo 

Gôngora (GÔNGORA, 1985, p. 23) apud Nascimento, Duarte e Guimarães (NASCIMENTO, 

DUARTE e GUIMARÃES 2015, p. 6): 

O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde que 

se esforcem. Assim, os menos capazes devem lutar para superar as dificuldades e 

conquistar um lugar junto aos mais capazes. Caso não consigam, devem procurar um 

ensino mais profissionalizante.  

 

 O termo pedagogia tradicional adveio do estudo da educação antiga e formou-se a partir 

de pontos recorrentes da prática de ensino ao longo da história da educação. Conforme Castro, 

Junior e Sousa (CASTRO, JUNIOR E SOUSA 2008):  

Os métodos dessa tendência baseiam-se na exposição verbal da matéria e/ou 

demonstração. A ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas na 

memorização visa disciplinar a mente e formar hábitos. Predomina a autoridade do 
professor que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre 

eles no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser 

absorvida; em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar 

a atenção e o silêncio. 
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Ela marca também o início de novas propostas que começaram a ser vinculadas, sendo 

classificada como tradicional a educação adotada até o momento. O ensino tradicional tem 

como estrutura o método pedagógico, que pode ser identificada por cinco passos. Saviani 

(SAVIANI, 1991, p. 55) apud Leão (LEÃO, 1999, p. 191) diz o que é a origem do caráter 

cientifico tradicional que: 

[....]se estruturou através de um método pedagógico, que é o método expositivo, que 
todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos estão passando ainda, cuja matriz 

teórica pode ser identificada nos cinco passos formais de Herbart. Esses passos, que 

são o passo da preparação, o da apresentação, da comparação e assimilação, da 

generalização e da aplicação 

 

Estes passos, segundo Carvalho (CARVALHO, 2011), consistem em: 

• Preparação: O mestre recorda o que a criança já sabe para que o aluno traga ao nível  

da consciência a massa de ideias necessárias para criar interesse pelos novos conteúdos; 

• Apresentação: A partir do concreto o conhecimento novo é apresentado; 

• Assimilação: O aluno é capaz de comparar o novo com o velho, distinguindo 

semelhanças e diferenças; 

• Generalização: Além das experiências concretas, o aluno é capaz de abstrair, chegar a 

conceitos gerais, sendo que esse passo deve predominar na adolescência;  

• Aplicação: Através de exercícios, o aluno demostra o que sabe usar, aplicando aquilo 

que aprendeu em novos exemplos e exercícios. 

 É deste modo que a massa de ideias passa a ter um sentido vital, perdendo o aspecto de 

acumulação de informações inúteis para o indivíduo. O ensino tradicional pretende transmitir 

os conhecimentos ensinados, previamente, sistematizados. Sendo o professor que domina os 

conteúdos, organizados e estruturados para serem transmitidos aos alunos. 

Mesmo com a pedagogia tradicional tendo várias falhas e defeitos, não há como dizer 

que não tem pontos positivos nela, fato este que faz com que perdure até hoje algumas marcas 

dessa educação.  

Nesse sentido a escola sempre buscou atender as necessidades histórico-culturais da 

sociedade, não impedindo que novas metodologias fossem surgindo. 
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2.2 A ESCOLA NOVA 

 

 

A escola nova veio contrapor o tipo de ensino que era dito tradicional. A ideia era se 

diferenciar das práticas pedagógicas anteriores. A iniciativa desloca-se para o aluno, e o centro 

da ação situa-se no professor-aluno. Partindo do princípio que o aluno é o centro da escola, 

passando a ser o protagonista principal no processo de ensino e aprendizagem. Assim, conforme 

Hamze (HAMZE, 2012): 

No Brasil, as ideias da Escola Nova foram inseridas em 1882 por Rui Barbosa (1849-

1923). O grande nome do movimento na América foi o filósofo e pedagogo John 

Dewey (1859-1952). John Dewey, filósofo norte americano influenciou a elite 

brasileira com o movimento da Escola Nova. Para John Dewey a Educação, é uma 

necessidade social. Por causa dessa necessidade as pessoas devem ser aperfeiçoadas 

para que se afirme o prosseguimento social, assim sendo, possam dar prosseguimento 

às suas ideias e conhecimentos. 

 

A avaliação prioriza a natureza qualitativa, com maior participação. Com alunos mais 

ativos, o crescimento se torna individual, pessoal, particular no processo de construção da 

aprendizagem. Nesta escola, o processo de ensino-aprendizagem está centrado na atividade e 

na experiência do aluno, sendo conduzido pelo professor a partir da observação, da manipulação 

de atividades, sobre realidades concretas tendo como instrumento ou recurso didático o livro-

texto, o qual é utilizado nas experiências e atividades dos alunos. Cujo o objetivo é atividade, 

vitalidade, liberdade, individualidade e coletividade. 

 

 

2.3 A ESCOLA ATIVA  

 

 

Embora essa escola, tenha surgido para se contrapor a tradicional, se fundamentou nos 

mesmos princípios da escola nova. Este modelo escolar privilegia as relações pessoais, assim 

como a relação aluno-professor. O professor se torna facilitador de um processo de 

aprendizagem onde a iniciativa é do aluno. A criatividade, a liberdade individual, a ação e a 

descoberta são valores recomendados em todas as relações de trabalho.  
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As aulas se transformam em oficinas de aprendizagem de destrezas, hábitos e técnicas 

para descobrir o mundo. Segundo Machado (MACHADO, 2005):  

John Dewey é, certamente, um dos mais influentes pensadores na área da educação 

contemporânea. Esse destacado filósofo, psicólogo e pedagogo, nascido nos Estados 

Unidos, posicionou-se a favor do conceito de Escola Ativa, na qual o aluno tinha que 

ter iniciativa, originalidade e agir de forma cooperativa. Dewey acreditava que escolas 

que atuavam dentro de uma linha de obediência e submissão não eram efetivas quanto 
ao processo de ensino-aprendizagem. Seus trabalhos alinhavam-se com o pensamento 

liberal norte-americano e influenciaram vários países, inclusive o movimento da 

Escola Nova no Brasil.  

 

Como o que importa é o processo de aprendizagem, a escola ativa não dá ênfase à 

avaliação. 

 

 

2.4 A ESCOLA COMPORTAMENTALISTA  

 

 

Tendo como principal inspiração a psicologia behaviorista representada por John 

Watson Skinner e outros, essa escola nasceu da insatisfação dos educadores responsáveis pela 

pedagogia da escola Nova e escola Ativa. Marques (MARQUES, 2003, p. 8) diz: 

A aprendizagem seria fruto de condicionamento operante, ou seja, um comportamento 

é premiado, reforçado, até que ele seja condicionado de tal forma que ao se retirar o 

reforço o comportamento continue a acontecer. A aprendizagem é um comportamento 

observável, adquirido de forma mecânica e automática através de estímulos e 

respostas. 

 

A concepção comportamentalista se baseia em um método no qual o processo é o 

material postos em jogo. O ensino deve ser bem planejado, com materiais de instruções bem 

programados e controlados. O objetivo é que os resultados possam ser mensurados e que o 

estudante adquira os comportamentos desejados, moldados segundo necessidades sociais 

determinadas.  

Assim a relação professor-aluno é marcada pelo poder burocrata do professor, a partir 

dos objetivos gerais definidos verticalmente pelo o estado. Para o aluno resta receber o conteúdo 

e aceitar sem nenhum questionamento. 
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2.5 A ESCOLA CONSTRUTIVISTA 

 

 

O Construtivismo parte da ideia que o saber não é algo que está concluído, terminado, 

e sim que é um processo em construção, em criação. Piaget, um dos teóricos mais significativos 

deste método, acreditava no potencial da Criança, e no que ela traz como herança, de sua própria 

ação e de seu comportamento, o poder interior de absorver as informações obtidas do mundo 

exterior e acomodá-las, para que assim ela possa entender a realidade na qual está inserida. 

Assim, o conhecimento é um edifício sendo construído por meio da ação, da elaboração. Esta 

construção é realizada através da ação e não por dons concedidos anteriormente ao sujeito. 

No construtivismo, o saber não é passado do professor para o aluno. O aluno é que 

constrói o conhecimento por meio da formulação de hipóteses e da resolução de problemas. O 

objetivo do construtivismo é que o aluno adquira autonomia e independência. Segundo Piaget 

(PIAGET, 2001, p. 1) apud Nascimento (NASCIMENTO, 2009): 

[...] o conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado nem nas 

estruturas internas do sujeito, porquanto estas resultam de uma construção efetiva e 

contínua, nem nas características preexistentes do objeto, uma vez que elas só são 

conhecidas graças à mediação necessária dessas estruturas, e que estas, ao enquadrá-
las, enriquecem-nas. 

 

 Tendo feito uma análise da pedagogia tradicional e a evolução das escolas nos últimos 

anos, passa se a analisar como tem sido a relação da escola tradicional com a escola dos dias 

atuais. 

 

 

2.6 A ESCOLA TRADICIONAL E OS DIAS ATUAIS. 

 

 

Mesmo com o passar dos anos essa escola tradicional continua existindo de modo 

semelhando a que foi no início, dando ênfase a transmissão dos conhecimentos. De acordo com 

Saviani (SAVIANI, 1991) apud Leão (LEÃO, 1999, p. 194): 

 [...] o método tradicional continua sendo o mais utilizado pelos sistemas de ensino, 

principalmente os destinados aos filhos das classes populares. Ao nosso ver, porém, 

uma análise da escola privada destinada às classes privilegiadas da sociedade chegaria 

à conclusão de que o ensino tradicional continua a ser o mais utilizado. As escolas 
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mais conceituadas do mundo, entre elas, as inglesas e as suíças, são as mais 

tradicionais possíveis, até por serem mesmo muito antigas. Em se falando da realidade 

brasileira e, especificamente cearense, podemos nos certificar de que esse é o modelo 

de ensino mais utilizado e até mais desejado pela sociedade. 

  

Mas não se deve esquecer que ele foi planejado para atender uma sociedade que vivia 

em um ambiente de conhecimento muito mais estável do que hoje. Por isso, nas últimas 

décadas, os educadores consideram o envolvimento uma condição primordial para o sucesso 

dos alunos. O desafio agora é descobrir meios para continuar ensinando e aprendendo, sabendo 

que na era da tecnologia envolve o engajamento em de sala, mudanças no cenário educacional 

e como os professores, pais e alunos devem ser envolvidos nesse processo:  

Segundo as orientações dos PCNs o currículo está sempre em construção e deve ser 

compreendido como um processo contínuo que influencia positivamente a prática do 

professor. Com base nessa prática e no processo de aprendizagem dos alunos os 

currículos devem ser revistos e sempre aperfeiçoados. (INEP, 2011). 

 

 Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) subsidiam os professores em suas 

reflexões sobre a pratica da docência em uma sociedade em constantes mudanças, dando 

suporte na elaboração de propostas pedagógicas que atendam às exigências do mundo moderno, 

tecnológico e globalizado. 

Embora a maioria dos profissionais envolvidos na educação saiba disso, a prática 

observada contraria as discussões sobre a questão. A mesma aula, o mesmo modo de transmitir 

o conhecimento, as mesmas concepções de ensino, aprendizagem e avaliação, convivem em 

descompasso com as mudanças tecnológicas, com os novos paradigmas. 

Por isso novas metodologias tem surgido com a finalidade de acompanhar o 

desenvolvimento tecnológicos e globalizado. Não se deve omitir o fato que a sociedade vive 

em constante transformação. É preciso inovar na forma de ensinar, sem se desfazer de tudo o 

que, até aqui, foi aprendido. 
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3 A SALA DE AULA INVERTIDA 

 

 

3.1 HISTÓRIA E METODOLOGIA  

 

 

No capítulo anterior foi analisado a forma de ensino tradicional, onde a sala de aula 

serve para o professor transmitir informação para o aluno, que após a aula deve estudar e ser 

avaliado. Nesta nova abordagem, o aluno estuda antes da aula e a aula se torna um lugar de 

aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. A esta nova 

metodologia se dá o nome Flipped Classroom, que em português chamamos de sala de aula 

invertida. 

 Nesse novo método a lógica de organização da sala de aula é invertida, os conteúdos 

são previamente distribuídos aos alunos por meio da rede. Os mesmos acessam e estudam os 

conteúdos básicos, antes da aula, com vídeo aulas, textos, games, recursos interativos entre 

outros. Em sala, o professor aprofunda o aprendizado com exercícios, esclarece dúvidas e 

estimula o intercâmbio entre os alunos. Segundo Sannini (SANNINI, 2014): 

 Jonathan Bergmann é um dos pioneiros desse método, após dar aulas de ciências por 

24 anos se tornou chefe em tecnologia em uma escola em Chicago. Hoje ele é 

referência quando se fala do método, mantem uma ONG (organização não 

governamental) junto a outros professores, promove recursos e pesquisas sobre o 

assunto.  

 

Ele comenta que viu o método funcionar desde as grandes universidades até a educação 

infantil. Segundo ele essa experiência é uma proposta que pode ser aplicada em diferentes 

contextos. Mesmo nos países onde há desigualdade, onde a sociedade é carente de recursos 

básicos, o que vai superar as dificuldades será a criatividade e a dedicação do professor, com a 

prática da sala de aula invertida.  

Sobre as possibilidades e proposta de utilizar as mídias digitais em sala de aula, ele 

afirma que, sempre buscou o melhor para os estudantes: “Os alunos passaram a participar mais 

em sala de aula, aplicando em seus estudos. “Vimos resultados em que os alunos estudam mais, 

vão melhor nas provas e os professores estão mais satisfeitos”. Faz sentido, diz Jonathan 

Bergmann. Sannini (SANNINI, 2014).  
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Segundo Valente (VALENTE, 2014, p. 1): 

Na aprendizagem ativa, em oposição à aprendizagem passiva, bancária, baseada na 

Transmissão de informação, o aluno assume uma postura mais ativa, na qual ele 
resolve problemas, desenvolve projetos e, com isto, cria oportunidades para a 

construção de conhecimento. Diversas estratégias têm sido utilizadas para promover 

a aprendizagem ativa como a aprendizagem baseada na pesquisa, o uso de jogos ou o 

problema based learning (PBL). MIT e Harvard adotaram a estratégia da “sala de aula 

invertida”, implantada em algumas disciplinas. Estas universidades têm inovado seus 

métodos de ensino, procurando adequá-los para que possam explorar os avanços das 

tecnologias educacionais, bem como minimizar a evasão e o nível de reprovação.  

 

Hoje a informação chega de forma muito rápida. Quase todos têm acesso a tudo o que 

acontece no mundo todo em tempo real. Mas uma das maiores dificuldades dos estudantes é 

conciliar o excesso de informações e a variedade das fontes de acesso. O aluno tem acesso a 

muitas informações e dificuldade de escolher as que realmente terá um bom aproveitamento 

para o seu ensino e aprendizagem. Por isso a aquisição do conhecimento dependerá do aluno e 

do professor.  

As tecnologias podem trazer dados e imagens de formas atraentes. O papel do professor 

é ajudar o aluno a extrair esses dados, interpretá-lo e relacioná-los ao seu contexto. Segundo 

Lacorte (LACORTE, 2015), é bom lembrar que o método não é um antidoto que vai combater 

todos os erros da educação. Como qualquer método pode ser adotado de forma errada. Ele é 

apenas uma boa alternativa para um mundo globalizado em que o uso da tecnologia é cada vez 

maior. Ele diz também que não existe um roteiro de implantação para a sala de aula invertida. 

É necessário que pesquisas qualitativas e quantitativas rigorosas continuem sendo feitas sobre 

esse método de ensino.  

A globalização, a tecnologia e a interatividade, tem se expandido. Até pouco tempo atrás 

quem poderia imaginar que a maioria da população teria acesso a um celular com diversos 

aplicativos disponíveis, acessibilidade a tudo que passa em sua volta, alguns deles com 

importantes recursos pedagógicos, podendo serem utilizados de forma proveitosa pelos 

professores. Considerando o cenário, essa é a oportunidade que o professor tem de criar 

propostas e desenvolver projetos mais próximos da realidade dos seus alunos, a fim de propor 

mudanças significativas nas suas próprias práticas de ensino. 

A seguir veremos algumas teorias que respaldam o fundamento da sala de aula invertida. 
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3.2 SOCIOINTERACIONISMO DE VYGOTSKY 

 

 

Essa teoria defende a ideia que não tem como aprender sem interagir com outras 

pessoas, uma vez que o ser humano está cercado por pessoas com as quais interage e troca 

informações novas a cada instante. Para Vygotsky a aprendizagem é resultado de um processo 

de interação. Ele considerava a existência de uma ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal), 

que é a diferença entre o que o aluno pode fazer sozinho, e o que ele é capaz de fazer com a 

ajuda de outras pessoas, podendo estas serem outros colegas ou o próprio professor. 

 Assim, a interação proporcionada entre os alunos na realização das tarefas em sala, após 

assistirem ao vídeo do professor em casa, favorece a utilização dos fundamentos do 

Sociointeracionismo, principalmente no que se refere à ZDP. Vygotsky, em sua teoria 

socioconstrutivista, afirma que sempre que há um tipo de troca ou relação, existe aprendizagem. 

Conforme Stadler (STADLER) apud Romero (ROMERO, 2015), 

 “O homem não é um ser passivo, visto que é um ser que, ao criar cultura, cria a si 

mesmo”.  

 

 

3.3 O MODELO ORGANIZADOR DO DESENVOLVIMENTO DE AUSUBEL  

 

 

 É considerado nesse modelo que a assimilação de um novo conteúdo, pelos alunos, 

dependerá da conexão com os conteúdos que eles já conhecem. O modelo propõe o uso da 

organização do desenvolvimento que servem como material introdutório, com o objetivo de 

diminuir a distância entre o que o aluno já aprendeu e o que ele ainda precisa aprender. Para 

Ausubel, é importante que a aquisição e a retenção de conhecimentos ocorram de maneira 

significativa. Porque se o aluno consegue fazer conexões com conteúdo já aprendidos 

anteriormente, terá maior facilidade em aprender novos conteúdos.  

Segundo Ausubel (AUSUBEL, 1980, 2000) apud Moreira (MOREIRA, 2012, p.1):  

O fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz 

já sabe. Para ele, aprendizagem significa organização e integração do novo material 

na estrutura cognitiva. Como outros teóricos do cognitivismo, ele parte da premissa 
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de que existe na mente do indivíduo uma estrutura na qual a organização e a integração 

se processam: É a estrutura cognitiva, entendida como o conteúdo total de ideias de 

um indivíduo e sua organização, ou o conteúdo e a organização de suas ideias, em 

uma determinada área de conhecimento.  

 

Assim, a aprendizagem significativa acontecerá na aula invertida a partir do momento 

em que o aluno aplicar os conhecimentos adquiridos por meio de pesquisas, vídeos gravados 

pelo professor e dos exercícios realizados em sala de aula. Isso irá proporcionar uma maior 

fixação dos conteúdos e aproveitamento do tempo da aula para as interações com os colegas. 

 

 

3.4 OS PILARES DA SALA DE AULA INVERTIDA 

 

 

Conforme Lacoste (LACOSTE, 2015), a sala de aula invertida se baseia em quatro 

pilares fundamentais, que são: 

 

 Ambiente Flexível 

 

 A sala de aula invertida permite uma variedade de modelos de aprendizagem, em 

cenários mais flexíveis, onde os alunos podem escolher como e onde aprender. Educadores, 

muitas vezes, reorganizam fisicamente seus espaços para acomodar uma lição ou unidade, para 

apoiar tanto o trabalho em grupo ou estudo independente.  

Além disso, o tempo de aula serve para aprofundar temas, criar oportunidades de 

aprendizagem mais ricos e maximizar interações face-a-face para garantir a compreensão. Serve 

também para estabelecer avaliações mais pertinentes que medem a compreensão do conteúdo 

de uma forma mais significativa tanto para professores como para os alunos. 

 

 Cultura de Aprendizado. 

 

No modelo tradicional de ensino o professor é o personagem central, além de fonte 

principal de informações. Em contraste a este modelo a aprendizagem invertida coloca o aluno 
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como personagem principal e transforma o momento em sala de aula em uma oportunidade 

para explorar mais os temas de estudo, criando uma aprendizagem mais rica.  

Desta forma, os alunos são totalmente envolvidos na construção do conhecimento na 

medida em que participam e avaliam o seu aprendizado de modo mais significativo. 

 

 Conteúdo Intencional 

 

Os educadores que aplicam a aprendizagem invertida normalmente procuram pensar em 

um modelo para ajudar os seus alunos a desenvolverem uma melhor compreensão dos 

conceitos. Eles determinam o que deve ser explorado em sala de aula e quais materiais devem 

ser usados pelos alunos no momento de auto estudo (prática reflexiva e à investigação-ação) os 

educadores utilizam conteúdos intencionais para aproveitar ao máximo o tempo em sala de aula, 

afim de adotar métodos de atividade centrados nos alunos e estratégias de acordo com o nível 

de profundidade dos temas abordados. 

 

 Educador Profissional 

 

O papel do educador profissional é ainda mais importante e muitas vezes mais exigente 

no contexto da sala de aula invertida. Durante a sala de aula os educadores continuam 

observando os alunos, proporcionando-lhes o feedback constante nos momentos relevante. As 

atribuições importantes do educador é avaliar seu trabalho. 

O educador precisa estar preparado para se atualizar constantemente, Apesar do 

educador não ser colocado como o personagem principal, ele continua a ter um papel 

fundamental para que a sala de aula invertida funcione. Essa metodologia já está chegando e 

sendo aplicada no Brasil. 

 

 

3.5 A SALA DE AULA INVERTIDA NO BRASIL 
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Mesmo de forma lenta, esta transformação está chegando no Brasil. Exemplo disso é o 

Instituto Superior de Educação de São Paulo, conhecido como Singularidades, que forma e 

capacita educadores. Essa entidade já está ensinando os professores a utilizar esta metodologia. 

Nesse contexto, a Faculdade Singularidades, referência na formação de professores e 

profissionais da educação no Brasil, adotou no início de 2014 um novo projeto pedagógico, 

com uma proposta de ensino que transforma o aluno em agente do próprio conhecimento, 

promovendo a aprendizagem colaborativa entre os colegas e o professor.  

A ideia do projeto é que os alunos se organizem em grupos e os professores passam a 

orienta-los e acompanha-los na execução das tarefas e na aprendizagem das atividades. Os 

alunos não precisam mais ficar assentados em fila, com o professor diante do quadro negro na 

sala de aula. A sala é integradora, com um aprendizado colaborativo que utiliza as novas 

tecnologias como ferramentas eficazes para essa aprendizagem. Kalena (KALENA, 2014) diz 

que: 

Para o professor Valdir Carlos Silva, coordenador do curso de matemática do 
Singularidades, trabalhando por projetos e colaborativos, os alunos irão desenvolver 

habilidades como comunicação e senso crítico e inovador. “Os professores formados 

por esse modelo vão estar preparados para enfrentar e resolver problemas, não apenas 

para serem transmissores de conteúdos e reprodutores desses problemas. A postura é 

proativa, o aluno sai preparado para lidar de forma inovadora com os problemas do 

mercado. ”  

 

Em uma escola estadual de campinas as aulas de matemática se tornaram mais dinâmica 

com exercícios e interações entre professores e alunos. De acordo com Lopes (LOPES, 2015):  

Melhorar o desempenho dos alunos em matemática era um desafio para a diretora 

Anelita de Moura Fé Reis, da Escola Estadual Professor José Vilagelin Neto, em 

Campinas (SP). Quando ela ouviu falar sobre uma plataforma de aprendizagem que 

poderia aumentar o engajamento dos alunos, foi atrás para se informar. Após ter 

conhecido o método decidiu que iria trazer para a escola, e inverter a lógica tradicional 

da sala de aula. Dentro da carga horária de matemática do ensino fundamental e 

médio, algumas aulas acontecem no laboratório de informática e utilizam uma 

metodologia diferente. Ao contrário das aulas expositivas, neste período os alunos não 

precisam gastar tempo copiando matérias da lousa ou ouvindo explicações extensas. 

Eles focam na resolução de exercícios e aproveitam o momento para tirarem dúvidas 
com o professor sobre a matéria. Todo o trabalho é realizado em uma plataforma de 

aprendizagem que ajuda a inverter a sala de aula. 

 

Mesmo tendo exemplos positivos no Brasil, existem resistências por parte de alguns 

professores. Rocha (ROCHA, 2014, p. 2), conta que:  

 
Trabalhando com um grupo de 116 professores na expectativa de estabelecer um 

diálogo, na possibilidade de utilização de algumas tecnologias de suporte na aplicação 
deste método observou que alguns professores resistem à ideia de antecipar o acesso 
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ao conteúdo da sala de aula invertida, sob a alegação de que parte de seus alunos não 

possuem acesso à internet, por falta de tempo ou por não possuírem banda larga”. 

 

 Moran (MORAN, 2014) apud Rocha (ROCHA, 2014, p. 2), afirma que:  

“As reações dos professores representam uma necessidade maior de conhecimento sobre 

o objetivo da aplicação da metodologia”.  

Nesse sentido é necessário que eles compreendam o verdadeiro significado da utilização 

do método e consigam distinguir os estágios que fazem parte do acesso prévio ao conteúdo, 

porque ambos são ricos em suas propostas, o primeiro abrindo espaço para a autonomia dos 

alunos na busca de outras fontes de conteúdo, na busca de informações divergentes, na busca 

de outros desafios propostos na atividade de aprendizagem; o segundo considerado por alguns 

especialistas o momento do confronto presencial, do aprofundamento sobre o conteúdo feito 

pelo professor.  

Mas as mudanças são gradativas, elas não ocorrem de um dia para o outro, A inversão 

da sala de aula exige uma nova configuração na forma de ensinar que passa pela infraestrutura. 

Os alunos vão conversar entre si, e as carteiras dispostas em fila sequenciais são um empecilho. 

A falta de equipamentos eletrônicas também atrapalha. Também falta internet. Os colégios até 

têm rede, mas nem sempre é aberta para os alunos usarem em seus aparelhos de dispositivos 

pessoais. Pior ainda para quem não tem acesso em casa. Por outro lado, existe uma barreira 

cultural. “Os professores recebem pouco, e para que ele inove precisa de tempo para se preparar 

e testar novas práticas”, opina Maykon Müller, que estuda a sala invertida em seu doutorado, 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os alunos também resistem. “Senta 

lá no fundo da sala e acha que o professor é um entretenimento. Ele não quer ser ativo”, lamenta 

José Armando Valente, da Unicamp. 

Mesmo com todas essas dificuldades e necessário que aconteça uma mudança no ensino 

brasileiro. Conforme Lacorte (LACORTE, 2015):  

“As tecnologias de hoje estão redefinindo as aulas nos dias de amanhã, a educação e o 

acesso as informações online estão sempre em transformação, os países e organizações estão 

cada vez mais próximos desse modelo de ensino”.  

Segundo Piva (PIVA 2016): 

Além do Singularidades, que adotou o método em toda a sua grade curricular, a sala 

invertida já ganhou adeptos pontuais, no Brasil. Em São Paulo, o Colégio Dante 

Alighieri capacitou todos os seus professores para utilizá-lo. No Paraná, quatro 

instituições de ensino superior hoje estão ligadas ao Consórcio Sthem. Coordenado 

http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/ufpr/unidos-para-encontrar-a-metodologia-ideal-eb1okbfxqth36cgqw427rfyha
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pelo Instituto Laspau, da Universidade de Harvard, funciona como um impulsionador 

de práticas de aprendizagem ativa. A Faculdade Opet e as universidades Positivo e 

PUCPR compõem a iniciativa. 

 

Segundo Valente (VALENTE 2016) outro exemplo é a UNICAMP (Universidade 

Estadual de Campinas) que também tem sido referência na aplicação da metodologia, com 

palestras sobre a aprendizagem ativa-sala de aula invertida, com o objetivo de apresentar o 

conceito de aprendizagem e discutir com os participantes, estratégias e soluções de como a 

aprendizagem ativa pode ser incorporada em algumas disciplinas ministradas. 

Na medida em que os estudantes têm acesso a computadores e dispositivos móveis 

conectados à internet, mais oportunidades educativas e interativas se abrem para professores e 

alunos.  
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4. O MINICURSO  

 

 

4.1 O MINICURSO E A SALA DE AULA INVERTIDA 

 

 

Para analisar o método da sala de aula invertida foi elaborado um minicurso em 

novembro de 2015, para ser aplicado nas quatro turmas do terceiro ano do ensino médio da 

escola Marcos Bispos da Silva no município de Ji-Paraná Rondônia. Sendo que três destas 

turmas estudavam no período noturno e uma no período vespertino, as quatro turmas 

totalizaram noventa e sete alunos. As aulas foram ministradas na sala de vídeo da escola, onde 

foi possível adaptar um ambiente diferenciado do tradicional, usando as cadeiras em círculos 

para facilitar a interação e o entrosamento dos alunos. Também foi usado como recurso vídeos, 

e as aulas foram ministradas através de slides bem elaborados com figuras, pesquisas, perguntas 

e informações sobre o conteúdo estudado. 

O minicurso teve o objetivo de analisar a metodologia da sala de aula invertida, usando 

um assunto que está incluso dos livros didáticos, porém os professores não conseguem aborda-

lo por falta de tempo disponível. Para fazer essa Análise foi proposto alguns critérios de 

avaliação, que consistiram em avaliar os alunos através da presença, participação, 

comportamento e pesquisas realizadas sempre anterior ao tema abordado, para em sala ser 

discutido e aprofundado mais o assunto, e também observar a reação dos alunos ao inverter a 

sala de aula, mudando o ambiente da escola e propondo-lhes a pesquisa através de sites e vídeos, 

e participação em sala de aula.  

A metodologia foi aplicada em cinco encontros, sendo duas aulas cada encontro, 

totalizando dez aulas para cada turma. Também foi analisado a diferença entre turmas, quais 

foram mais participativas, quais tiveram um melhor desempenho e foram comparadas as notas. 

Tendo como conteúdo trabalhados os temas da “Estrutura da matéria e física das partículas 

elementares” e “Os aceleradores de partículas”. Que será discorrido nos próximos capítulos. 
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5 ESTRUTURAS DA MATÉRIA E FÍSICA DAS PARTÍCULAS ELEMENTARES 

 

 

5.1 A BUSCA PELO ELEMENTO FUNDAMENTAL DA NATUREZA “O ÁTOMO” 

 

 

Desde a antiguidade o homem sempre questionou sobre a vida, sempre houve no 

coração do homem uma indagação, uma pergunta. “ Qual seria o elemento fundamental da 

natureza? ” O primeiro documento registrado pelo homem sobre encontrar o elemento 

fundamental da natureza foi por volta do Século VI a. C. O primeiro Filósofo que temos 

registro, a discutir sobre o tema, foi Tales de Mileto. Segundo Ostermann (OSTERMANN, 

2001, p. 7), “A ideia de que há uma simplicidade subjacente responsável pela variedade infinita 

de matéria no mundo é proposta, pela primeira vez, na Filosofia Grega por Tales de Mileto 

(640-562 a. C.) ”  

Ainda conforme Ostermann (OSTERMANN, 2001, p. 7) pouco tempo depois este 

conceito foi introduzido e elaborado conforme a citação a seguir: 

O conceito de átomo é introduzido por Leucipo, e elaborado por Demócrito (585 a.C.). 

A palavra átomo, de origem grega, significa algo indivisível; a essência última da 

matéria. Demócrito postulou a existência de coisas que: a) são muito pequenas para 

serem observadas; b) estão em movimento contínuo no vazio; c) são impossíveis de 

serem subdivididas - os átomos, por colisões, unem-se para formar a imensa variedade 

de coisas que conhecemos. 

 

De acordo com Almeida (ALMEIDA, 1983) apud Alves (ALVES, 2008, p. 27), as 

principais características da teoria atômica grega podem ser encontradas em um poema 

composto em 57 a. C. Por Lucrécio Caru (95 - 55 a.C.), denominado “De Rerum Natura”, que 

sumarizando são: 

Átomos são extremamente pequenos, indivisíveis, partículas imutáveis que não 

podem ser criadas nem destruídas; embora construam algumas substancias comuns, 

Átomos diferem em forma, tamanho e peso; o espaço entre os átomos e vazio (um 

vácuo); os átomos ficam juntos em corpos por ligações mecânicas e assim produzem 

a variedade infinita do mundo material; a densidade de um corpo e uma relação 

Inversa da quantidade de espaço vazio entre os átomos; átomos estão em movimento 

perpetuo que persiste por ele mesmo. (Ibid., p. 5).  

 

Modernamente se diz que o átomo não tem estrutura interna, mas a partícula que recebe 

o “status” de átomos vem se modificando com o tempo. 
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Segundo Ostermann (OSTERMANN, 2001, pp. 8, 9): 

[.....] Até o final do século XIX, os átomos são considerados elementos sem estrutura. 

Somente com o desenvolvimento de outra área da Física, a Eletricidade (ligada a 
nomes como Faraday, Coulomb, Ampere, Oersted), será possível concluir que o 

átomo não é, na verdade, indivisível. Assim, ao longo de 2 000 anos, perdura a crença 

em um mundo construído a partir de um constituinte básico indivisível. 

 

O átomo foi considerado indivisível até se descobrir que ele era formado por três 

partículas menores conhecida como: Elétrons, prótons e nêutrons. Abraão (ABRAÃO, 2005), 

diz: “Hoje, sabemos que os átomos são formados por partículas subatômicas como os prótons, 

nêutrons, elétrons, pósitrons, quarks, neutrinos e mésons’’  

Esse pensamento foi sendo modificando ao decorrer dos anos, portanto ainda não se 

pode dar uma resposta definitiva, mas pode ser apresentado um estágio atual que é resultado de 

longos anos de pesquisa, percorrido ao longo do caminho da ciência. Assim conforme Alves 

(ALVES, 2008, p. 18): 

Os trabalhos dos químicos e o desenvolvimento desta Ciência auxiliaram as 

investigações sobre os átomos. Mas, até o final do século XIX os átomos são 

considerados elementos sem estrutura (OSTERMANN, 1999). Somente com o 

desenvolvimento da eletricidade, com os trabalhos do físico francês André Marie 

Ampère (1775-1836), do físico dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-1851), 

entre outros, que a indivisibilidade do átomo passa a ser encarada como não sendo 

verdadeira. Para Oersted era apenas uma questão de tempo mostrar que o átomo tinha 
carga elétrica como constituinte 

 

Apesar de o vocábulo átomo permanecer, por razões históricas, designando o elemento 

químico, a busca pelas verdadeiras partes indivisíveis, levou às partículas elementares. A visão 

atual das partículas elementares foi atingida com base no conhecimento apoiado por teorias 

matemáticas e comprovadas em experimentos extremamente precisos 

 

 

5.2 EVOLUÇÕES HISTÓRICA DO ÁTOMO 

 

 

Quando se faz uma análise sobre a constituição da matéria, dos diferentes materiais que 

formam o universo, logo vem à mente a lembrança do átomo. Esta história do descobrimento 

do átomo foi fascinante. Segundo Ostermann (OSTERMANN, 2001, pp. 7, 8): 

O entendimento deste conceito causou um impacto enorme na história das ciências: 

Filosofia Antiga, na Mecânica Newtoniana, na Química, na Teoria Cinética dos 

Gases, no eletricidade e Magnetismo, na Mecânica Quântica, no desenvolvimento de 
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novas tecnologias e na descoberta de novas interações fundamentais na natureza. Na 

Idade Média, o atomismo, enquanto doutrina filosófica, é praticamente abandonado. 

O pensamento do homem volta-se para questões espirituais, para Deus. É a partir de 

Copérnico, em 1543, que o homem deixa de estar no centro do mundo, quando então 

o sistema geocêntrico é substituído pelo sistema heliocêntrico.  

 

No início da era moderna que os pensadores começam a dar mais valor às Ciências 

Naturais, com os trabalhos de Copérnico (1473-1543), Galileu (1564-1642) e Newton (1642-

1727). Segundo Caruso (CARUSO, 1996, p. 325), com o início da Renascença Italiana surge 

um crescente interesse do homem em relação à natureza.  

Dalton concordava com a teoria de Leucipo e Demócrito de que a matéria era constituída 

de pequenas partículas, os átomos. Os conceitos de Dalton permitiam a explicação de muitos 

fenômenos observáveis, mas o tamanho pequeno do átomo tornava muito difícil o estudo dos 

cientistas, eles tinham que usar a imaginação para tentar entender a constituição da matéria. 

Então realizavam experimentos e observavam os resultados. (SOUSA, 2015).  

A partir daí procuravam obter informações sobre os átomos que constituíam o material. 

 

 

5.3. O NASCIMENTO DA TEORIA ATÔMICA 

 

 

Vários séculos se passaram desde os primórdios das teorias atômicas, com a definição 

de Leucipo e Demócrito até o modelo de Dalton. Abraão (ABRAÃO, 2005) diz que: 

O átomo é partícula fundamental da matéria. O nome átomo foi dado pelo filósofo 

grego Demócrito, que viveu entre 546 e 460 a. C. Ele acreditava que todos os materiais 

possuiriam uma menor parte, que seria indivisível (a = não; tomos = divisões). O 

cientista inglês John Dalton, retomou as ideias de Demócrito 23 séculos depois, em 

1808. 

 

Através desse grande espaço de tempo, diversos experimentos auxiliaram a retomada de 

tal discussão com uma visão mais moderna e um pouco mais completa. Segundo Pinheiro, Costa 

e Moreira (PINHEIRO, COSTA e MOREIRA 2011, p. 9): 

O atomismo surgiu quando se tornou impossível o mundo ser explicado com as teorias 

disponíveis. Provavelmente as teorias de Parmênides e Heráclito tenham sido as 

grandes motivadoras para a elaboração dessa teoria, pois se buscava uma alternativa 

entre as propostas anteriores. 
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 No final do século XVIII já se havia acumulado muito conhecimento acerca de 

transformações da matéria. Com o uso de experimentação, muitas leis científicas foram sendo 

elaboradas, mas essas leis não conseguiam explicar os fenômenos que ocorriam, era necessária 

uma explicação teórica mais compreensível.  

Segundo Ostermann (OSTERMANN, 2001, p. 9) “Os alicerces para mudar a concepção 

do átomo, como a última constituição da matéria, começam a ser desenvolver com o trabalho 

do químico inglês Dalton, em 1808”.  

 Dalton observou que as diversidades de substâncias podiam ser formadas combinando-

se diferentes quantidades de poucos elementos tais como: Hidrogênio, carbono, oxigênio, sódio. 

A forma como estes elementos se unia para formar as diversas substâncias poderia ser entendida 

se cada elemento fosse feito de átomos. As combinações de átomos de diversos elementos 

formam as moléculas das substâncias. Dalton acreditava que a essência última da matéria era 

indivisível. Por isso, homenageando Demócrito, batizou este constituinte último de "átomos".  

Hoje está harmonia é entendida a partir do fato de que os átomos não são elementares, 

mas sim sistemas complexos de elétrons que giram em torno de um núcleo compacto, formado 

de prótons e neutros. O núcleo e os elétrons são mantidos pela força atração eletromagnética 

entre cargas opostas. Os elétrons são negativamente carregados e o núcleo é positivo, conforme 

(OSTERMANN, 2001, p. 9).  

 

 

5.4. OS MODELOS ATÔMICOS 

 

 

5.4.1. Os avanços na ciência 

 

 

De acordo com Alves (ALVES, 2008, p. 7), “entre os anos 1895 a 1905 houve uma 

verdadeira revolução na física. Neste período obtiveram-se grandes avanços na ciência, como 

a descoberta dos raio-x, elétrons e prótons. As causas dessa revolução foram as indagações 

feitas para explicar o átomo, sua estrutura, seus constituintes e sua estabilidade”. 
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O interesse pelos constituintes fundamentais da matéria iniciado pelos pré-socráticos 

continua e cada hipótese desenvolvida foi fundamental para que se obtivesse um modelo cada 

vez melhor que respondesse o maior número de questões possíveis. Um dos experimentos que 

permitiu a constatação de diversos fatos, foi o uso de tubos de raios catódicos. Segundo 

Salmeron (SALMERON, 2007, cap. 1, p. 8), “Os raios catódicos são elétrons que são 

arrancados do catodo por causa da diferença de potencial existente entre o catodo e o anodo, e 

são atraídos pelo anodo”.  

Os raios catódicos produzem luminescência nos corpos com que se chocam como, por 

exemplo, na parede do tubo. A emissão dessa luz forma-se através dos elétrons que constituem 

os raios catódicos, eles possuem grande energia cinética. Com o choque, eles perdem essa 

energia cinética, comunicando energia aos elétrons dos átomos do vidro; estes elétrons são 

então acelerados e emite onda eletromagnética.  

Costuma-se demonstrar esta propriedade construindo-se um tubo de Crookes em que o 

anodo seja uma cruz. Quando o tubo funciona em uma câmara escura nota-se na parede do tubo 

a sombra da cruz, indicando que os elétrons se propagam aproximadamente em linha reta; os 

que foram barrados pela cruz produziram sua sombra. Como mostra a figura 5.4.1.1. 

 

Figura 5.4.1.1: Ampola de Crookes 

 

Fonte: http://aimagemcomunica.blogspot.com.br/2011/04/aplicacoes-da-fotografia-ciencia.html 

 

Também conforme Lana (LANA, 2014), A partir do século 19 aconteceu um grande 

número de descobertas e teorias a respeito da natureza dos átomos: 
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 Faraday, estudando a eletrólise, lançou a ideia de que a eletricidade estivesse 

associada aos átomos; 

 Röentgen descobriu os raios X; 

 Becquerel descobriu a radiatividade; 

 Marie e Pierre Curie descobriram os elementos rádio e polônio. 

Em meio a tantas evidencias, os cientistas perceberam que tinha algo mais significativo 

no átomo, deveria ser algo de grande importância, não apenas uma bolinha maciça muito 

pequena. A ideia dos gregos de que a menor partícula da matéria era algo uniforme e indivisível 

começou a cair por terra. Segundo Almeida (ALMEIDA, 2014): 

“Para isso, os resultados dos trabalhos do físico e químico irlandês Robert Boyle, 

publicados em 1661, foram decisivos. Nesses trabalhos, ele concluiu que todos os objetos eram 

compostos por átomos, que seriam as unidades fundamentais da matéria”. 

Os séculos XVII e XVIII caracterizaram-se pela aquisição de um grande número de 

informações obtidas experimentalmente, ainda segundo Almeida (ALMEIDA, 2014), muitos 

cientistas começaram a realizar experiências utilizando métodos e materiais diferentes.  

Logo ficou demonstrado que a possibilidade de a matéria ser contínua não era apoiada 

pelos resultados obtidos, fazendo com que o modelo de Aristóteles para a constituição da 

matéria desmoronasse e o atomismo se firmasse como uma realidade incontestável. Conforme 

Oliveira e Fernandes (OLIVEIRA E FERNADES 2006, p. 5): 

“Para chegar a essa conclusão observou-se o fato de que algumas das substâncias 

podiam ser combinadas formando outras. ”  

Além de haver feito essas constatações, Boyle adotou o termo elemento, que era usado 

na Grécia Antiga, para nomear substância simples. Parecia, portanto, que a existência do átomo 

já era incontestável, mas ainda faltava detalhes, fato que vem progredindo até os dias de hoje. 

 

 

5.4.2 Modelos atômico de Dalton 
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Segundo Azevedo (AZEVEDO, 2010), em 1803 Dalton propôs uma teoria que 

explicava as leis da conservação de massa e da composição definida, chamada Teoria Atômica 

de Dalton. Essa teoria foi baseada em diversos experimentos e apontou as seguintes conclusões: 

 Toda matéria é formada de partículas fundamentais, os átomos. 

 Os átomos não podem ser criados e nem destruídos, eles são permanentes e indivisíveis.  

 Um composto químico é formado pela combinação de átomos de dois ou mais 

elementos em uma razão fixa. 

 Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos, já os átomos de 

diferentes elementos possuem propriedades diferentes. Os átomos caracterizam os 

elementos. 

 Quando os átomos se combinam para formar um composto, quando se separam ou 

quando acontece um rearranjo são indícios de uma transformação química. 

Resumindo, Dalton acreditava que o átomo era uma esfera maciça, homogênea, 

indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Se fizermos uma comparação, os átomos 

seriam semelhantes a bolinhas de gude: Maciças e esféricas. O modelo atômico de Dalton ficou 

sendo chamado de bola de bilhar por causa do seu formato. A figura 5.4.2.1 a seguir exemplifica 

a modelo bola de bilhar: 

  

Figura 5.4.2.1: A bola de bilhar é a ilustração proposta por Dalton 

 

Fonte: Google Imagens http://www.explicatorium.com/images/cfq-9/modelo-dalton.jpg 

 

 

Segundo Almeida (ALMEIDA, 2014): 

 
Usando estas ideias simples, Dalton fez com que as observações químicas da época 

parecessem muito razoáveis. Ele teve o mérito de consolidar a ideia do átomo como 

unidade elementar da matéria, utilizando dados experimentais quantitativos. Porém, o 
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seu modelo atômico continha uma série de equívocos, que foram demonstrados 

através de experimentos realizados a partir da segunda metade do século XIX. 

 

Apesar de um modelo simples, Dalton deu um grande passo na elaboração de um 

modelo atômico, pois foi o que instigou na busca por algumas respostas e propostas de futuros 

modelos. 

 

 

5.4.3. Modelo atômico de Thomson. 

 

 

Conforme Lopes e Martins (LOPES e MARTINS, 2009), Thomson foi uma das 

personalidades mais importantes no processo de estruturação da teoria atômica no final do 

século XIX e início do século XX.  

As ideias de Thomson sobre a estrutura do átomo se transformaram com a passagem do 

tempo e surgiu a consideração de novas teorias. Desde as ideias iniciais, que parecem estar 

vinculadas ao trabalho de Dalton até as hipóteses quânticas e o átomo nuclear. Em suas teorias 

e resultados experimentais é possível perceber ao longo do seu trabalho, a sua capacidade de 

adotar novos referenciais e produzir novas hipóteses explicativas a partir suas concepções 

iniciais. 

Para ele também o átomo seria uma nuvem de carga positiva, estando os elétrons dentro 

dessa nuvem positiva. Foi em 1903 que o novo modelo foi proposto, baseado nas experiências 

dos raios catódicos. Para Thomson, o átomo era uma esfera de carga positiva, cheia de cargas 

negativa. Segundo Alves (ALVES, 2010) apud Junior (JUNIOR, 2013, p. 25): 

 “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”.  

Por esse motivo o modelo ficou conhecido como “pudim de passas”. Conforme se 

observa na figura 5.4.3.1. 
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Figura 5.4.3.1: Pudim de passas, a ilustração proposta por Thomson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.explicatorium.com/images/cfq-9/modelo-thomson.jpg 

 

 

5.4.4. Modelo atômico de Rutherford 

 

 

Em 1911, Ernest Rutherford, estudando a trajetória de partículas emitidas pelo elemento 

radioativo polônio, bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa para observar sua 

deflexão. Os resultados mostraram que poucos raios se desviavam, muitos indo, inclusive, para 

trás, num ângulo traseiro. A experiência de Rutherford é representada através da figura 5.4.4.1.  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.explicatorium.com/images/cfq-9/modelo-thomson.jpg
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Figura 5.4.4.1: Experimento de Rutherford. 

 

Fonte: https://nacienciacomnatalia.files.wordpress.com/2011/04/modelo-atomico-rutherford.jpg 

 

Conforme Nisenbaum (NISENBAUM) apud Neto (NETO, 2011, p .25), “Isto levou 

Rutherford a supor que o átomo possui um núcleo muito pequeno que concentra sua massa e 

um grande ‘vazio’ (eletrosfera). Com isto ele propôs um modelo conhecido como ‘modelo 

planetário’ atômico”. 

A partir destes resultados ele concluiu que o átomo não era uma esfera positiva com 

elétrons mergulhados nesta esfera, pois foi observado que: 

 O átomo é um enorme vazio; 

 O átomo tem um núcleo muito pequeno; 

 O átomo tem núcleo positivo (+), já que partículas alfa desviavam algumas vezes; 

 Os elétrons estão ao redor do núcleo (na eletrosfera) para equilibrar as cargas positivas.  

O modelo atômico de Rutherford sugeriu então um átomo com órbitas circulares de 

elétrons em volta do núcleo, como mostra a figura 5.4.4.2, a seguir. 

Nesse contexto surge a ideia de que os elétrons estariam em movimentos circulares ao 

redor do núcleo, uma vez que se estivesse parado, acabariam por se chocar com o núcleo, 

positivo. Rutherford acreditava que o átomo seria de 10000 a 100000 vezes maior que seu 

núcleo. Segundo Augusto (ALGUSTO, 2012): 

Hoje, sabe-se que o átomo é 10.000 a 100.000 vezes maior que seu núcleo. Numa 

escala macroscópica, pode-se comparar um átomo com um estádio de futebol. Se o 

átomo fosse o estádio do Maracanã, o seu núcleo seria uma formiga no centro do 

campo. Então o átomo é enorme em relação ao seu núcleo.  
 

 

https://nacienciacomnatalia.files.wordpress.com/2011/04/modelo-atomico-rutherford.jpg
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 Figura 5.4.4.2: Sistema planetário a ilustração proposta por Rutherford. 

 

Fonte: http://www.explicatorium.com/images/cfq-9/modelo-atomico-rutherford.jpg 

 

Rutherford (RUTHERFORD 1911, p. 687), apud Junior (JUNIOR 2013, p. 26), diz: 

Ao comparar a teoria de Thomson com os resultados experimentais, sugere que o 

átomo consista de uma região central, com toda a carga concentrada neste ponto, e de 

que as grandes deflexões das partículas individuais α e β ocorreram principalmente 
devido passagem destas através do intenso campo central. O efeito da carga igual e 

oposta, suposta uniformemente distribuída através da esfera atômica deve muito 

pequeno comparado com o efeito da carga central uma vez que a massa, o momento 

e energia cinética da partícula α é muito maior quando comparado com os valores 

correspondentes de um elétron em movimento rápido  

 

Porém, o átomo de Rutherford apresentou algumas falhas, deixando alguns 

questionamentos:  

 Se o núcleo atômico é formado por partículas positivas, por que essas partículas não se 

repelem e o núcleo não desmorona?  

 Se as partículas são de cargas opostas, por que elas não se atraem? Os elétrons iriam 

perder energia gradualmente percorrendo uma espiral em direção ao núcleo, e à medida que 

isso acontecesse, emitiriam energia na forma de luz.  

 Mas como os elétrons ficam em movimento ao redor do núcleo sem que os átomos 

entrem em colapso? Segundo Neto (NETO, 2011, p. 26): 

O átomo de Rutherford explicava os resultados de sua experiência, no entanto, uma 

vez que uma partícula negativa orbitando uma positiva deve irradiar energia, sua 

órbita não poderia ser estável. Seu raio diminuiria progressivamente até colidir com o 

núcleo, em uma espiral.  
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5.4.5. Modelo atômico de Bohr. 

 

 

 Como era preciso a criação de um modelo para explicar a estrutura atômica, em 1913 

Niels Bohr propôs um novo modelo atômico. Segundo Sousa (SOUSA, 2015), seu modelo foi 

baseado em dois postulados: 

 Os elétrons só podem girar ao redor do núcleo em órbitas circulares, chamadas 

de órbitas estacionárias, e enquanto eles estão nessas órbitas não emitem energia. 

 A energia absorvida ou emitida por um átomo é equivalente ao número inteiro 

de um quantum.  

Cada quantum tem energia igual ao produto de uma constante h, chamada constante de 

Planck, pela frequência f da radiação emitida ou absorvida. A figura 5.4.5.1 exemplifica o 

modelo planetário do átomo de Niels Bohr. 

 

Figura 5.4.5.1 Modelos planetário do átomo a ilustração proposta por Niels Bohr. 

 

Fonte: http://www.explicatorium.com/images/cfq-9/modelo-bohr.jpg 

 

É importante destacar que as hipóteses de Niels Bohr tinham como objetivo explicar o 

comportamento do movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo de hidrogênio, e que 

não foi deduzida de teorias já conhecidas. Apesar de conseguir explicar o movimento do elétron 

no átomo de hidrogênio, o modelo proposto por Bohr não obteve o mesmo resultado quando 

aplicado a átomos de outros elementos, não resolvendo o problema da estrutura atômica. 

Assim, usando princípios do que seria chamado mais tarde de física quântica, Niels Bohr 

propôs que em certas órbitas, os elétrons não irradiariam, de modo que pudessem manter sua 

http://www.explicatorium.com/images/cfq-9/modelo-bohr.jpg
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energia não espiralar. São os chamados estados estacionários. O elétron irradiaria quando 

“saltasse” de uma órbita para a outra, o chamado salto quântico, sendo a energia do fóton 

irradiado a exata diferença de energia entre as órbitas estacionárias.  

Essas ideias baseavam-se nos trabalhos de Einstein e Planck e são mostradas na figura 

5.4.5.2. 

Figura 5.4.5.2: O elétron emite um fóton quando salta entre as órbitas permitidas 

 

Fonte: http://quimica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2010/04/Modelo_de_Bohr.jpg 

 

Conforme Neto (NETO 2011, p. 27), este modelo ainda explicava as linhas espectrais, 

que eram os registros dos fótons emitidos e são característicos de cada elemento, do átomo de 

hidrogênio, porém, não explicava as linhas de átomos mais pesados. A grande questão é que 

este modelo rompia com a física clássica, de modo que era o começo de novas ideias, reforçando 

a quantização da energia.  

Segundo Marcos (MARCOS 2009, p. 29) sobre essa busca Niels Bohr escreve: 

 A existência do quantum elementar de ação expressa, a rigor, uma nova faceta da 

individualidade dos processos físicos, a qual é desconhecida das leis clássicas da 
mecânica e do eletromagnetismo, e restringe a validade destas leis basicamente aos 

fenômenos que envolvem ações grandes em comparação com o valor de um único 

quantum, tal como fornecido pela nova constante atômica de Planck. Essa condição, 

embora amplamente satisfeita nos fenômenos da experiência física comum, não é de 

modo algum aplicável ao comportamento dos elétrons nos átomos e, a rigor, somente 

a existência do quantum de ação impede a fusão dos elétrons e do núcleo um 

corpúsculo neutro maciço, de extensão praticamente infinitesimal. 

 

 

 

 

5.4.6. Modelo da nuvem eletrônica 

 

 

http://quimica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2010/04/Modelo_de_Bohr.jpg
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Conforme Matos (MATOS s.a. pp. 3,4), este é o modelo atualmente aceito, tendo sido 

proposto na década de 1920 no desenvolvimento da mecânica quântica. No núcleo do átomo 

estão os prótons e os nêutrons, enquanto que os elétrons giram em seu redor, ocupando 

determinados níveis de energia, sendo que o número de elétrons em cada nível de energia é 

expresso pela distribuição eletrônica.  

É preciso relatar que a descoberta do nêutron é posterior a esta data, tendo sido provada 

a sua existência por James Chadwick, em 1932, apesar de já previsto por Rutherford. 

Segundo Ferreira (FERREIRA, 2013), os principais cientistas responsáveis por esta 

proposta foram Heisenberg, Schroedinger e Dirac. No entanto houve também outras 

contribuições importantes que permitiram que chegássemos ao modelo que hoje consideramos 

como válido. Na figura 5.4.6.1, está representada a nuvem eletrônica de um átomo, que 

representa a probabilidade de encontrar os elétrons num determinado local do espaço.  

 

Figura 5.4.6.1: Modelo da nuvem eletrônica, proposta por: Heisenberg, Schroedinger e Dirac. 

 

Fonte: http://reinventaromundo.com.sapo.pt/dicionario/eletrao.jpg 

 

Em um material qualquer, os átomos estão dispostos num retículo cristalino, que é um 

sistema de pontos considerados como os centros de gravidade das partículas materiais, 

dispostos de maneira a constituírem uma rede de três dimensões e de malhas paralelepipedais. 

Neste caso, a nuvem eletrônica forma uma espécie de eletrosfera única entre todos os átomos 

agrupados no retículo, podendo se mover livremente de forma a estabilizar estes átomos. 

 De acordo com tal teoria, a nuvem de elétrons livres funciona com uma ligação 

metálica, estabelecendo a união entre os átomos de metais. Assim Conforme Serway e Jewett 

http://reinventaromundo.com.sapo.pt/dicionario/eletrao.jpg
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(SERWAY e JEWETT Cap. 28.12, p.1127), foi em 1926 que Schroedinger lançou as bases da 

Mecânica Ondulatória ao apresentar um modelo atômico no qual os elétrons eram considerados 

como partículas-onda. O modelo de Schroedinger, válido até hoje, procura determinar os 

valores permitidos de energia para os elétrons de um átomo e mostra que é impossível 

conhecermos a trajetória de um elétron.  

Isso já havia sido previsto por Heisenberg, no seu famoso Princípio da Incerteza, que 

diz que “É impossível determinarmos simultaneamente a posição e a quantidade de movimento 

de um elétron, com exatidão, em um certo instante”. 

 À figura 5.4.6.2mostra a evolução dos modelos atômicos. 

 

Figura 5.4.6.2: A evolução dos Modelo atômicos. 

 

Fonte: http://filovida.org/wp-content/uploads/2015/12/evo.png 

 

Depois dos modelos atômicos terem sido propostos e confirmados, vieram as 

descobertas de várias partículas. 

 

 

5.5. MODELO PADRAO DE PARTICULAS. 

 

 

5.5.1. As grandes descobertas 
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 A primeira partícula descoberta foi o elétron, depois o próton, nêutron, fóton, os 

neutrinos, quarks e muitas outras.  

A partir da ampola de Crookes e do experimento lâmina de ouro de Rutherford 

apareceram as câmaras construídas para detectar partículas, sendo que estas tecnologias foram 

evoluindo de forma gradativa, até se chegar aos aceleradores de partículas.  

 “Desde a década de 1950, enormes somas têm sido investidas na construção de 

aceleradores de partículas de energia cada vez maiores, com o objetivo de encontrar partículas 

previstas por várias teorias”. (TIPLER 2000, cap. 41, p. 152). 

 

 

5.5.2. Zoológico de partículas 

 

 

A fabricação dessas novas maquinas de aceleradores, levou os pesquisadores a descobrir 

uma quantidade muito grande de partículas. O número de partículas elementares descobertas e 

postuladas pelos físicos era tão grande que se tornou comum para eles tratar as partículas como 

“zoológico de partículas”. (CARUSO 1996, p. 329). 

Na tentativa de simplificar a grande quantidade de partículas para que pudessem 

entendê-las melhor, os físicos tentaram descobrir relações entre estas partículas elementares. 

Que permitiriam classificá-las em menores grupos. Para isto, os cientistas tiveram que pesquisar 

quais dessas partículas realmente eram fundamentais. Por isso, no início dos anos 70, foi 

desenvolvido o chamado “Modelo Padrão”, que consiste numa teoria quântica, concordando 

com a mecânica quântica e a relatividade especial, que poderia explicar muito do que acontece 

em nosso mundo. 

 

 

5.5.3. Partículas elementares 

 

 

Conforme Balthazar e Oliveira (BALTHAZAR e OLIVEIRA 2008, p. 21), O modelo 

padrão é uma teoria desenvolvida nas décadas de 60 e 70, do século XX, para explicar como é 
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o funcionamento do mundo das partículas que são essenciais para a formação do universo, 

através do conhecimento das partículas mais básicas que constituem a matéria, chamadas de 

elementares.  

Moreira (MOREIRA 2009, p. 1), diz que o chamado Modelo Padrão das partículas 

elementares pode ser considerado uma teoria. E das melhores que se tem, na opinião de muitos 

físicos. Por exemplo, segundo Gordon Kane, um físico teórico da Universidade de Michigan 

apud Moreira (MOREIRA 2009, p. 1): 

“O Modelo Padrão é, na história, a mais sofisticada teoria matemática sobre a 

natureza. Apesar da palavra “modelo” em seu nome, o Modelo Padrão é uma teoria 

compreensiva que identifica as partículas básicas e especifica como interagem. Tudo 

o que acontece em nosso mundo (exceto os efeitos da gravidade) resulta das partículas 

do Modelo Padrão interagindo de acordo com suas regras e equações 

 

Uma partícula é considerada elementar quando não é formada por outras, sendo, 

portanto, o constituinte mais básico da matéria. Esse modelo tem se mantido com sucesso há 

algumas décadas. Muitas partículas previstas no modelo padrão foram posteriormente 

encontradas em aceleradores de partículas. Segundo este modelo tudo é composto por léptons, 

quarks e bósons, que são as partículas mais elementares do nosso universo. 

 

 Os Léptons: 

 

Os léptons são partículas que participam apenas das interações fracas e fazem parte deste 

grupo o elétron: O múon, o tau e os neutrinos.  

O elétron foi o primeiro dos lépton a ser descoberto, sendo observado por J. J. Thomson 

em 1897. Ele é o único lépton que existe nos átomos de nosso mundo naturalmente. O próximo 

membro da família dos léptons é o múon, que foi observado pela primeira vez por Carl 

Anderson e Neddermayer em 1937. Ele tem aproximadamente 200 vezes a massa do elétron, 

possuem a mesma carga e são altamente penetrantes. Conversi, Pancini e Piccioni (1937), 

usaram campos magnéticos para separar múons, positivos e negativos e descobriram que ambos 

possuem um tempo de vida de aproximadamente 20 microssegundos, (BIANCHI e MARQUES 

1992, p. 5).  

O tau foi previsto por M. L. Perl em 1975 e comprovado em 2000 por uma equipe de 

físicos do Fermi National Laboratory (Fermilab), nos Estados Unidos, segundo (ABDALLA, 

2005). 



56 

  

 

 

Os neutrinos foram previstos por Wolfgang Pauli e detectados em 1956 por Frederick 

Reines e Clyde. L. Cowan Jr. Eles são produzidos no núcleo do Sol e ejetados para o espaço 

onde quase não interagem, atravessando a distância entre o Sol e a Terra sem qualquer 

perturbação. O mais importante é que os neutrinos carregam informação sobre o interior do Sol, 

onde a energia está sendo gerada. Eles interagem tão fracamente com a matéria que ao atingirem 

a Terra passam por ela sem serem percebidos. Segundo Monteiro (MONTEIRO, 2014): 

Nos subterrâneos de uma montanha, cientistas conseguiram observar pela primeira 

vez o núcleo do Sol através de suas emissões de neutrinos, escorregadias partículas 

elementares que demonstram que nossa estrela continuará brilhando por pelo menos 

mais 100 mil anos. "Se é certo que os olhos são o espelho da alma, então, com esses 
neutrinos não estamos vendo apenas a face do Sol, mas também seu núcleo. 

Conseguimos vislumbrar a alma do Sol", anunciou o físico Andrea Pocar, da 

Universidade de Massachusetts, em Amherst (nordeste dos Estados Unidos), que 

participou dessa descoberta feita graças ao detector Borexino. O detector está 

enterrado sob 1,4 mil metros de rocha no laboratório do Gran Sasso, na Itália (centro). 

  

Com o desenvolvimento dos aceleradores, foram descobertas muitas partículas pelos 

físicos. Para organizar o conhecimento adquirido foi criado o Modelo Padrão. Segundo este 

modelo existe um grupo formado de 6 partículas chamadas de léptons.  

Elas são: o elétron (e); o múon (m), mais pesado que o elétron; e o tau (t), ainda mais 

pesado que o múon. Esses três léptons é são partículas eletricamente negativas. Para cada uma 

dessas partículas, existe um neutrino correspondente: O neutrino do elétron (ne), o neutrino do 

múon (nm); e o neutrino do tau (nt), em ordem de peso. Os leptons são: O elétron, o múon, e o 

tau, e os seus respectivos neutrinos. A figura 5.6.3.1 mostra a classe dos léptons. (TIPLER, 

2000, pp.153,154), 

 

Figura 5.5.3.1: Classe das partículas dos léptons. 

 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/os-leptons-1309279438.jpg 

http://www.infoescola.com/fisica/modelo-padrao/
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/os-leptons-1309279438.jpg
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 Os Quarks 

 

Já se sabe que o elétron foi a primeira partícula elementar a ser descoberta, mas sua 

descoberta não ocorreu de um dia para o outro, foi fruto do trabalho de milhares de cientistas 

empenhados em pesquisas sobre a matéria. Atualmente se sabe que o elétron é uma partícula 

que possui carga negativa e que ele pode ser encontrado nos átomos que constituem toda e 

qualquer substância.  

Segundo Moreira (MOREIRA, 2007, pp. 3,4), depois foram descobertos os prótons e 

os nêutrons. Em 1886 o cientista Eugen Goldstein previu a existência do próton. Mas só foi 

confirmado experimentalmente em 1904 por Rutherford. O nêutron foi descoberto 

experimentalmente por Sir James Chadwick em 1932. No entanto o cientista inglês Rutherford 

já tinha previsto a existência dessa partícula em 1920. E importante destacar que os prótons e 

nêutrons não são partículas elementares, mais são importantes para se chegar até elas. Como se 

pode observar na figura 5.6.3.2, a seguir, os núcleos dos átomos são compostos por prótons e 

nêutrons. Ao redor deles fica a eletrosfera, formada por elétrons.  

Em 1968 foi descoberto, por Murray Gell-Mann, outra partícula no interior do átomo, 

chamada quark, cuja combinação produz os prótons e os nêutrons. Os quarks são mantidos 

grudados uns aos outros através da força nuclear forte, que é transmitida por partículas 

chamadas de glúons, que fazem parte dos bósons. Conforme Baio (BAIO, 2015):  

"Se formos pensar no nosso dia a dia, nas coisas que são feitas na natureza e fazendo 
essa analogia com a construção civil, o que temos são os elétrons e os quarks como os 

menores tijolos usados na construção do mundo", diz o professor Alexandre Suaide, 

do departamento de Física Nuclear da USP (Universidade de São Paulo). "É claro que 

temos também os cimentos que colam esses tijolos, que são os fótons e glúons." 

 

Figura 5.5.3.2: Imagem ilustrativa do átomo com os quarks. 

 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/6a3a1976a0099def0e93a5066b1ee1bd.jpg 

http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/6a3a1976a0099def0e93a5066b1ee1bd.jpg
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Como se pode observar na figura 5.6.3.2, os quarks são partículas elementares que ficam 

dentro dos prótons e nêutrons. Segundo Moreira (MOREIRA 2007, pp. 5,7), os quarks possuem 

duas propriedades importantes, o sabor e a cor. Os nomes destas propriedades são apenas 

analogias. Os quarks podem assumir 6 sabores, top (t), bottom (b), charm (c), strange (s), up 

(u) e down (d). Apenas os quarks up e down estão presentes nos prótons e nos nêutrons.  

Os sabores top, bottom, charm e strange foram descobertos em experiências utilizando 

aceleradores de partículas. Dois quarks juntos formam mesóns e três quarks formam bárions, 

como aqueles que compõem o núcleo atômico. Em analogia a um sistema de cores, os quarks 

possuem três propriedades chamadas de cores, red (vermelho), green (verde) e blue (azul). A 

propriedade cor não é estática, ou seja, eles interagem entre si e mudam de cor constantemente 

através dos glúons.  

Esta interação é a que permite que aos quarks permanecerem juntos, por isso a partícula 

intermediadora é chamada de glúons, que vem da palavra inglesa glue, que significa cola. 

Como mostra a figura 5.5.3.3. 

 

Figura 5.6.3.3: Imagem ilustrativa dos quarks em movimento. 

 

Fonte: http://media.eurekalert.org/multimedia_prod/pub/web/101108_web.jpg 

 

 Os Bósons  

 

Os Bósons são as partículas mediadores de força, responsáveis pelas quatro interações 

fundamentais, que são as forças nucleares forte e fraca, a força eletromagnética e a força 

http://media.eurekalert.org/multimedia_prod/pub/web/101108_web.jpg
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gravitacional. Segundo o modelo padrão, as forças fundamentais são intermediadas pelas 

seguintes partículas: 

 Os bósons W+, W– e Z0, 

 Os glúons, 

 O fóton, 

 O gráviton. 

 Os bósons W+, W– e Z0 são mediadores da interação fraca. Possuem massa, são muito 

pesados e lentos. Por isto estas partículas atuam apenas em distâncias nucleares.  

Segundo Schumm (SCHUMM 2004, p. 120) apud Moreira (MOREIRA 2007, p. 14): 

Essas partículas mediadoras são chamadas de quanta dos campos correspondentes. 

Assim como os fótons são os quanta do campo eletromagnético, as partículas W+, W-

, Z0 são os quanta da interação nuclear fraca, ou do campo da força nuclear fraca. Os 

índices +, - e 0 referem-se a sua carga elétrica. Todas as três foram detectadas pela 

primeira vez, em 1983, no colisor próton/antipróton do CERN. Em 1984, Carlo Rubia 

e Simon van der Meer ganharam o Prêmio Nobel por tais descobertas. 

 

A figura 5.6.3.4 a seguir é um exemplo simbólico de emissão de radiação através da 

força fraca. Quando ocorre a desintegração os núcleos liberam radiação em forma de partículas 

alfa (α), beta (β) e raios gama (γ). 

 

Figura 5.6.3.4: Ilustração da Interação fraca. 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000677/0000006755.jpg 

 

 Já os glúons são responsáveis pela interação forte. Os prótons possuem cargas 

positivas, causando repulsão mútua entre eles. A força que os mantém ligados no núcleo 

atômico é a união entre quark através dos glúons, sendo chamada de força nuclear forte. 
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 Na figura 5.6.3.5 pode-se observar a força forte qua mantem um nucleo unido pelos 

glúons. 

Figura 5.6.3.5: Ilustração da Interação forte. 

 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-8afZ39Xbt6U/TV5IjFpoY3I/AAAAAAAAKsw/p4I6jRZxA5k/s400/8.bmp 

 

 O fóton é a partícula responsável pela interação eletromagnética que é de atração ou 

repulsão entre corpos em razão de suas cargas elétricas e sua magnetização é 

denominada força eletromagnética. A figura 5.6.3.6 a seguir é um exemplo de força 

magnética, onde a movimentação da agulha de uma bússola ocorre em virtude da força 

magnética entre o campo magnético terrestre e o imã que forma a agulha da bússola. 

 

Figura 5.6.3.6: Exemplo de Interação eletromagnética. 

 

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/forcas-fundamentais-2.jpg 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8afZ39Xbt6U/TV5IjFpoY3I/AAAAAAAAKsw/p4I6jRZxA5k/s400/8.bmp
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/forcas-fundamentais-2.jpg
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 Finalmente, o gráviton é o responsável pela interação gravitacional, isto é, a atração 

mútua entre corpos em razão de suas massas. A força gravitacional pode ser notada, por 

exemplo, na atração mútua entre os planetas, como ilustra a figura 5.6.3.7. 

 

Figura 5.6.3.7: Imagem da Interação gravitacional 

 

Fonte: http://www.ideiasnacaixa.com/interacoes/interacaoEletromagnetica.html 

 

Assim, conforme Alves (ALVES 2008. p. 14), pode-se descrever a força como sendo o 

resultado da interação entre corpos, podendo variar seu estado inicial, ou seja, o estado de 

movimento do corpo. Atualmente, entende-se que, “[...] as forças são transmitidas pela troca de 

partículas mediadoras” (OSTERMANN, 1999). 

 

 

5.6.4. As forças de interação e suas aplicações. 

 

 Força nuclear fraca 

 

Os léptons são partículas subatômicas que não sofrem influência da força nuclear forte, 

participam somente das interações eletromagnéticas e fracas. A interação fraca é responsável 

tanto pela desintegração radioativa quanto pela fusão nuclear de partículas subatômicas. Na 

desintegração radioativa os núcleos liberam radiação em forma de partículas alfa (α), beta (β) 

e raios gama (γ) enquanto que a fusão nuclear é o processo no qual dois ou mais núcleos 

atómicos se juntam e formam um outro núcleo de maior número atômico. 

http://www.ideiasnacaixa.com/interacoes/interacaoEletromagnetica.html
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 A fusão nuclear é a fonte de energia e vida das estrelas, pois em seu interior núcleos 

de átomos de hidrogênios se fundem originando núcleos de hélio. 

 

 Força no Nuclear Forte 

 

A estabilidade nuclear está associada à força forte. É ela que mantém o núcleo unido, 

evitando que os prótons que nele existem, por possuírem a mesma carga elétrica, simplesmente 

sofram uma intensa repulsão e destruam o próprio átomo. Se a força forte não existisse a matéria 

que forma o Universo, também não existiria.  

 

 Força Eletromagnética 

 

A força eletromagnética está presente na maioria dos fenômenos diários, desde o laser 

até o rádio, da estrutura dos átomos até ao arco-íris, o relâmpago, etc.  

Também em vários aparelhos indispensáveis atualmente, como os cartões magnéticos, 

transformadores de tensão, motores elétricos, antenas de transmissão de dados, forno micro-

ondas e outros tantos necessários para o cotidiano da população. 

 

 Força Gravitacional 

 

A interação gravitacional é a força que está na origem da formação das galáxias, 

das estrelas e dos planetas. É a responsável pelas marés e pelos movimentos dos satélites, dos 

corpos celestes, das galáxias e pela expansão do universo. Ainda que a gravidade seja a mais 

fraca das quatro interações, é a que tem maior alcance de todas. Sendo assim pode se concluir 

que tudo que existe, desde galáxias até montanhas e moléculas, tudo é feito de quarks e léptons. 

Os bósons explicam as interações da matéria, isto é, as forças forte, fraca, eletromagnética e 

gravitacional.  

Então, pode se resumir tudo sobre partículas elementares constituintes da matéria em 

quarks e léptons e bósons mediadores das interações. (LEITHOLD 2005). 
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5.6.5. Modelo padrão de partículas elementares 

 

 

Saber quantas e quais são as partículas elementares que compõem a matéria observada 

no universo foi durante milhares de anos uma pergunta feita pelo homem, começando pelos 

gregos até se chegar nas primeiras descobertas e confirmações através de instrumentos 

utilizados pelos físicos e cientistas.  

Existem outras descobertas mais recentes, que ainda estão em processo de estudos. Por 

exemplo, o Bóson de Higgs, que teve sua descoberta confirmada em 14 de março de 2013, 

através do Grande Colisor de Hádrons, e que já havia sido previsto nos anos 1960.  

Os cientistas dizem: “Ainda não está solucionado, se trata do Bóson de Higgs do modelo 

padrão de física de partículas ou possivelmente o mais rápido de uma série de bóson preditos 

por algumas teorias que vão além do modelo padrão. Encontrar a resposta levará mais tempo’’. 

(Organização Europeia de Pesquisa Nuclear). Segundo Abdalla (ABDALLA, 2005): 

A física moderna precisou de 103 anos para descobrir e classificar todas essas 

pequeninas partículas fundamentais. O modelo que classifica as partículas 

elementares começou a ser formulado teoricamente em meados da década de1960, 

mas só foi coroado de êxito duas décadas depois, no final de 1982, com a fantástica 
descoberta dos bósons mediadores (W+, W–, Z0) da interação fraca. 

 

Ainda conforme Abdalla (ABDALLA, 2005), O século passado continuou a 

testemunhar centenas de outras descobertas. Até o início da década de 1950, a grande maioria 

das partículas foi erroneamente considerada elementar, pois o método de observação utilizado 

não permitia ver-lhes sua natureza mais íntima. O critério que define elementar até que não é 

difícil é até bastante intuitivo: “toda partícula que pode ser quebrada não é elementar e toda 

aquela que tem um único constituinte é considerada elementar”.  

No entanto, do ponto de vista experimental e teórico, o conceito não é tão simples assim. 

Há grandes dificuldades quanto aos limites e à observação, e há também dificuldades na 

concepção dos modelos teóricos que descrevem o comportamento da matéria. 

 A figura 5.6.5.1 a seguir é um exemplo do modelo padrão de partículas elementares. 
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Figura 5.6.5.1: Modelo padrão de partículas elementares 

 

Fonte: Google Imagens http://www.passo-a-passo.com/mec/7.2.5/imagens/725_9.PNG 

 

Pode se observar na figura 5.6.5.1, um modelo padrão que ainda está incompleto. Temos 

os quarks que são compostos de seis partículas e os leptons que também já estão completos com 

seis partículas; os bósons ainda estão incompletos, pois falta encontrar uma das forças 

mediadoras, o gráviton, após a descoberta da partícula bóson de Higgs, precisa-se completar o 

quadro.  

 “Sabemos que foram grandes as descobertas realizadas nessas últimas décadas e outras 

que já então sendo descoberta, falta ainda comprovar a existência do gráviton (força 

gravitacional) ”. (TIPLER, 2000, Cap. 41.5. p.162).  

Mas com certeza muitas outras partículas ainda serão descobertas, porque assim é a 

ciência, assim é a física, sempre desvendando os mistérios da natureza.  

Também segundo Neto (NETO, 2011, p.73): 

“... O espirito que moveu o ser humano de 1803, da Teoria Atômica de Dalton até 

2008, ano que o LHC entrou em operação, é o mesmo. Este espirito de curiosidade 

não deve ser alimentado com informações acabadas, com resultados finais. Mas com 

um convite para acompanhar os desafios que surgirem, novas propostas e novas 
teorias. ” 
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6 OS ACELERADORES DE PARTÍCULAS 

 

 

6.1 O QUE É UM ACELERADOR DE PARTÍCULAS? 

 

 

Acelerador de partículas são dispositivos que produzem partículas carregadas e as 

aceleram com o uso de campos elétricos e as direcionam com o uso de campos magnéticos. 

Segundo Alves (ALVES, 2008, p. 20): 

Um acelerador é um tubo de vácuo, no qual é possível acelerar uma variedade de 
partículas em forma de projeteis, a velocidades altíssimas, muito próximas à 

velocidade da luz (c), e leva-las a se colidirem frontalmente com outras que se 

movimentam na direção oposta. 

 

Viajando a velocidades tão altas é necessário levar em conta a teoria da relatividade, 

pois as partículas possuem um significativo aumento de massa. 

 

 

6.2 OBJETIVOS DOS ACELERADORES DE PARTÍCULAS 

  

 

Um dos principais objetivos dos aceleradores é explicar a origem da massa das 

partículas elementares e encontrar outras dimensões do espaço. Também permitir novas 

descobertas de outras partículas que exercem as mesmas interações que as partículas do Modelo 

Padrão. Deste modo, conforme Santana (SANTANA, 2016): 

 “Os aceleradores de partículas são usados para aumentar a velocidade de partículas 

carregadas, tais como as partículas alfa e os prótons, para que elas possam bombardear núcleos 

atômicos estáveis, vencendo a repulsão que há entre eles”. 

Assim como os outros tipos de aceleradores de partículas, o seu funcionamento inicial 

consiste em acelerar partículas com carga elétrica. Essa aceleração é realizada por meio de 

campo elétrico. Há também um campo magnético para colimar (Observar por meio de um 

instrumento apropriado) até velocidades muito próximas à velocidade da luz, que é velocidade 

limite.  
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Estima-se que as partículas darão voltas 11 345 por segundo, e irão gerar 15milhões de 

gigabits por ano. É por isso que os cientistas creem que vale a pena tanto trabalho, pois eles 

poderão encontrar partículas que ainda não foram observadas e passarão a entender melhor 

alguns dados do Universo e quem sabe até mesmo da matéria escura que o domina. Os quarks, 

por exemplo, que formam prótons e nêutrons, só foram descobertos em aceleradores.  

 

 

6.3 COMO OS ACELERADORES FUNCIONAM? 

 

 

Conforme Santana (SANTANA, 2016), os aceleradores de partículas são os maiores 

laboratórios já construídos pelo homem. Por fora parecem grandes túneis, que podem ser retos 

ou em forma de anel e ter vários quilômetros de extensão. Dentro deles as partículas que 

compõem os átomos, como prótons e elétrons, são aceleradas a velocidades próximas à da luz. 

Só com esse tipo de equipamento é possível quebrar partículas incrivelmente densas e milhões 

de vezes menores que o átomo. Por um lado, dá para dizer que os aceleradores são uma espécie 

de gigantesco microscópio, já que permitem ao observador saber o que há dentro das menores 

partículas. Mas eles podem ser considerados também como um tipo de máquina do tempo. 

Para entender como isso acontece é preciso verificar como é o seu processo de 

funcionamento e para que ele foi criado. A figura 6.3.1, mostra o túnel por onde passa as 

partículas no LHC. (Grande Colisor de Partículas em inglês: Large Hadron Collider). 

Figura 6.3.1: Imagem de uma parte do LHC. 

 
Fonte: Google Imagens http://www.explicatorium.com/images/fisica/lhc-tunel.jp 

 

 

http://www.explicatorium.com/images/fisica/lhc-tunel.jp
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Assim segundo Alisson (ALISSON 2014): 

 
Pretendemos identificar nos experimentos no LHC sinais de uma nova Física, 

detectando novas partículas elementares e testando hipóteses não previstas pelo 

Modelo Padrão [teoria construída nos últimos 50 anos que descreve as interações 

forte, fraca e eletromagnética das partículas fundamentais que constituem toda a 

matéria], disse Mariano Quirós, pesquisador do Instituto de Física de Altas Energias 

(Ifae) da Universitat Autônoma de Barcelona (UAB), à Agência FAPESP. 

 

 

 

 

6.4 OS ACELERADORES DE PARTÍCULAS NO MUNDO E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

 

Ouve-se falar muito em aceleradores de partículas que são usados em pesquisas, mas 

pouco se sabe sobre o seu impacto e sua utilização no desenvolvimento da ciência e da 

sociedade. Além de importantes descobertas científicas, tais como a recente descoberta do 

bóson de Higgs no LHC, a resolução de estruturas atômicas e moleculares, de cristais amorfos, 

géis, proteínas e enzimas em sincrotron, os aceleradores permitem o desenvolvimento das mais 

variadas tecnologias. Entre elas, cita-se:  

Biotecnologia: Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização 

de agentes biológicos (organismos, células, organelas, moléculas) para obter bens ou assegurar 

serviços.  

Nanotecnologia: Computação e imagens, com importantes consequências para o 

avanço nas áreas de materiais, energia, medicina, entre outras.  

Rartner (RARTNER 2002) apud Santos (SANTOS) diz que “A nanociência é de forma 

simples, o estudo de princípios fundamentais de moléculas e estruturas de dimensão ao menos 

entre um e cem nanômetros”  

Assim conforme Anjos (ANJOS 2016), Além do LHC existem vários aceleradores de 

partículas, como: 

 

 Tandems:  Onde íons negativos são acelerados por um potencial elétrico positivo 

até um alvo sólido ou gasoso, perdendo elétrons e se transformando em 

íons positivos, sendo novamente acelerados; 
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Os aceleradores também são fundamentais no tubo da televisão, onde são formadas as 

imagens; em microcircuitos do computador, acelerando íons a dezenas de milhares de elétron-

volts (eV) e os jogando contra uma pastilha de silício. Estes são chamados de aceleradores 

implantadores, sem os quais não existiria eletrônica moderna e computadores.  

Além desses citados, existem cerca de 50 fontes de luz sincrotron no mundo, sendo que 

16 delas já são de terceira geração. Países como a Índia, China e Rússia, economicamente 

importantes para o Brasil, e também o Irã, possuem ou estão investindo em aceleradores 

sincrotron com uma potência maior que a do LNLS. (Laboratório Nacional de Luz Sincrotron), 

segundo Anjos (ANJOS 2016).  

 

 

6.5. OS ACELERADORES DE PARTÍCULAS NO BRASIL E SUAS CONTRIBUIÇÕES. 

 

 

6.5.1. Van de Graaff: O acelerador eletrostático 

 

 

De acordo com Pereira (PEREIRA, 2010), o desenvolvimento de aceleradores 

eletrostáticos e equipamentos no Brasil para estudos em física nuclear experimental teve um 

impacto importante para o domínio de tecnologias de ponta pela indústria nacional. 

 Van de Graaff: Uma esfera é carregada eletricamente até alguns MV e dentro dela há 

fonte de íons que são acelerados; 

 Lineares: Partículas com cargas aceleradas em linha reta por um campo elétrico 

constante ou por meio de campos elétricos com frequência de rádio; 

 Cíclotron: O íon descreve semicírculos sob a ação de um campo magnético, onde 

esses semicírculos são acelerados por um campo elétrico, passando 

várias vezes na mesma região, tornando o potencial elétrico pequeno em 

uma grande energia final; 

 Eletrostático: Um elétron ou íon é acelerado por um gerador externo. 
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 A física nuclear experimental, hoje área estratégica em termos mundiais, contou com 

uma grande concentração de físicos experimentais na área, sobretudo na década de 1960. 

 Nos dias atuais, várias técnicas nucleares desenvolvidas, inclusive no Brasil, têm 

aplicações em várias outras áreas como: metalurgia, microeletrônica, medicina, odontologia, 

agricultura, arqueologia, energia etc. Nesse contexto é que surge, no final dos anos 1940, uma 

das grandes contribuições do professor Oscar Sala, ao construir na Universidade de São Paulo 

(USP) o acelerador eletrostático do tipo Van de Graaff, mostrado na figura 6.5.1.1 para estudos 

de problemas em reações nucleares e na estrutura nuclear.  

 

Figura 6.5.1.1: O acelerador eletrostático Van de Graaff 1953. 

 

Fonte: Google Imagens http://www.cienciamao.usp.br/mesonpi/index.php?painel=22 

 

Esse fato propiciou aos jovens pesquisadores, a partir dos anos 1950, a oportunidade de 

fazer pesquisas no campo da física nuclear experimental, como também motivar outros 

pesquisadores para a área de física nuclear teórica. Além desses aspectos, o desenvolvimento 

da física nuclear experimental proporcionou uma maior inserção do país na comunidade 

científica internacional, com importante aumento do intercâmbio de pesquisadores. Segundo 

Pereira (PEREIRA 2010): 

A construção do acelerador propiciou à indústria brasileira o contato com novos 

equipamentos eletrônicos, soldas especiais, materiais e bombas usados em sistemas 
de vácuo, além do domínio de detecção de vazamentos nesses sistemas. Na parte de 

desenvolvimento de instrumentação nuclear específica, o país contribuiu, de maneira 

importante, a nível internacional, com a técnica de detecção de nêutrons via tempo de 

vôo, e também na parte de controle da voltagem do acelerador via voltímetro gerador.  

 

 

 

http://www.cienciamao.usp.br/mesonpi/index.php?painel=22
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6.5.2. LNLS, o acelerador atual do Brasil 

 

 

Diniz (DINIZ, 2014) diz que: “A construção do primeiro e único acelerador de elétrons 

em operação da América Latina, teve início na década de 80. José Roque disse que naquela 

época não havia conhecimento nenhum sobre o assunto no país”. Natércia (NATÉRCIA, 2009), 

diz que ele está em operação para usuários desde 1997. O anel do LNLS (laboratório nacional 

de luz sincrotron), incluiu o Brasil no grupo de países possuidores da tecnologia. Há cerca de 

60 no mundo. Concentrando muita luz numa região do espaço, o anel torna possível observar 

detalhes de amostras muito pequenas.  

Diferente do acelerador de partículas LHC, (Large Hadron Collider), o túnel sincrotron 

não realiza a colisão de prótons, mas sim a aceleração de elétrons com objetivo de obter a luz 

sincrotron. Os elétrons geram uma luz tão potente que chega a proporcionar o conhecimento da 

geometria e do posicionamento de átomos dentro de moléculas. Com informações deste tipo 

pode-se, por exemplo, descobrir o papel de uma proteína ou o sítio ativo por meio do qual 

realiza sua função, um alvo potencial para o desenvolvimento de fármacos. Ainda segundo 

Diniz (DINIZ, 2015): 

Vale ressaltar que mesmo com limitações, o acelerador UVX é amplamente usado por 

cientistas. Foram mais de 400 pesquisas em 2014. Desde a sua abertura para o público 

acadêmico e empresarial, em 1997, o LNLS recebe mais de mil pesquisadores por ano 

que desenvolvem projetos usando as 17 estações de trabalho disponíveis, chamadas 

de linhas de luz. Segundo o diretor, em média, "40% dos pesquisadores são de São 

Paulo, 40% de outros estados brasileiros e 20% de outros países, principalmente da 

América Latina". Mesmo após a chegada do Sirius, a ideia é que o UVX continue 

operando. 

 

Hoje qualquer pesquisador do Brasil ou fora do Brasil pode submeter propostas de 

trabalho para utilização do equipamento LNLS, mostrado na figura 6.5.2.1. São duas 

chamadas por ano e os estudos são escolhidos por comitês externos que julgam a qualidade 

do projeto. 
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Figura 6.5.2.1: O acelerador LNLS 

 

Fonte: Google Imagens http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2015-06/brasil-ocupa-
lideranca-mundial-na-geracao-de-luz-sincroton 

 

  

Natércia (NATÉRCIA 2009) diz que, conforme Tavares, “A máquina mais antiga não 

será imediatamente aposentada e funcionará por algum tempo em conjunto com a nova. O 

importante é que, quando a que está em uso deixar de funcionar, já haverá outro anel 

funcionando. Esse é o momento de começar a construir uma nova”.  

 

 

 

6.5.3 Sirius: O projeto mais recente de acelerador de partículas brasileiro 

 

 

Arruda (ARRUDA, 2013) afirma que, já começou a ser desocupado um grande terreno 

em Campinas, São Paulo, para dar início às obras de um dos maiores projetos científicos no 

Brasil, a construção do novo acelerador de partículas do Laboratório Nacional de Luz 

Sincrotron (LNLS), que foi batizado de Sirius, mostrado na figura 6.5.3.1. O projeto é liderado 

pelo físico Antônio José Roque da Silva e tem um custo estimado de R$ 650 milhões e será 

patrocinado pelo Governo Federal, com apoio de empresas privadas que também desejem fazer 

uso das futuras instalações do Sirius. Com anel central de 500 metros de circunferência, o 

acelerador ocupará uma área de 250 metros de diâmetro e atrairá pesquisadores do mundo todo, 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2015-06/brasil-ocupa-lideranca-mundial-na-geracao-de-luz-sincroton
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2015-06/brasil-ocupa-lideranca-mundial-na-geracao-de-luz-sincroton
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visto que será a única instalação desse tipo na América Latina e a segunda do hemisfério Sul a 

trabalhar com a luz sincrotron.  

 

Assim de acordo com Freire (FREIRE 2015): 

Os processos químicos, físicos e biológicos, em grande parte são controlados, a 

disponibilidade de nutrientes, o transporte de poluentes, a contaminação do ambiente 

e outros aspectos relacionados estão sendo mais facilmente notórios com o auxílio da 

luz sincrotron, que é uma radiação eletromagnética produzida por aceleradores de 

partículas. 

 

  

Figura 6.5.3.1: O acelerador Sirius 

 

Fonte: Google Imagens https://i.ytimg.com/vi/hj77szqY-tE/maxresdefault.jpg 

 

Ainda conforme Freire (FREIRE 2015): 

“A luz sincrotron tem importantes aplicações em áreas como física, química, biologia, 

geociências, medicina, engenharia e ciência dos materiais, entre outras. O SyncLight 

pretendeu motivar e ajudar a preparar essa nova geração de usuários dessa importante 

ferramenta científica para todo o potencial que ela oferece, apresentando técnicas 
avançadas ligadas à radiação sincrotron e discutindo seus potenciais”, disse à Agência 

FAPESP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://i.ytimg.com/vi/hj77szqY-tE/maxresdefault.jpg
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7 METODOLOGIA 

 

 

Pensando na dificuldade do professor em ensinar física moderna na escola e no fato do 

professor nunca conseguir chegar nos conteúdos proposto pelos livros de física do Ensino 

Médio, foi elaborado um minicurso sobre um dos conteúdos do livro, intitulado “a física do 

muito pequeno”, para ser aplicado no terceiro ano do ensino médio na escola Marcos Bispos da 

Silva em Ji-Paraná R/O. O minicurso teve como tema “Estrutura da Matéria e Física das 

Partículas Elementares”. O tempo de duração do minicurso foi de 10 aulas, de cinquenta 

minutos cada, sendo ministrada duas aulas por encontro, totalizou cinco encontros. 

 Essas aulas foram aplicadas em quatro turmas: Terceiro ano A terceiro ano B, terceiro 

ano C e terceiro ano D, para um total de 97 alunos. Uma das turmas estudava no período 

vespertino e as outras três no período noturno. O objetivo do minicurso, além de ensinar um 

pouco sobre física moderna, foi também pesquisar sobre um novo método de ensino, que é a 

“sala de aula invertida”. A primeira aula foi ministrada na sala de vídeo, onde o ambiente foi 

totalmente arrumado de forma diferenciada, colocando as cadeiras em círculos de forma que os 

alunos ficassem todos de frente uns para os outros, para ser possível a interação de todos, como 

mostra a figura 7.1 a seguir. 

 

Figura 7.1: Foto da sala arrumada para o minicurso. 

 

Fonte: Vanuza Oliveira Louback Gonsaga 
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O primeiro encontro começa com uma breve explicação da metodologia da sala de aula 

invertida, onde os alunos deveriam pesquisar os temas propostos antes de cada encontro. 

Também foi notificado a eles que seriam avaliados pela presença, participação e pesquisa 

entregue sempre antes da aula. Depois foi feito uma avaliação com perguntas através de figuras 

em slides sobre o assunto, na intenção de interagir e descobrir o que eles já sabiam sobre átomos, 

modelos atômicos e partículas, como mostra a figura 7.2 a seguir. 

 

Figura 7.2: Fotos dos alunos interagindo. 

 

Fonte: Vanuza Oliveira Louback Gonsaga. 

 

Houve um bom entrosamento por parte de alguns alunos. A cada encontro realizado eles 

foram observados, em relação a assiduidade, interação e pelas pesquisas realizadas.  

No segundo encontro foram abordados os conteúdos da “física do muito pequeno” começando 

pelos átomos, dos filósofos Gregos até o nascimento da teoria atômica; os cinco modelos 

atômicos e a sua evolução. Foi ainda observado o comportamento dos alunos, a participação 

durante a exposição da aula e recolhido as pesquisas feitas pelos alunos.  

No terceiro encontro foi falado sobre as grandes propostas, descobertas e comprovações, 

desde a descoberta do elétron, prótons e neutros até os quarks, gruón e leptons. Sempre 

observando os alunos participativos, que entregavam suas pesquisas antes de começar a aula.   

No quarto encontro foi abordado os aceleradores de partículas e suas contribuições, 

lembrando que as pesquisas eram feitas baseado no conteúdo que iriam estudar no próximo 
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encontro. No último encontro, que foi o quinto, foi falado desde o zoológico de partículas até 

as forças de interação e o modelo padrão, inclusive sobre a última partícula descoberta, o Bóson 

Higgs. 

 A figuras 7.3 mostra um momento em que os alunos assistiam um vídeo relacionado ao 

assunto. 

Figura 7.3: Momentos do vídeo 

 

Fonte: Vanuza Oliveira Louback Gonsaga. 

 

As aulas foram bem dinâmica com vídeos, slides bem elaborados e aberto a perguntas, 

e discursões sobre o tema. Observou-se que alguns alunos eram participativos, faziam as 

pesquisas, assistiam os vídeos propostos para casa, se interessavam em aprender e ficavam 

curiosos com os temas abordados na pesquisa, enquanto outros não se interessavam muito. Este 

comportamento foi observado em todas as turmas. Algumas turmas tiveram maior destaque no 

aprendizado, isso será notório quando observar a análise dos resultados.  

Para avaliar o rendimento dos alunos no minicurso, atribuiu-se uma nota entre 0 e 10, 

para cada aluno, em função dos seguintes quesitos: Pesquisa realizada previamente sobre o 

assunto e assiduidade e participação durante o minicurso. A partir destas duas notas foi 

calculada a média final de cada aluno, onde atribuiu-se um peso de 60% para a pesquisa prévia 

e 40% para a participação e assiduidade. Conforme mostra o gráfico 7.1. 
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Gráfico 7.1: Método de avaliação usado no minicurso. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

8.1 OBSERVAÇÃO DAS TURMAS 

 

 

Observar-se que este método de ensino que, apesar de ser bastante dinâmico e de dar 

oportunidades para a interação aos alunos, é pouco conhecido e bem diferente do método que 

os alunos estão acostumados. Também se observou que o conhecimento que eles tinham do 

assunto era muito pouco. Em relação ao comportamento das turmas, observou-se que, de forma 

geral, alguns alunos faziam as pesquisas, eram participativos, questionavam e contribuíam com 

o que tinham aprendido. Já outros não pesquisavam e nem participava das aulas. Apenas 

estavam presentes. O percentual de alunos participativos e indiferentes ou passivos variou de 

turma para turma, ficando claro na análise das notas dos alunos. 

 

 

8.2 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

 Para as notas dos 31 alunos do 3º ano A do período vespertino, obteve-se os resultados 

mostrados no gráfico 8.1.1. 

 

Gráfico 8.1.1: Percentual das notas dos alunos do 3º ano A (vespertino) 
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Como se observa no gráfico 8.1, 32% dos alunos ficaram com notas abaixo da média 

enquanto que 68% ficaram com notas acima da média. Sendo que destes 68%, tiveram uma 

variação nas notas, 16% ficou com nota regular, que não seria o ideal, mas que demostra que a 

aprendizagem foi atingida com a nota mínima exigida. 23% ficaram com a nota bom, que é 

bem aceitável, na educação, é 29% ficaram com notas entre muito bom e excelente, que é as 

notas equivalente de 80 a 100. 

 

 Para as notas dos 28 alunos do 3º ano B do período noturno, obteve-se os resultados 

mostrados no gráfico 8.2.2. 

 

Gráfico 8.2.2, Percentual das notas dos alunos do 3º ano B (noturno). 

 

 

Como se observa, nesta turma 47% dos alunos tiveram notas insuficientes enquanto que 

53% ficaram com notas acima da média de aprovação. Pode-se observar que esta turma teve 

maior dificuldade, e 16% regular, 21% com nota bom, o que seria aceitável, mas apenas 18% 

conseguiram ter um bom aproveitamento do curso.  

 

 Para as notas dos 21 alunos do 3º ano C do período noturno, obteve-se os resultados  

Mostrados no gráfico 8.3. 
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Gráfico 8.2.3: Percentual das notas dos alunos do 3º ano C (noturno). 

 

 

Como se observa no gráfico 8.2.3, apenas 19% dos alunos tiveram notas insuficientes, 

enquanto que 81% ficaram com notas acima da média de aprovação, sendo que destes, 57% 

tiveram notas acima de 7,0. Isso significa que para essa turma a metodologia teve um bom 

aproveitamento, mesmo com conteúdo novo, e um ambiente totalmente diferenciado eles 

tiveram um desempenho excelente, mesmo estudando a noite, e a maioria dos alunos 

trabalhando, isso não foi empecilho para o desempenho deles. Talvez tenham tido um maior 

interesse pelo tema abordado, talvez tenham se esforçado bastante, ou se adaptado ao método 

com maior facilidade. O que se pode notar é que eles foram muito bem na avaliação. 

 

 Finalmente, para as notas dos 17 alunos do 3º ano D do período noturno, obteve-se os 

resultados mostrados no gráfico 8.2.4. 

 

Gráfico 8.2.4: Percentual das notas dos alunos do 3º ano D (noturno). 
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Como se observa no gráfico 8.2.4 o resultado para esta turma não foi muito bom, pois 

53% dos alunos tiveram notas insuficiente. E apenas 47% alcançaram a nota acima da média 

exigida para aprovação, sendo que destes, apenas 24 % tiveram notas entre bom e ótimo.  

Talvez essa turma tenha maior dificuldade de adaptação, ou de aprendizagem, ou 

mesmo pode ser por falta de interesse no conteúdo.  

 

 No gráfico 8.2.5 podemos comparar o percentual de notas em cada categoria para cada 

turma. 

Gráfico 8.2.5. Comparações das notas das turmas dos 3º anos A. B. C e D. 

 

 

Como pode-se observar no gráfico 8.2.5, existe uma grande variação das notas dos 

alunos em cada turma. O certo é que uns se dedicam mais e outros menos, talvez alguns tenham 

mais facilidade de adaptação outros não, ao observar o gráfico, pode-se notar que a diferença 

nas notas e muito visível.  
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No gráfico 8.2.6 temos agora o percentual de alunos com nota acima da nota mínima de 

aprovação. 

Gráfico 8.2.6: Percentual de alunos com nota acima de 6,0 no minicurso. 

 

 

Finalmente se observa no gráfico 8.2.6 que apenas as turmas do 3º ano C tiveram um 

desempenho considerado muito bom e a turma do terceiro A, um desempenho entre regular e 

bom. As outras avaliações ficaram muito abaixo das metas estabelecidas pelas escolas, vários 

fatores podem ter influenciados estes resultados, como por exemplo, o tema trabalhado, a 

metodologia, a falta de interesse de alguns alunos, o tempo muito curto para fazer uma pesquisa, 

e por fim falha, na forma de aplicar a metodologia. 

 

 No gráfico 8.2.7, temos o percentual de alunos com nota maior do que 6,0 em todas as 

turmas. 
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Gráfico 8.2.7: Percentual de notas maiores do que 6,0 em todas as turmas. 

 

 

Como se observa, no total teve-se 62% dos alunos com nota maior que a nota mínima 

de aprovação e 38% com nota menos que a mínima de aprovação. Observa-se que o percentual 

de aprovação e bem inferior ao percentual médio de aprovação na escola. Deve-se observar que 

o conteúdo do minicurso era desconhecido da maioria dos alunos e que a metodologia de aula 

é também inabitual. 

Fazendo uma avaliação geral do minicurso que foi usado para pesquisar a metodologia, 

pode-se inferir que houve uma grande dificuldade por parte dos alunos. Isto pode ter ocorrido 

devido a falhas na metodologia aplicada, já que é um método novo. O que se pode perceber foi 

que apenas duas turmas tiveram um resultado considerado bom. 

Observou-se também que houve falha na aplicação do método, pois faltou mais 

praticidade e envolvimento dos alunos. Para melhorar o entrosamento e a curiosidade dos 

mesmos poderia ser acrescentado algumas estratégias que pudessem envolvê-los mais, como 

exemplo, aulas práticas com experimentos, trabalhos em equipe, montagem de modelos 

atômicos, jogos com perguntas e respostas, debate sobre as pesquisas realizada, enfim, todas as 

alternativas que envolvessem e cativassem a atenção deles. Pois os alunos não conheciam o 

tema abordado e nem a metodologia que ainda é algo muito novo e em fase de pesquisa. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Uma análise da avaliação dos alunos mostra que o resultado esperado não foi alcançado, 

isto é, esperava-se que os alunos aprendessem e se interessassem mais pelo tema apresentado 

no minicurso. Um dos motivos disto talvez seja o desconhecimento quase que total dos alunos 

pelo assunto abordado. Outra possível explicação seja a falta de tempo dos alunos para 

pesquisar os tópicos abordados com antecedência, que é um pré-requisito deste método. 

Sendo assim, uma validação da viabilidade do uso deste método no Ensino Médio 

requerer mais trabalhos de pesquisa onde se mude o assunto trabalhado e se personalize melhor 

este método para as turmas em que o método será aplicado. Em todo caso, a aplicação mesmo 

que parcial deste método pode ser benvinda para quebrar a monotonia do método tradicional e 

fazer com que os alunos experimentem novas formas de aprendizado. 
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Metodologia
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A sala de aula invertida é um modelo no qual os 
alunos assistem aos vídeo aulas, áudios e materiais 
interativos em casa, enquanto na escola tiram dúvidas e 
têm tempo para desenvolver projetos e trabalhar em 
equipe – rotina que é inversa à adotada pelas instituições 
convencionais.

As vantagens não se restringem às paredes das salas de 
aulas:

O modelo promove autoconhecimento dos alunos e os 
ajuda a desenvolver habilidades bem quistas no mercado 
profissional, como a capacidade de resolver problemas e de 
argumentar com confiança.
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Ambiente Flexível
Cultura de Aprendizado
Conteúdo Intencional
Educador Profissional

A sala de aula invertida se baseia em 
quatro pilares fundamentais  que são:
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Estrutura da Matéria 
e Física das Partículas Elementares.

Orientador: Prof. Dr. Walter Trennepohl  Júnio

Objetivos do Minicurso

 Avaliar o conhecimento prévio dos alunos; 
 Introduzir conceitos de física moderna;
 Discutir sobre temas diferentes; 
 Fazer uma aula diferente da convencional;
 Analisar o aprendizado se foi produtivo.
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Questões que envolvem  conhecimento prévio

Questionário
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Silêncio 

O que diziam os primeiros filósofos naturalistas sobre 
os componentes fundamentais da natureza?

Quais eram os componentes?
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Qual foi a época e quem foram os primeiros 
filósofos a cogitarem a ideia e propor sobre a 

existência do  átomo?

Como eles imaginavam que seria o átomo?
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Quantos modelos atômicos já existiram?

Quais  foram os principais pesquisadores
que conseguiram elaborar modelos?
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O que seria matéria qual a sua definição?

“A física do muito pequeno”

Os átomos
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Da descoberta dos átomos até o 
modelo padrão das partículas elementares.

A estrutura da matéria
Definição: 

Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço.
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Os modelos atômicos 
 O átomo de Dalton
 O átomo de Thomson
 O átomo de Rutherford
 O átomo de Bohr

 A câmara de nuvens;
 A câmara de bolhas;
 Os aceleradores de partículas;  
 O modelo padrão de partículas.
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Tarefa para próxima aula:

 Pesquisar sobre o descobrimento do átomo, os modelos   
atômicos e o modelo atômico  atual.

Vídeo

A Teoria Quântica (A Saga do Prêmio Nobel).webm
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Introdução
 As primeiras preocupações 

documentadas pelos  homens foram 
encontrar o elemento fundamental da 
natureza. (Século V I a.C.)

 O primeiro Filósofo foi Tales de 
mileto e os mais importantes 
divulgadores de seus pensamentos foram: 
Aristóteles, Platão e Diógenes Laércio.

 Empédocles criou a teoria dos quatro 
elementos. Água, ar ,fogo e terra
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Os Filósofos Gregos
 A concepção da existência de átomos é bem mais

antiga do que se pensa, isto é, aproximadamente uns
2400 anos. (Século IV a. C)

 Os primeiros pensadores filosóficos que
cogitaram esta ideia foram: Leucipo e Demócrito.

 Leucipo propôs que todo o universo é feito de
partículas indivisíveis, chamadas átomos.

(A=não, tomo=divisível) não divisível

Vídeo

Animação- Do átomo grego ao átomo de Bohr - Evolução dos Conceitos da Física.webm
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O Nascimento da Teoria Atômica

Em 1803, depois de muitas
pesquisas e experimentos científicos,
John Dalton publicou um livro com o
título:

Sistema Filosófico da Química
Que apresentava a seguinte teoria:

Teoria de John Dalton 
1. Toda matéria é formada de partículas 
fundamentais, os átomos.
2. Os átomos não podem ser criados e nem 
destruídos, eles são permanentes e indivisíveis.
3. Um composto químico é formado pela 
combinação de átomos de dois ou mais elementos 
em uma razão fixa.
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4. Os átomos de um mesmo elemento são 
idênticos em todos os aspectos, já os átomos 
de diferentes elementos possuem 
propriedades diferentes. 

5. Ocorre uma transformação química quando 
os átomos se combinam, quando se separam 
ou quando se recombinam.

Assim surge o  primeiro modelo atômico

Modelo da bola de bilhar

Modelo de Dalton (1803)
“Toda matéria é formada por

átomos, que são partículas maciças,
esféricas e indivisíveis, e um átomo de
um elemento se diferencia do outro
somente mudança nos tamanhos e nas
massas.”
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A contribuição de Dalton
Apesar de um modelo simples,

Dalton deu um grande passo na elaboração
de um modelo atômico, pois foi o que
instigou na busca por algumas respostas e
proposição de futuros modelos.

Os experimentos de Crookes
 Os primeiros experimentos que

sugeriram que os átomos poderiam
ser constituídos de partes menores
ocorreram por volta de 1850.

 Estes experimentos foram
realizados pelo físico britânico
William Crookes.

Ampola de Crookes
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 Uma substância radioativa foi
colocada num recipiente 
contendo um pequeno orifício. 

Ampola de Crookes

Experimento de Crookes

 A radiação emitida passava 
entre duas chapas carregadas e 
a partícula era detectada.

A divisão do átomo
 A ideia de que o átomo era
indivisível permaneceu até o começo
do século XIX.
 Essa concepção foi mudada em
1897, quando o físico inglês Joseph
John Thomson anunciou a descoberta
de uma partícula que habita no interior
do átomo:
o elétron.
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Assim  surge o segundo modelo atômico

Modelo do pudim de passas

Modelo de 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.

Pudim de passas

Nele os elétrons estariam
distribuídos em uma
massa uniforme de carga
positiva, como ameixas
dentro de um pudim.
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A contribuição de Thomson

Com essa descoberta
Thomson mudou mais de dois
mil anos de história e mostrou
que o átomo podia ser dividido.

Vídeo

O Átomo (Música).webm
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A pesquisa e os experimentos continuam...
Em 1909, o aluno de doutorado em

física Johannes Hans Wilhelm Geiger e
o professor inglês Ernest Marsden, sob
orientação de Rutherford, trabalharam
em um aparato experimental que
possibilitava a observação da trajetória
das partículas alfa.

Vídeo

aula 1 videocomplementar teorias atomicas Experimento de Rutherford.webm
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Experimento de Rutherford

Teoria de Rutherford
1. A maioria das partículas alfa atravessam a 

lâmina passando pelo espaço na eletrosfera dos 
átomos de ouro.
2. As partículas alfa que se desviavam 
colidiam com o núcleo dos átomos de ouro.
3. O núcleo é positivo, por isso repele as 
partículas alfa de carga positiva.
4. O núcleo é pequeno em relação ao átomo.
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Assim surge o  Terceiro modelo atômico
Modelo atômico de Rutherford  (1911)
 O átomo é constituído de duas
regiões distintas: 
 Um núcleo, com carga positiva.
 Uma eletrosfera 
(região ao redor do núcleo), onde os 
elétrons giram em órbitas circulares.

Modelo do sistema solar

Problema do modelo atômico de 
Rutherford

O modelo de Rutherford tinha uma 
inconsistência teórica, ao se combinar:
 A teoria do eletromagnetismo;
 O princípio da conservação da energia.
Esta inconsistência foi corrigida pelo Modelo 
atômico de Bohr.
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Assim surge o Quarto modelo atômico
Modelo de Niels Bohr (1913)

 A concepção de Thomson e
Rutherford foi aperfeiçoada pelo
físico Niels Bohr, razão pela qual o
átomo planetário é também
conhecido como Modelo atômico de
Rutherford-Bohr.

 O átomo seria constituído por um
núcleo positivo pequeno com
elétrons descrevendo órbitas
circulares a sua volta. Modelo planetário do átomo

Conceitos de Bohr
 Os elétrons circulam ao redor do

núcleo em órbitas circulares que estão
agrupadas em conjuntos distintos,
chamados de camadas.

 As camadas eletrônicas podem ser
representadas pelas letras maiúsculas

K, L, M, N, O, P, Q, ....
 Em cada camada os elétrons tem uma

energia definida que aumenta a medida
que a camada se afasta do núcleo.
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1) Os elétrons descrevem órbitas
circulares, a cada órbita corresponde uma
energia (ou nível de energia) específica,
quanto mais perto do núcleo menor a energia
do elétron.

Princípios Fundamentais de Bohr

2) Os níveis de energia são
quantizados, ou seja, o elétron só
pode possuir quantidades de
energia cujos valores são
submúltiplos de um valor mínimo.
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3) Para mudar de nível o elétron
precisa absorver ou emitir uma quantidade
apropriada de energia, (absorvendo, ele
passa para uma camada mais afastada,
emitindo, ele se aproxima mais do núcleo).

Um novo modelo surge!
Todos esses modelos foram

os percursores do atual modelo
atômico, no qual as órbitas dos
elétrons foram substituídas por
regiões de probabilidade onde é
provável encontrar o elétron.
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Modelo Atômico Atual 

Em 1926, Schrödinger lançou
as bases da Mecânica Ondulatória, ao
apresentar um modelo atômico no
qual os elétrons eram considerados
como ondas.

Princípios da Mecânica Quântica

Princípio da Incerteza de Heisenberg: 
É impossível determinar com precisão a 

posição e a velocidade de um elétron num mesmo 
instante.



11/07/2016

Princípio da Dualidade da Matéria de
Louis de Broglie:

O elétron apresenta característica DUAL, ou
seja, comporta-se como partícula (ao interagir
com a matéria) e onda (ao se deslocar), sendo
uma partícula-onda.

Princípios da Mecânica Quântica

Princípio dos Orbitais de Schrሷdinger:
Não é possível determinar a trajetória do elétron em torno do núcleo, mas é 

possível obter a região mais provável de encontrá-lo no átomo.

Princípios da Mecânica Quântica
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Comparando os modelos

Evolução dos modelos atômicos
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Tarefa para a próxima aula

 Pesquisar sobre as partículas elementares e suas descobertas. 

Vídeo

09 - História dos modelos atômicos.webm
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As Grandes Propostas, Descobertas e 
Comprovações.

neutrino
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Os Elétrons
 O elétron foi a primeira partícula

elementar a ser descoberta em 1897
pelo físico inglês Joseph John
Thomson.

 Sua descoberta não ocorreu de um
dia para o outro, foi fruto do trabalho de
milhares de cientistas empenhados em
pesquisas sobre a matéria .

 Essa descoberta revolucionou tanto
a física quanto a química .

Vídeo

Descoberta do elétron.webm
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Os prótons e os nêutrons.
 Os núcleos são compostos por duas 
partículas: Os prótons e os nêutrons.
 Os prótons foram a segunda partícula 
subatômica ser descoberta.
 E os nêutrons foram a terceira.

Os prótons

 Os Prótons foram descobertos em
1886, durante experimentos realizados
pelo cientista Eugen Goldstein.
 Foi comprovado experimentalmente
por Rutherford em1904.Eugen Goldstein

Rutherford
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Os nêutrons 
 O nêutron foi descoberto 

experimentalmente  por Sir James 
Chadwick em 1932.

 No entanto o célebre cientista inglês 
Rutherford já tinha previsto a existência 
dessa partícula em 1920.

 Em 1935 James foi premiado com o 
Prêmio Nobel da Física.

O fóton
 Planck deu o passo inicial com a 

quantização da energia; 
 Einstein propôs o quantum de luz 

(fóton); 
Uma partícula associada à luz,
 Compton consolidou, 

experimentalmente, a ideia do 
fóton. Planck Einstein Compton
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O comportamento do fóton

Dependendo da situação
envolvida, ele se comporta como
uma onda ou pode se comportar
como uma partícula.

A Teoria de Planck
Planck é considerado o pai da física quântica 

foi um dos físicos mais importantes do século 20.
Sua teoria dizia o seguinte:
A radiação é absorvida ou emitida por um

corpo aquecido não sob a forma de ondas, mas por
meio de pequenos “pacotes” de energia.
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A Contribuição de Einstein

photoelectric_en.jar

Efeito fotoelétrico 

A confirmação experimental de Compton
 O quantum de luz (ou o fóton) só 
foi reconhecido pela comunidade 
científica depois da descoberta do 
efeito Compton, em 1922.
 Compton consegue explicar 
a natureza corpuscular da radiação 
experimentalmente em 1923.
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 Em 1905 surge a proposta  do fóton 
por Albert Einstein.

 Em 1921 Einstein recebe o Prêmio 
Nobel pelo efeito fotoelétrico.

Proposta e Prêmio Nobel

Proposta e Prêmio Nobel

 Planck foi laureado com o Prêmio 
Nobel de Física em 1918 por suas 
contribuições na área da física quântica.
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Proposta e Prêmio Nobel

 Em 1923 acontece a  comprovação 
por experimental usando a câmara de 
nuvens.

 Em 1927 foi dado o Prêmio Nobel ao 
físico Artur Compton.

Os Quarks e os Glúon 
 Em 1968 foi descoberta por

Murray Gell-Mann uma partícula
no interior do átomo.

 Os quarks são mantidos grudados
uns aos outros através da força nuclear
forte, que é transmitida por partículas
chamadas de glúons.
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Vídeo

Prótons , nêutrons e quarks.webm

Os léptons
 As partículas que não sentem as
forças nucleares, como o elétron, o múon e
seus neutrinos, são chamadas léptons.
 Podemos fazer a divisão dos
léptons em famílias, cada uma composta por
uma partícula
(elétron, múon ou tau), o neutrino 
associado e as anti-partícula correspondente.



11/07/2016

O Neutrino

Os Neutrinos são poucos reativos
com a matéria e, assim, difíceis de
se detectar. Estima-se que cerca de
600 trilhões deles atravessam nosso
corpo por segundo.

Por isso são chamados de Partículas 
Fantasma
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Onde são produzidos?
 Os Neutrinos são produzidos no

núcleo do Sol e ejetados para o
espaço onde quase não interagem,
atravessando a distância entre o Sol e
a Terra sem qualquer perturbação.

 O mais importante é que os
neutrinos carregam informação
sobre o interior do Sol, onde a
energia está sendo gerada.

Tarefa na Sala de Aula

Cruzadinha
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Tarefa para as  próxima aula:

Assistir o vídeo:
COSMOS X - Palestra O discreto charme das partículas elementares e o LHC

https://www.youtube.com/watch?v=nJ22pxsWe2k
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A partir do século 19, várias
partículas foram sendo descobertas
através de câmaras construídas
especificamente para detectá-las.

Câmaras construídas para detectar partículas

O primeiro acelerador de partículas
 O predecessor dos aceleradores 

circulares foi o cíclotron 
construído em 1929 por Ernest 
Lawrence, ganhador do prêmio 
Nobel em 1939.

 Ele foi posto em operação pela
primeira vez em 1932, na
Universidade da Califórnia, em
Berkeley.
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A câmara de nuvens de Wilson
 Durante 40 anos a
técnica  experimental usada para a 
detecção de partículas elementares 
foi a câmara de névoa, inventada 
pelo físico escocês 
Charles Thomson Rees Wilson.
 Que recebeu o Prêmio Nobel

de Física de 1927

A câmara de bolhas
 Inventada pelo físico
norte-americano
Donald Arthur Glaser, em 1952,
a câmara de bolhas passou a
substituir a câmara de nuvens
Wilson.
 E lhe rendeu-lhe o Prêmio

Nobel em 1960.
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Vídeo

Câmara de nuvens para detetar partículas cósmicas (1).webm

 A partir dos anos 50 a física de 
partículas estudada nos grandes 
aceleradores passou a dominar o 
cenário. 

 Grandes máquinas foram 
construídas para acelerar partículas a 
altas velocidades (energias) e realizar 
colisões de forma controlada.

Atualmente chamadas de física de 
altas energias.

Os  Aceleradores de partículas
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O que é um acelerador de partículas?
Consiste de um dispositivo que

produz partículas carregadas e, em
seguida:
 Acelera as partículas com o uso de

campos elétricos;
 Muda a trajetória destas partículas

com o uso de campos magnéticos.

Tipos de Aceleradores de Partículas
Circulares e Lineares

Nos aceleradores circulares as 
partículas colidem com outras 
que andam no sentido oposto.Nos aceleradores 

lineares as 
partículas são 
aceleradas para 
colidir com um 
alvo fixo. 
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LHC (Large Hadron Colíder) o maior 
acelerador de partículas do mundo

O Large Hadron Collider (LHC) é atualmente o
maior acelerador de partículas do mundo e pertence ao Laboratório
Europeu de Física de Partículas (CERN), situado perto de Genebra, na
Suíça.

É o maior centro mundial de investigação do seu tipo, sendo
financiado por vinte países.

Desde a sua fundação, em 1954, tem sido um exemplo bem
sucedido de colaboração internacional, juntando milhares de cientistas de
várias nacionalidades.

O objetivo do CERN é a investigação científica pura, sem
objetivos militares.

Localização
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Objetivo
Pesquisar:

 De que é constituído o
nosso Universo?

 De onde vem a matéria?
 Como é que as partículas

elementares interagem.

Vídeo

Acelerador de partículas, maqueta educativa..webm
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No Brasil também possui aceleradores 
de Partículas

Laboratório Nacional de Luz 
Sincrotron(LNLS)

Situado a 118 quilômetros de
São Paulo, em Campinas, é o
primeiro sincrotron da América
Latina e está em operação desde
1997.
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Objetivo
Fabricantes dos mais

diversos materiais estudam a
produção de materiais mais
baratos, menos poluentes,
mais maleáveis, etc..

A proposta do LNLS é
estudar estes materiais.

Sirius, o novo acelerador de partículas 
Brasileiro

Os primeiros testes com o
Sirius devem começar em 2016,
junto com as Olimpíadas.

Seu uso em pesquisas
iniciará em 2017.
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Vídeo

Aplicação  na Medicina
Acelerador linear (LINAC) 

Trata tumores maiores
em uma única sessão ou
durante várias sessões, que é
chamado de radioterapia
estereotáxica fracionada.
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Vídeo

Os aceleradores lineares são a nova geração 
de aparelhos de radioterapia

Após a Simulação, o
paciente é encaminhado para
a sala do Acelerador Linear.

Nesta sala ocorrerá o
tratamento do paciente.

O Acelerador Linear
do ISPON é um moderno
equipamento emissor de
raios-X.
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Hadronterapia
Entre as muitas

experiências no CERN,
(Organização Europeia para
a Pesquisa Nuclear)
destaca-se a hadronterapia,
uma terapia de combate ao
câncer e é menos nociva à
saúde do que a radioterapia.

Sabia que você pode ter um acelerador de 
partículas dentro da sua casa?
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Os grandes aceleradores de
partículas funcionam da mesma forma, só
diferem no tamanho e na velocidade das
partículas, que andam quase na velocidade
da luz e, portanto, as colisões geram mais
partículas subatômicas, isto é, partículas
que se encontram dentro do núcleo.

Exemplos de aceleradores 

Tarefa para próxima aula:

Assistir o vídeo: Licenciatura em Ciências: Partículas Elementares link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bpK4bDAm58s
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O zoológico de partículas
 Até meados da década de

70 o número de partículas
elementares descobertas e
postuladas pelos físicos era
imenso, então era comum
para os físicos tratar essa
grande quantidade de
partículas como:
“zoológico de partículas”.
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O Modelo Padrão de Partículas
No início dos anos 70 foi desenvolvido

o chamado “Modelo Padrão”, que
consiste numa teoria quântica,
concordando com a mecânica quântica e
a relatividade especial, que poderia
explicar tudo que acontece em nosso
mundo.

De acordo com o Modelo Padrão a
matéria é composta por dois elementos
fundamentais, os quarks e os léptons.

Modelo Padrão
Podemos, portanto, resumir a 

constituição da matéria em três tipos: 
 As partículas que transmitem as 

interações: os bósons; 
 As partículas que interagem 

fortemente: os quarks; 
 As partículas que interagem 

fracamente: os léptons.  
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Os Quarks
Existem 6 tipos de quarks: up e down;

(A Lua, uma caneta, um fio de cabelo,
tudo é formado por esses dois quarks) strange (1947), charm(1974),
Bottom (1977) e o top (1994).

Estes apareceram e sumiram logo no
início da formação do Universo.

Pode-se recriá-los em um superpotente
acelerador de partículas.

Apenas os quarks (up) e (down) estão
presentes nos prótons e nos nêutrons.

Os Léptons
 Até o momento são conhecidos

seis léptons, sendo que o mais
conhecido o elétron.

 Outros dois léptons menos
conhecidos e que também possuem
carga negativa (-1), como o elétron,
são o múon (μ-) e o tau (τ-);

 As outras três partículas são o
neutrino do elétron (e-) (1956),
o neutrino do múon (μ-) (1936)
e o neutrino do tau (μ-) (2000).
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Vídeo

LHC RAP - Brasil.webm

As Partículas de Interações
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Força Eletromagnética

Sua Contribuição
 Ela está presente na maioria dos 

fenômenos diários (desde o laser até o 
rádio, da estrutura dos átomos até ao arco-
íris, o  relâmpago, etc.).

 Também em vários aparelhos 
indispensáveis atualmente, como: cartões 
magnéticos, transformadores de tensão, 
motores elétricos, antenas de transmissão 
de dados, forno micro-ondas, etc..
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Força  no Nuclear Forte

A estabilidade nuclear está
associada à força forte.

É ela que mantém o núcleo unido,
evitando que os prótons que nele existem,
por possuírem a mesma carga elétrica,
simplesmente sofram uma intensa repulsão
e destruam o próprio átomo
(fissão nuclear).

Sua contribuição
Se a força forte não

existisse a matéria que forma
o Universo, tal como o
conhecemos, também não
existiria.

Prótons e nêutrons não
conseguiriam se formar.

Nós, seres humanos,
não poderíamos existir.
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Força no Nuclear Fraca
Os léptons são  partículas 

subatômicas que não sofrem 
influência da força nuclear forte, 
participam somente das interações 
eletromagnéticas e fracas.

Essas partículas não ficam no 
núcleo do átomo e podem viajar 
por conta própria.

Sua contribuição
 A interação fraca é responsável tanto 
pela desintegração radioativa quanto pela 
fusão nuclear de partículas subatômicas.
 Quando ocorre a desintegração, os 
núcleos liberam radiação em forma de 
partículas alfa (α), beta (β) e raios gama (γ).
 Fusão nuclear é o processo no qual 
dois ou mais núcleos atómicos se juntam e 
formam um outro núcleo de maior número 
atômico.
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Força Gravitacional
A teoria clássica da gravitação é

a lei de Newton da Gravitação
Universal.

Para descrever os estágios
iniciais da formação do universo
precisamos de uma teoria quântica da
gravitação, algo que os físicos ainda
não possuem, apesar dos enormes
esforços desenvolvidos para isto.

Sua contribuição
A interação gravitacional é a força que está na origem a formação

das galáxias, das estrelas e dos planetas.
 É a responsável pelas marés e pelos movimentos dos satélites, dos

corpos celestes, das galáxias e pela expansão do universo.
Ainda que a gravidade seja a mais fraca das quatro interações, é a

que tem maior alcance de todas.
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A unificação das Forças
Existem quatro tipos de interações conhecidas:
a) força nuclear forte
b) força nuclear fraca
c) força eletromagnética 
d) força gravitacional.

Os físicos buscam uma teoria de unificação das quatro
forças, mas a força gravitacional ainda não faz parte do
Modelo Padrão, porque ainda não descobriram o gráviton.

Os principais constituintes da matéria
Tudo que existe, desde galáxias 

até montanhas e moléculas, é feito de 
quarks e léptons. 

Os bósons explicam as 
interações da matéria.  

Então, podemos resumir tudo 
que vimos num quadro em que estão 
as partículas elementares constituintes 
da matéria: 

Quarks, léptons e bósons 
mediadores das interações.
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A última descoberta: Higgs Boson

O bóson de Higgs teve
sua descoberta confirmada em
14 de março de 2013, no Grande
Colisor de Hádrons.

Ele havia sido previsto
teoricamente nos anos1960.

Vídeo

LHC - A busca por explicar o Universo.webm
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O que os Cientistas Dizem.
“ Ainda não está solucionado, se 

trata do Bóson de Higgs do modelo 
padrão de física de partículas ou 
possivelmente o mais rápido de uma 
série de bóson preditos por algumas 
teorias que vão além do modelo padrão. 
Encontrar a resposta levará mais 
tempo’’.
(Organização Europeia de Pesquisa 
Nuclear)

Vídeo
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