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ignorantes e cuja descoberta pode revolucionar nossas visões 

sobre as relações entre ondas e éter e matéria. Por enquanto 

temos de trabalhar com ambas as teorias. Na segunda, quarta e 

sexta-feira utilizamos a teoria ondulatória; na terça, quinta-feira 

e sábado, pensamos em feixes de quanta de energia, ou 

corpúsculos.”   
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RESUMO 

 

Com o objetivo de potencializar o preparo de futuros professores de Física e, 

mesmo capacitar professores em exercício, nós propomos aqui um material didático 

virtual com ênfase em experimentos que tratem do tema dualidade onda-partícula.   

Os experimentos filmados foram relativos ao Efeito Compton (luz comportando-

se como partícula) e Difração de Elétrons (partículas comportando-se como onda), 

que ilustram o comportamento dual de partículas. Além da filmagem dos experimentos 

produzimos roteiros de laboratórios para auxiliar no entendimento e discussão dos 

resultados experimentais. Ressaltamos que as filmagens e roteiros podem ser 

utilizados em cursos de capacitação/formação de professores, bem como em salas 

do Ensino Médio. Nosso referencial teórico para a construção do produto educacional 

foi a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel que diz que, um conceito 

será mais bem aprendido se estiver ancorado em um subsunçor. Os materiais 

produzidos estão organizados de tal forma que um seja um possível subsunçor do 

seguinte, tornando-se assim um organizador prévio dos conceitos a serem aprendidos 

subsequentemente. 

 

Palavras-Chave: Ensino de Física Moderna, Formação de Professores, 

Experimentação, Dualidade Onda-Partícula, Deslocamento Compton, Difração de 

Elétrons. 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

ABSTRACT 

  

 With the objective of potentializing the preparation of future physics teachers 

and even training in-service teachers, we propose here a virtual didactic material with 

emphasis on experiments that deal with the theme wave-particle duality. 

 The filmed experiments were related to the Compton Effect (light behaving as 

a particle) and Electron Diffraction (particles behaving like wave), which illustrate the 

dual behavior of particles. In addition to the filming of the experiments we produced 

scripts from laboratories to assist in the understanding and discussion of the 

experimental results. We emphasize that filming and scripts can be used in teacher 

training courses, as well as in high school rooms. Our theoretical reference for the 

construction of the educational product was David Ausubel's Theory of Significant 

Learning, which says that a concept will be better learned if it is anchored in a 

subsumption. The materials produced are organized in such a way that one is 

subsuming the next, thus becoming a prior organizer of the concepts to be learned 

subsequently. 

Key words: Modern and Contemporary Physics, Teacher's Preparation, Compton 

Effect, Electron Diffraction. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde a graduação em Licenciatura em Física, o mundo quântico trouxe-me 

algumas inquietações. Durante as aulas da disciplina de Física Moderna, tive um 

contato com a característica dual da matéria. Minha professora, na ocasião, lecionou 

esses conteúdos de forma bastante conceitual, sendo o tratamento matemático 

posteriormente dado na disciplina de Física Quântica no último período da graduação. 

Esse enfoque conceitual e bastante didático me fez querer aprofundar nos estudos 

desse conteúdo. Como já estava prestes a cursar os últimos períodos da graduação, 

abordei o tema da dualidade no meu trabalho de conclusão de curso, o famoso e 

temido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No TCC abordei a dualidade onda-

partícula, mais especificamente da luz via experimentos de baixo custo que 

ilustrassem essa característica. Assim, esse foi o grande início desse projeto, mesmo 

não sabendo naquela ocasião quais frutos ainda iriam vir. 

Durante o último período da graduação, comecei a participar do processo 

seletivo para o programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Para a aprovação no programa de 

mestrado, era necessário que os candidatos submetessem previamente um projeto 

de pesquisa, que poderia ou não ter andamento durante o curso, dependendo de 

alguns fatores como a especialização do orientador, necessidades do programa ou 

importância do tema a ser tratado. Desde o processo seletivo, o projeto que submeti 

tinha cunho experimental, enfatizando os conteúdos de Física Moderna e 

Contemporânea (FMC), especificamente o tema dualidade onda-partícula. 

De início, o tema seria restrito apenas à dualidade da luz, trazendo 

experimentos da “Dupla Fenda” e “Efeito Fotoelétrico”. Após a aprovação no processo 

de seleção do MPEC, depois de muitas reuniões com minha orientadora, debates 

sobre o tema e visitas aos laboratórios de Física Avançada da Universidade Federal 

de Ouro Preto, optamos por trabalhar com o tema dualidade onda-partícula por meio 

de dois experimentos em que reforçassem a ideia do comportamento corpuscular de 

ondas no Efeito Compton e o comportamento ondulatório de partículas na Difração de 

Elétrons.  Além do que concordamos que, “o uso de atividades experimentais como 

estratégia de ensino de Física tem sido apontado por professores e alunos como uma 

das maneiras mais frutíferas de se minimizar as dificuldades de se aprender e de se 
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ensinar Física de modo significativo e consistente” (ARAÚJO; ABIB, 2003, p. 176). 

O eixo central desse trabalho foi à construção de um produto educacional que 

pudesse ajudar na formação de professores e/ou auxiliar professores em exercício no 

preparo de suas aulas e/ou servir de base para a construção de aulas sobre o tema 

tanto no ensino superior como no ensino médio.  

O produto constitui-se de filmagens relativas ao Efeito Compton e Difração de 

Elétrons e Roteiros de Laboratório referentes aos temas e todo o material está 

disponível no endereço 

https://drive.google.com/file/d/1nUW0SNGvOsplblwsohuvznIAOVznpOo7/view?usp=

sharing.  

A dissertação foi organizada em cinco seções.  

A primeira seção apresenta de forma geral o Ensino de FMC no Ensino Médio 

no Brasil e a necessidade e importância da implementação desses conteúdos nesse 

nível de ensino. Discorre também sobre a presença de disciplinas obrigatórias 

relacionadas à FMC nos cursos de graduação em Física, dados sobre a presença de 

laboratórios de ciências nas escolas de nível médio do Brasil, além do uso de 

filmagens de experimentos para o Ensino de FMC e cursos de capacitação de 

professores que objetivam uma formação continuada desses profissionais com ênfase 

em conteúdos da FMC.  

A segunda seção descreve os objetivos, geral e específicos, da pesquisa. 

A terceira seção é dedicada ao referencial teórico utilizado na pesquisa, 

apresentando a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Exploram-se 

a diferenciação da aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, as 

condições de tal aprendizagem e as estratégias de estudo consonantes à teoria, 

descrevendo-as brevemente. 

A quarta seção apresenta o desenvolvimento do produto educacional, 

descrevendo a natureza do produto, os experimentos utilizados, produção dos vídeos 

e construção dos roteiros experimentais e a quinta seção aborda as considerações 

finais da pesquisa.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 O Ensino de Física Moderna e Contemporânea 

 

O Ensino de Física Moderna e Contemporânea (FMC) é debatido por inúmeros 

pesquisadores da área de Ensino quanto à sua introdução no Ensino Médio (EM) e 

quanto à melhor maneira de fazer essa inserção. A necessidade da introdução desses 

conteúdos é quase consensual entre pesquisadores da área de Ensino e professores 

de Física (LOBATO; GRECA, 2005).   

Sobre a inserção desses conteúdos nesse nível de ensino, Ostermann e 

Moreira (2000) concluíram que:  

[...] É viável ensinar FMC no EM, tanto do ponto de vista do ensino de atitudes 
quanto de conceitos. É um engano dizer que os alunos não têm capacidade 
para aprender tópicos atuais. A questão é como abordar tais tópicos [...] Se 
houve dificuldades de aprendizagem não foram muito diferentes das 
usualmente enfrentadas com conteúdos da física clássica [...] Os alunos 
podem aprendê-la se os professores estiverem adequadamente preparados 
e se bons materiais didáticos estiverem disponíveis. (OSTERMANN; 
MOREIRA, 2000, p. 11) 

  

Em relação à importância dada à inserção desses conteúdos nesse nível de 

ensino, percebe-se que ao longo dos anos, com publicações de artigos e pesquisas 

relacionadas ao tema, essa perspectiva não se modificou justificada principalmente 

para o entendimento da nossa cultura e compreensão da epistemologia da Ciência. 

Os meios para que essa inserção ocorra são comentados por Silva e Almeida (2011) 

que vão ao encontro da fala de Ostermann e Moreira (2000):  

A busca por alternativas para que esse ensino seja efetivado nas escolas é 
bastante necessária e a realização de pesquisas em sala de aula nos parece 
o caminho para obtenção destas alternativas. Complementarmente a isso, é 
urgente a necessidade por uma formação inicial do professor, para que ele, 
quando estiver em sala de aula, sinta-se capaz de ensinar esses tópicos, pois 
de outra forma, a abordagem da FQ no EM não evoluirá do status de 
pertinência para o status de realidade em grande parte dos cursos de EM. 
(SILVA; ALMEIDA, 2011, p. 646) 

 

A motivação para a introdução desses temas no Ensino Médio é dada pela 

necessidade da formação de uma cultura científica sólida no nosso alunado. Nossos 

alunos estão cada vez mais inseridos em um mundo de tecnologias (GPS 

(Global Positioning System), celulares, computadores, aplicativos etc) que envolvem 

mais e mais conceitos físicos referentes à Física Moderna (relatividade, 
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semicondutores, partículas quânticas, etc). A miniaturização tecnológica e o aumento 

de velocidade de processamento de informações de dispositivos eletrônicos têm como 

limite, as pesquisas envolvidas com o mundo quântico, como por exemplo, a 

spintrônica1 (SANTOS FILHO; TELES, 2010), área da Física que estuda as 

propriedades do spin do elétron com o objetivo de aumentar a eficiência de 

dispositivos eletrônicos.  A segurança dos dados trocados diariamente em aplicativos 

bancários pode ser diretamente relacionada a pesquisas que envolvem criptografia 

quântica. A comunicação de dados sigilosos por meio de um canal clássico pode ser 

clonada, mesmo com a existência de meios que contornem esses problemas. A 

utilização de canais quânticos permitem que os dados sejam enviados e recebidos 

com maior segurança, sendo um desses métodos a utilização de fótons polarizados e 

não emaranhados2. (RIGOLIN; RIEZNIK, 2005). 

A inserção dos conteúdos relativos à Física Moderna e Contemporânea não é 

defendida apenas por professores atuantes da área de Ensino, mas pelo próprio 

Ministério de Educação. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), são 

apresentadas as principais competências desejadas em Física a serem esperadas ao 

final do Ensino Médio. Alguns exemplos das competências desejadas pelo PCN +: 1) 

“Compreender o desenvolvimento histórico dos modelos físicos para dimensionar 

corretamente os modelos atuais, sem dogmatismo ou certezas definitivas” (BRASIL, 

2002, p. 67), 2) “Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no 

desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao 

longo da história”.  (BRASIL, 2002, p. 67), 3) “Compreender formas pelas quais a 

Física e a tecnologia influenciam nossa interpretação do mundo atual, condicionando 

formas de pensar e interagir”. (BRASIL, 2002, p. 68) 

Dessa forma, pode-se perceber que a inserção desses conteúdos tem sido 

debatida e apoiada por pesquisadores, além de estar presente nas orientações 

educacionais do Ministério da Educação. No entanto, essa inserção não tem sido feita 

nas salas de aulas do Ensino Médio como mostram, por exemplo, os trabalhos de 

Monteiro et al. (2009) e Oliveira et al. (2007). Os autores Silva, Arenghi e Lino (2013, 

p. 80) afirmam que “as escolas brasileiras atuais já englobam em seus documentos a 

                                            
1 O artigo “Estudo de dispositivos spintrônicos” disponível no link http://www.bibl.ita.br/xviencita/ief-
4.pdf, demonstra que a utilização de corrente de spin nos dispositivos atuais reduz as perdas por efeito 
Joule e correntes de fuga, além de outras aplicações.  
2 Recomenda-se a leitura do artigo “Introdução à criptografia quântica”, disponível no link: 
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v27n4/a04v27n4.  
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necessidade de tal inserção” demonstrando que tal realidade tem se modificado ao 

longo dos anos, embora não significa necessariamente que a inclusão em 

documentos e parâmetros educacionais ocasione a abordagem de tais conteúdos em 

sala de aula.   

Muitas vezes os conteúdos de Física Quântica não são abordados no Ensino 

Médio e quando o são, isso é feito no final do último ano do Ensino Médio, quando 

muitos alunos já realizaram as avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) e exames de outras universidades (OLIVEIRA; VIANNA; GERBASSI, 2007).  

Um dos motivos da exclusão desses conteúdos no Ensino Médio é a dificuldade 

de sua inserção. Lobato e Greca (2005) afirmam que:  

De uma maneira geral, todos reconhecem que, ainda que o assunto seja 
fascinante, é difícil devido às complexidades matemáticas e conceituais que 
envolvem e, além disso, a literatura que existe disponível revela, sobretudo, 
que os alunos estão aprendendo conceitos errados.  (LOBATO; GRECA, 
2005, p. 120). 

 

Outras dificuldades são apontadas por Pinto e Zanetic (1999):  

Destacamos várias dificuldades que devem ser enfrentadas na introdução da 
Física Quântica no ensino médio. A primeira refere-se ao formalismo 
matemático inerente à descrição quântica; outra, diz respeito às novidades 
conceituais que se distanciam da Física Clássica de forma ainda mais 
acentuada do que esta da Física do senso comum; a terceira dificuldade está 
relacionada com o tratamento experimental dos temas quânticos. Assim, 
temos que ir em busca de formas alternativas e tentativas. (PINTO; ZANETIC, 
1999, p. 8) 

 

Além dessas dificuldades, Machado-Nardi (2003) e Osterman-Moreira (2001) 

ressaltam que a dificuldade na abordagem desses tópicos está também na formação 

dos professores de Física.  Osterman e Moreira (2001) fazem uma reflexão sobre a 

implementação dos conteúdos de FMC em escolas de Ensino Médio sem a 

viabilização da atualização na formação inicial dos professores de Física afirmando 

que “é fundamental preparar adequadamente os futuros professores para essa 

complexa tarefa de inovação curricular se o objetivo é implementá-la nas escolas” 

(OSTERMAN; MOREIRA, 2001, p. 146) 

 Nesse sentido, vale ressaltar o trabalho de Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007) 

no qual se afirma que: 

“É importante ressaltar que a atualização do currículo não pode ser 
desvinculada da preocupação com a formação inicial e continuada de 
professores. Não basta introduzir novos assuntos que proporcionem análise 
e estudos de problemas mais atuais se não houver uma preparação 
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adequada dos alunos das licenciaturas para esta mudança e se o profissional 
em exercício não tiver a oportunidade de se atualizar. Os professores 
precisam ser os atores principais no processo de mudança curricular, pois 
serão eles que as implementarão na sua prática pedagógica” (OLIVEIRA; 
VIANNA; GERBASSI, 2007, p.448). 

 

 A preocupação na inserção de conteúdos de Física Quântica não se restringe 

apenas ao Ensino Médio, estando essa problemática presente também no Ensino 

Superior; como relatam várias pesquisas. Por exemplo, no trabalho de Martin e Batista 

(2004), os autores constataram um déficit de conteúdos sobre Física Quântica nos 

cursos de licenciatura em Física em universidades do estado de São Paulo. Em uma 

das universidades, por exemplo, foi observado que na grade curricular do curso de 

licenciatura em Física havia apenas uma disciplina no núcleo básico e três disciplinas 

no núcleo avançado referentes à FMC. Dos conteúdos obrigatórios do curso, 15,5% 

abordam conteúdos da Física Moderna e Contemporânea. Em outra universidade do 

estado de São Paulo, os autores constataram um índice ainda menor, apenas 13% 

das disciplinas obrigatórias abordam esses conteúdos. É importante salientar que os 

índices mostrados se referem a disciplinas que abordem conteúdos de Física Moderna 

e Contemporânea, não necessariamente apenas a conteúdos da Física Quântica, 

demonstrando que o índice desse conteúdo em específico pode ser ainda menor. 

Esse baixo índice de disciplinas sobre Física Quântica nos cursos de licenciatura em 

Física pode ser uma das causas da dificuldade da inclusão desses mesmos conteúdos 

no Ensino Médio, retratando muitas vezes o reflexo da formação desses professores. 

Os autores afirmam que “muitos professores não têm domínio desses conteúdos e 

consideramos que a sua baixa incidência nos currículos das licenciaturas é um dos 

fatores agravantes dessa situação” (MARTIN; BATISTA, 2004, p. 15). 

 Em consonância aos resultados apresentados por Martin e Batista (2004), os 

autores Araújo e Zago (2016) apresentaram resultados semelhantes às disciplinas 

ofertadas nas grades curriculares dos cursos de licenciatura no estado de São Paulo. 

Os autores analisaram quatro universidades, dentre essas, três apresentavam quatro 

disciplinas obrigatórias sobre FMC e uma apresentava três disciplinas na grade 

curricular da licenciatura. Assim, percebe-se que mesmo após 12 anos, manteve-se o 

número de disciplinas sobre FMC nas universidades do estado.  

 Embora já seja um avanço a abordagem desses conteúdos na formação 

docente dos licenciados, apenas a oferta dessas disciplinas não garante a formação 

adequada para que esses profissionais lecionem esses conteúdos no Ensino Médio, 
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visto que, muitas vezes a abordagem no nível superior agrega um aporte matemático 

e abstrato inerente a muitos temas da FMC. Dessa forma, é importante que as grades 

curriculares dos cursos de Licenciatura, além de ofertar essas disciplinas, promovam 

uma contextualização desses conteúdos, apresentando metodologias que 

possibilitem a inserção desses conteúdos em sala de aula.   

 Nessa perspectiva, Araújo e Zago (2016) afirmam: 

As ementas não fornecem evidências de que o conteúdo seja contextualizado 
para situações de ensino. São elencados como objetivos das disciplinas a 
introdução a teorias e conceitos físicos ou, em poucos casos, aos aspectos 
históricos dos mesmos, mas a aplicação da teoria a situações de ensino ou 
desenvolvimento de autonomia dos estudantes não são citados. Outros 
cursos ainda trazem disciplinas compartilhadas entre licenciatura e 
bacharelado, mostrando que não há uma preocupação com a construção da 
identidade e a formação especificamente docente. (ARAÚJO; ZAGO, 2016, 
p. 5) 

 

O trabalho de Kussuda (2012) retrata o mesmo déficit na formação de 

licenciados em Física, resultado em conformidade ao apresentado por Martin e Batista 

(2004) e Araújo e Zago (2016). Esse cenário é expresso na fala de uma das 

participantes da pesquisa de Kussuda (2012):  

Este curso, ao meu ver, contribuiu pouco para minha formação como 
professora de física, por vários motivos, tais como: Pouca ênfase em física 
moderna; Pouca ênfase em história e filosofia da ciência e da física. Em 
nenhum momento do curso fomos motivados a ler e discutir a obra de um 
físico, como os ensaios de Bohr em "Física atômica e conhecimento 
humano". Como é de praxe em outros cursos. Conhecemos da "física" de 
livros didáticos e não como este pensamento se estruturou e as reflexões 
disso. (KUSSUDA, 2012, p. 92) 

 

Portanto haja um consenso sobre a inserção de conteúdos da Física Quântica, 

essa realidade não é observada. Machado e Nardi (2003) realizaram uma pesquisa 

com 24 professores de Física em um município da Região Sul do Brasil. Um dos dados 

coletados da pesquisa foi de que apenas 29% desses professores abordam com 

frequência conteúdos de FMC em suas aulas. Outra pesquisa realizada em um 

município da Região Sudeste do Brasil por Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007), 

constata que, de 10 professores de Física, apenas 3 abordam esses conteúdos em 

sala de aula. Um dado interessante dessa pesquisa é que todos os 10 professores 

entrevistados apoiam a introdução de temas relativos à FMC. O trabalho de Monteiro, 

Nardi e Bastos Filhos (2009) mostra que os professores declaram relevância em 

introduzir esses conteúdos no Ensino Médio. Esse resultado é semelhante ao obtido 
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por Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007), mas os professores entrevistados alegam que 

o tempo é escasso em relação ao conteúdo a ser trabalho anualmente e sentem 

dificuldade em estruturar o tratamento desses tópicos. Outra justificativa apresentada 

no trabalho de Monteiro, Nardi e Bastos Filho (2009) é transcrita na fala de um dos 

professores participantes da pesquisa: 

  

Temos muitos conteúdos e pouco tempo. [...] Não vejo como fazer isso. [...] 
São duas aulas por semana... Ai não é possível trabalhar a Física Moderna, 
porque nem terminamos a programação completa da Física Clássica. [...] 
Sem falar nas deficiências que os alunos chegam ao Ensino Médio 
(MONTEIRO; NARDI; BASTOS FILHO, 2009, p. 149-150) 

 

Assim, é possível observar que, embora os professores concordem em inserir 

esses conteúdos no Ensino Médio e haja um consenso na área de Ensino de Física, 

as pesquisas retratadas anteriormente demonstraram justamente o contrário. Os 

conteúdos de FMC são pouco ou quase nada abordados nesse nível de ensino. 

Outra característica relevante em relação a não abordagem de conceitos de 

FMC no ensino médio é apresentada no trabalho de Santos e Curi (2012) no qual se 

constata que a maior parte dos professores de Física atuante no Ensino Médio não 

possui formação específica no curso de licenciatura em Física. Os dados 

apresentados no trabalho mostram que dos 44.566 professores que lecionam a 

disciplina de Física, apenas 12.355 possuem licenciatura na disciplina. Assim, 

aproximadamente 72,27% dos professores que lecionam Física não possuem 

formação específica na área.  Santos e Curi (2012) ainda concluem sobre cursos de 

formação de professores que lecionam a disciplina de Física:  

Em se tratando dos cursos de formação de professores que ensinam física, 
os dados são preocupantes. No Brasil, existe atualmente um número 
bastante pequeno de professores formados na disciplina específica de física 
e, segundo os dados levantados, esse número não é suficiente para atender 
à demanda de professores para essa disciplina. Verificamos problemas 
relacionados à pouca quantidade de ingressantes e, destes, uma pequena 
quantidade de concluintes, o que indica que pouco se tem formado de 
professores com habilitação específica para ministrar a disciplina de física. 
(SANTOS; CURI, 2012, p. 847) 

 

Outra análise relevante feita pelos autores se refere às instituições de Ensino 

Superior no Brasil que formam professores que lecionam Física. Do percentual desses 

professores que lecionam a disciplina de Física, a maioria desses profissionais possui 

formação em licenciatura em Matemática. Os autores realizaram uma análise das 27 
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instituições de Ensino Superior que possuem o curso de licenciatura em matemática 

e concluíram que: 

[...] suas ementas e a carga horária reservada à disciplina de física nos cursos 
de licenciatura em matemática – nos leva a crer que grande parcela dos 
professores que ministram a disciplina de física e realizaram o curso de 
licenciatura em matemática não tem formação adequada para esse trabalho, 
uma vez que, nos cursos de licenciatura em matemática, as disciplinas de 
física contemplam aspectos do conteúdo, porém muitas vezes desvinculados 
de aulas práticas (laboratório) e, também, sem abordar os aspectos didáticos 
do conteúdo a ensinar. (SANTOS; CURI, 2012, p. 847) 

 

Essa formação adequada está associada as disciplinas de Física ofertadas 

nesses cursos de Matemática, sendo muitas vezes insuficientes ou não pautadas em 

perspectivas teóricas e práticas, que desenvolvam autonomia desses professores.  

Diante dessa situação se fazem necessárias políticas e ações que visem uma 

formação continuada de professores, objetivando uma atualização curricular, além de 

promover o debate entre os docentes. Santos e Curi (2012) ressaltam que:  

Devido a uma carga horária reduzida, os conteúdos de física são 
apresentados de forma fragmentada, tendo seu foco na Mecânica. Ao que 
tudo indica, as ementas são elaboradas com base na retomada de alguns 
conteúdos de física aprendidos no Ensino Médio, sem maiores 
aprofundamentos e sem criar relações com áreas afins. Assim, o problema 
parece ser bem maior do que a falta de professores para uma área específica: 
é, antes, relacionado à formação dos que ministram esta disciplina na rede 
de Ensino Médio. (SANTOS; CURI, 2012, p. 847) 

 

Além da carga horária reduzida nesses cursos, apenas uma das instituições 

apresenta uma disciplina optativa que aborde conteúdos de FMC. Diante desse 

conjunto de questões, há a necessidade de trabalhos com ênfase na capacitação de 

professores, que abordem os conteúdos de FMC, além de metodologias de ensino 

que auxiliem os professores a lecionarem essas temáticas em sala, promovendo 

contextualização, adequação da linguagem e estratégias de ensino.  

 

1.2 Capacitação de Professores  

 

 Conforme apresentado no trabalho de Monteiro, Nardi e Bastos Filhos (2009) e 

Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007), os professores consideram importante o Ensino 

de FMC no Ensino Médio, mas não se sentem confortáveis a lecionar esses 

conteúdos. Uma das causas desse desconforto pode estar relacionada à formação 

desses profissionais (SANTOS; CURI, 2012). Dessa forma, a proposta de cursos de 
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capacitação torna-se uma iniciativa relevante, auxiliando professores em abordar 

conteúdos específicos como também em metodologias de ensino: 

Para tanto, o emprego de metodologias mais eficientes de ensino de Física 
precisa ser considerado também no nível de formação de professores, 
procurando capacitá-los para uma nova prática pedagógica que os tornem 
mediadores do processo de desenvolvimento dos alunos, permitindo que 
elaborem situações que possibilitem aos seus alunos realizarem análises, 
reflexões e generalizações. Além desse aspecto, uma formação mais 
adequada dos professores pode ainda lhes permitir abordar com maior 
segurança conceitos inerentes à Física Moderna e Contemporânea. 
(ARAUJO; ABIB, 2003, p. 190) 

 

Existem poucos trabalhos na literatura voltados para a capacitação de 

professores nos conteúdos de FMC.  Dentre eles, temos o trabalho de Silva et. al 

(2011) que propôs a formação de um grupo de professores de Física com experiência 

no magistério com objetivo de estudar temas da Mecânica Quântica. Esses estudos 

ocorreram mensalmente tendo um molde distinto dos tradicionais cursos de formação 

continuada. A proposta dos autores fornece um ambiente de discussão entre os 

professores no qual cada participante buscava sua própria capacitação por intermédio 

dos debates, promovendo uma reflexão sobre as práticas pedagógicas e a busca de 

soluções para as questões levantadas. Os resultados obtidos nesse trabalho sugerem 

uma mudança no modelo atual de cursos de formação continuada e capacitação de 

professores, em que os autores afirmam ser pautados mais na informação que na 

formação. A experiência de um curso de capacitação no formato de “grupo de estudo” 

em que se prezem os conhecimentos dos professores e se utilizem desses 

conhecimentos para a realização dos cursos promove uma interatividade dos 

professores participantes, auxiliando-os a formular uma explicação do fenômeno 

apresentado para o grupo e uma possível maneira de trabalha-lo em sala de aula, já 

que as práticas docentes foram expressas nos debates promovidos. Outro ponto 

levantado pelos autores do êxito do curso é o livro “O Espectro Eletromagnético” e o 

ganho significativo de conhecimento por parte dos participantes, tendo sido esse 

ganho mensurado por meio de um questionário.   

 Outra iniciativa foi a de Batista (2008) que promoveu um curso de formação 

continuada de professores de Física do Ensino Médio com temas de Física Moderna 

e Contemporânea por intermédio dos mapas conceituais. Após o curso o autor 

considerou que a oportunidade de oferecer um curso de formação continuada a 

professores proporciona novos conhecimentos e renova o ânimo à prática docente, 
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considerada como uma jornada de trabalho exaustiva, devido à desvalorização social 

e a baixa remuneração. Outro ponto considerado é que várias escolas da cidade 

continuam utilizando os mapas conceituais.  

O trabalho de Siqueira, Pietrocola e Lawall (2009) promoveu um curso de 

capacitação para um grupo de seis professores da rede pública do estado de São 

Paulo. As reuniões ocorreram semanalmente e os resultados obtidos pelos autores 

mostraram que houve um relativo sucesso entre os professores e as propostas de 

inovação curricular com conteúdos de Física Moderna e Contemporânea a partir do 

curso de formação de professores. Os autores relataram também que mesmo com 

esse bom resultado, houve alguns problemas. Dentre eles, o horário das reuniões que 

aconteciam no turno da manhã, sendo solucionado inicialmente com iniciativas de 

valorização da atividade de formação. Outro problema foi no desenvolvimento das 

atividades, sendo superado com a elaboração dos materiais no decorrer da 

capacitação dos professores.  

Os resultados obtidos nos trabalhos selecionados demonstram que os cursos 

de capacitação com a temática de FMC parecem auxiliar os professores na 

implementação desses conteúdos no nível médio de ensino. Os cursos promovem 

uma formação continuada desses profissionais, atenuando uma possível lacuna entre 

a formação desses professores e as necessidades do mercado de trabalho. Outro 

ponto positivo é a interação entre os participantes, o que possibilita troca de 

experiências docentes e o contato com novas metodologias de ensino.  

 

1.3 A utilização de filmagem de experimentos no Ensino de Física  

 

 A procura de novas tecnologias ou aparatos metodológicos que visam à 

aproximação dos alunos com o cotidiano e o despertar do interesse têm sido uma das 

buscas dos professores em sala de aula. A disciplina de Física na escola é muitas 

vezes considerada difícil pelos alunos. Conforme Fiolhais e Trindade (2003) essa 

dificuldade é parcialmente explicada pelo fato dos alunos lidarem com conceitos 

abstratos. Devido a esse caráter abstrato, muitos pesquisadores apoiam o uso da 

experimentação em sala de aula, pois as “atividades experimentais são 

enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas dão um verdadeiro sentido ao mundo 

abstrato e formal das linguagens” (SÉRÉ; COELHO; NUNES, 2004, p. 39). A 

importância na utilização da experimentação no Ensino de Física é verificada por 
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Araújo e Abib (2003) mesmo que em atividades demonstrativas:  

Assim, mesmo as atividades de caráter demonstrativo, amplamente utilizada 
pelos autores pesquisados e que visam principalmente à ilustração de 
diversos aspectos dos fenômenos estudados, podem contribuir para o 
aprendizado dos conceitos físicos abordados na medida em que essa 
modalidade pode ser empregada através de procedimentos que vão desde 
uma mera observação de fenômenos até a criação de situações que 
permitam uma participação mais ativa dos estudantes, incluindo a exploração 
dos seus conceitos alternativos de modo a haver maiores possibilidades de 
que venham a refletir e reestruturar esses conceitos. (ARAUJO; ABIB, 2003, 
p. 190)  

  

A utilização de experimentos no processo de ensino-aprendizagem deve estar 

associada também a uma didática adequada, afim de que sua utilização não seja uma 

mera apresentação dos conceitos físicos, mas que vise estimular os alunos a buscar 

soluções e respostas, propiciando um aprofundamento dos conteúdos ensinados. 

Outro importante ponto levantado por muitos professores é a interlocução entre o 

fenômeno físico visto no experimento com os conceitos estudados em sala, sendo 

necessário assim a associação da prática e da teoria (HEIDEMANN, 2015). O uso de 

atividades práticas de laboratório (APL) não deve se limitar apenas à relação entre 

teoria e prática, mas também deve promover as relações sociais e habilidade de 

contestação dos estudantes, como levantado por Heidemann (2015) baseado na 

literatura.  

O potencial das APL para promover relações sociais colaborativas também é 
um aspecto ressaltado na literatura (e. g., GASPAR, 2004). Isso decorre do 
ambiente mais informal que oportuniza mais interação entre alunos e seus 
professores, o que pode gerar um ambiente saudável propício à 
aprendizagem significativa. Brown et al. (apud BAROLLI, LABURÚ & GURIDI, 
2010) argumentam que as atividades de laboratório acabam potencializando 
a sinergia dos “insights” e das soluções que não seriam possíveis durante a 
aprendizagem individual. Essa sinergia promovida pelas atividades 
experimentais acaba possibilitando que os estudantes desenvolvam suas 
capacidades de argumentação. (HEIDEMANN, 2015, p.34) 

 

Embora haja um consenso sobre a importância do uso de experimentos e 

incentivo do uso de materiais de baixo custo, o Ensino de FMC muitas vezes não é 

contemplado com tais iniciativas. Um dos motivos é que muitos experimentos 

relevantes relacionados à Física Moderna são extremamente caros. Um exemplo 

disso são os equipamentos utilizados no produto educacional proposto, que foram 

adquiridos pela UFOP pelo valor3 de 2.330,00 € (Kit de difração de elétrons) e 

                                            
3 Os valores citados referem-se a preços praticados pelos fabricantes no ano de 2009 e são preços 
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11.700,00 € (Kit de raios-X). 

Acreditamos que os experimentos de FMC deveriam estar presentes nos 

laboratórios de ciências, mas a presença desses laboratórios em escolas de nível 

médio é consideravelmente baixa. Conforme o Censo Escolar (2016) realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

apenas 51,3% das escolas de nível médio possuem laboratórios de ciências. 

Entretanto, a porcentagem de escolas de nível médio que dispõem de laboratório de 

informática é notavelmente superior, sendo 82,7%. Outro dado interessante presente 

no Censo Escolar (2016) é o percentual de escolas nesse nível de ensino que dispõe 

de computadores para uso dos alunos (88,8%) que difere da porcentagem 

apresentada anteriormente. Tal fato pode ser justificado por algumas escolas não 

possuírem o laboratório de informática, mas há computadores em outros ambientes 

no qual os alunos possuem acesso como, por exemplo, nas bibliotecas. 

Devido ao baixo índice de laboratórios de ciências nas escolas de nível médio 

e laboratórios de informática que se encontram em boas condições de uso, e ao alto 

custo de equipamentos para o Ensino de FMC, o uso de filmagens de experimentos 

pode proporcionar ao professor uma ferramenta didática acessível. Outro indício que 

corrobora na utilização desse tipo de ferramenta é apontado por Borges (2002, p. 310) 

no qual afirma que “há evidências de pesquisas sugerindo que o uso de computadores 

como ferramentas de laboratório oferece novas maneiras para ajudar os estudantes 

na construção de conceitos físicos” 

Na literatura há trabalhos que utilizam vídeos de experimentos, mas com 

ênfase nos conteúdos de mecânica. Um exemplo de trabalho nesse âmbito é de 

Souza e Martins (2015) que implementaram uma sequência didática que contemplou 

os conteúdos de Cinemática, tendo como uma das atividades a elaboração de 

filmagens de experimentos pelos alunos. Após a filmagem, feita por câmeras de 

celulares, os alunos apresentaram os vídeos para uma banca examinadora e 

responderam às perguntas propostas.   

O trabalho de Fonseca et al. (2013) propôs um laboratório virtual de mecânica, 

possibilitando o estudo e observação do movimento de um objeto. As filmagens e 

roteiros dos experimentos estão disponíveis no site http://www.fep.if.usp.br/~fisfoto/ 

                                            

FOB (de fábrica), em que não incluem frete (estimativa de 15% do valor do produto) e nem impostos 
de importação.  
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(Acesso em 13 de fevereiro de 2018). Diferentemente do trabalho citado 

anteriormente, Fonseca et al. (2013) forneceram um verdadeiro laboratório virtual, 

contemplando tanto as filmagens que possibilitam a coleta de dados como os próprios 

roteiros, utilizados frequentemente nos laboratórios convencionais. A limitação desse 

laboratório virtual se dá pelo conteúdo restrito disponibilizado, não contemplando 

outras áreas da Física.   

Outro trabalho com ênfase na filmagem de experimentos foi realizado por 

Cunha et al. (2014). Os conteúdos da Física contemplados foram a Mecânica e 

Biomecânica, conteúdos semelhantes aos apresentados pelos trabalhos 

anteriormente citados. O autor realizou a filmagem de experimentos e analisou os 

dados a partir do software CVMob (FIGURA 1), disponível gratuitamente no link 

www.cvmob.ufba.br/.  

 

 

Figura 1: Software CVMob 
Fonte: Print screen do software 

 

Esse software rastreia objetos em vídeos, obtendo medidas contínuas desses 

objetos em movimento, gerando assim dados sobre sua trajetória, velocidade, 

aceleração e movimento angular.  

  Outro material utilizando filmagens de experimentos é apresentado no site 

Ciência Curiosa (http://cienciacuriosa.com.br) com apresentação também no canal do 

Youtube de mesmo nome. Os idealizadores do projeto realizam as filmagens dos 

experimentos nos laboratórios da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UFTPR) e divulgam por meio do blog, redes sociais ou no canal do Youtube. Os 

vídeos são demonstrativos e assim não propiciam sua utilização para coleta de dados, 

assim como não fornecem roteiros experimentais para sua utilização. Os conteúdos 



 
 
 

27 
 

 
 

abordados nos vídeos são variados, mas a grande diferenciação desse trabalho é a 

qualidade das filmagens dos experimentos de FMC.  

 Apesar da literatura trazer a utilização de muitas filmagens de experimentos, 

verifica-se a necessidade de uma maior produção no âmbito da FMC, principalmente 

para sua utilização em sala de aula.  A filmagem desses experimentos muitas vezes 

é limitada devido à ausência dos experimentos em laboratórios de Ensino de Física, 

o que pode comprometer a formação de professores.     

 

1.4 A utilização de simulações e laboratórios virtuais no Ensino da Dualidade 

Onda-Partícula 

 

A utilização de simulações e laboratórios virtuais no Ensino de Física tem sido 

uma solução adotada por professores numa tentativa de suprir deficiências 

encontradas nas escolas e/ou faculdades. Além disso, em algumas situações, como 

por exemplo, em experimento que precisam de fontes radioativas, as filmagens evitam 

que os estudantes sejam expostos a situações de risco.  Nessa perspectiva, 

Ostermann e Moreira (2001) concluem que:  

 

O uso de novas tecnologias parece ser muito apropriado para a abordagem 
de tópicos de FMC, quer pela sua pequena tradição didática, ou, por exemplo, 
pela possibilidade de simular experimentos difíceis de serem realizados em 
laboratórios (OSTERMANN; MOREIRA, 2011, p. 146)  
 

Alguns autores distinguem a simulação e os laboratórios virtuais. A simulação, 

segundo Harms (2005), são recursos que não procuram representar os experimentos 

de forma realista. Como exemplo de softwares de simulação, temos o PhET4, 

Multisim5 e Edson6,  bastante conhecidos no meio acadêmico.  

Os laboratórios virtuais são softwares que reproduzem as características físicas 

dos laboratórios presenciais, em que a pessoa que o utiliza poderá selecionar 

equipamentos, manipulá-los de forma virtual a fim de realizar a coleta de dados 

proposta. Assim, para Barbeta (2006, p. 11) “um laboratório virtual é uma simulação 

                                            
4 O PhET é um projeto que cria simulações interativas gratuitas em ciências e matemática. As 
simulações estão disponíveis no link https://phet.colorado.edu/pt_BR/. 
5 O Multisim é um ambiente de simulação de circuitos eletrônicos. O ambiente virtual está disponível 
no link  http://www.ni.com/multisim/pt/. 
6 O Edison é um ambiente para o aprendizado da eletricidade e da eletrônica. O laboratório multimídia 
está disponível no link http://www.edisonlab.com/Portuguese/edison/. 
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(mais sofisticada, sem dúvida), embora uma simulação não seja necessariamente 

considerada como um laboratório virtual”. 

 O laboratório do Projeto Condigital-MEC, realizado pelo Instituto Galileo Galilei 

para a Educação (IGGE), apresenta 40 experimentos educacionais, 24 programas de 

televisão, além de disponibilizar 120 laboratórios digitais em todas as áreas da Física. 

Todos esses recursos podem ser encontrados no link 

http://www.fisicavivencial.pro.br/fisica-vivencial. Embora esse projeto apresente 

laboratórios virtuais com outras temáticas da Física, enfatizaremos apenas o 

laboratório de “Dualidade e a Difração de Elétrons”, disponível no link 

http://www.fisicavivencial.pro.br/sites/default/files/sf/737SF/03_laboratorio_frame.htm

por ser um grande diferencial do projeto (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Laboratório Virtual: Dualidade e a Difração de Elétrons 
Fonte: Print screen do site Física Vivencial 

 

Esse software possibilita que o indivíduo interaja com o experimento da 

Difração de Elétrons, selecionando o tipo de cristal a ser utilizado, o valor da tensão e 

a intensidade do feixe de elétrons. Após a formação dos anéis de difração, é 

necessário que se faça a leitura dos raios dos anéis de difração (Figura 3). 
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Figura 3: Medida dos raios dos anéis de difração 
Fonte: Print screen do site Física Vivencial 

  

O laboratório virtual disponibiliza um texto sobre a teoria (Referencial Físico 

Matemático), um Guia Pedagógico com orientações sobre a utilização do software e 

informações complementares, um Túnel do Tempo que retrata os eventos 

tecnológicos relacionas a Dualidade e Difração de Elétrons em ordem cronológica, um 

Mapa Interativo que possibilita o indivíduo acessar informações a respeito do assunto 

e uma Avaliação, em que contempla exercícios do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), de vestibulares de diversas universidades e outras fontes.  

Esse laboratório virtual torna-se um material didático interessante para o estudo 

da difração de elétrons, principalmente para as faculdades e universidades que 

disponibilizam cursos de Licenciatura em Física no qual esse experimento não se 

encontra em seus laboratórios.  

Dessa forma, o produto educacional proposto nesse trabalho vem ao encontro 

do esforço de se criar e disponibilizar ferramentas didáticas, mesmo que virtuais, que 

auxiliem as demandas educacionais, principalmente na ênfase da experimentação, 

tendo como vantagens em sua utilização a realização de experimentos sofisticados e 

de alto custo que muitas vezes não estão presentes nas faculdades e universidades, 

realização de experimentos perigosos ou que possuem um tempo maior na coleta de 

dados, ou até mesmo a realização de experimentos hipotéticos, que talvez não fossem 

possíveis de serem feitos nos laboratórios de ensino. Nessa perspectiva, Barbeta 

(2006) acrescenta que: 

O computador pode ser um valioso aliado em se alcançar os objetivos 
educacionais propostos para um laboratório, seja pelo uso de softwares como 
simulações, através da aquisição de dados e análise de dados pelo 
computador, ou mesmo pela implementação de experimentação realizada 
através da web. Isto vale para cursos presenciais e se torna mais importante 
para aqueles realizados a distância. (BARBETA, 2006, p. 8) 
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1.5 Justificativa 

 

 O Ensino de Física faz parte do currículo do Ensino Médio desde a sua 

implementação na escolarização do Brasil. Inicialmente, era destinada a alunos que 

pretendiam cursar um nível superior relacionado à área de ciências, mas a partir a 

década de 70, a disciplina de Física foi integrada ao currículo do Ensino de Segundo 

Grau e posteriormente ao currículo do Ensino Médio. A proposta curricular do Estado 

de Minas Gerais, conhecida como Currículo Básico Comum (CBC) argumenta que o 

Ensino de Física contribui muito para o jovem interferir criativamente no mundo. Nessa 

mesma perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, PCNEM 

(BRASIL, 2000) e o seu texto complementar, PCN+ (BRASIL, 2002) propõem que os 

conteúdos contemplem o mundo natural, social, político e econômico visando à 

formação como cidadão. Consequentemente, os alunos do Ensino Médio deverão 

estar aptos a entender os conceitos científicos e suas tecnologias, compreendendo o 

funcionamento e construção dos equipamentos eletrônicos, como exemplos a 

supercondutividade, sensores, processos da física nuclear, entre outros.  (SOUZA et 

al., 2010).   

Nos parágrafos anteriores citamos vários trabalhos na literatura que falam da 

importância de se ensinar Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio e das 

dificuldades de levar essa inserção a termo, seja devido à formação deficitária dos 

professores ou ao custo financeiro de experimentos mais sofisticados que abordem 

essa temática. O trabalho aqui proposto é justificado por ser uma potencial ferramenta 

para auxiliar na formação/capacitação de professores, além de poder ajudar na 

preparação de aulas para o Ensino Médio. 

Ressaltamos ainda que, embora haja na literatura iniciativas de capacitação de 

professores para o Ensino de FMC, a capacitação virtual por meio de experimentos 

reais em Física Quântica praticamente inexiste. Assim, esse trabalho diferencia-se 

dos demais por apresentar experimentos reais ao invés de simulações ou softwares, 

apresentando filmagens e roteiros de experimentos que compõe um laboratório de 

Física Avançada em uma universidade padrão. 
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1.6 Objetivo geral  

- Desenvolver material didático virtual baseado em experimentos reais que abordem 

conceitos relativos à Dualidade Onda-Partícula;  

 

1.7 Objetivos específicos  

- Fornecer um material didático virtual que possibilite a capacitação de professores 

com ênfase na experimentação de conteúdos sobre Física Moderna; 

- Desenvolver material didático virtual a fim de auxiliar professores em atuação e 

futuros professores de Física na implementação dos conteúdos de Dualidade Onda-

Partícula em suas próprias aulas; 

- Promover uma melhoria nos roteiros sobre Efeito Compton e Difração de Elétrons 

da disciplina Física Experimental IV da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Aprendizagem significativa de David Ausubel 

 

 Segundo Ausubel (1980) a aprendizagem de um conteúdo pode ser mecânica 

(repetitiva) ou significativa. A aprendizagem mecânica ocorre quando as novas 

informações são aprendidas de forma a não interagir com seu conhecimento prévio. 

Dessa forma, os conteúdos aprendidos são armazenados na estrutura mental de 

maneira arbitrária. O aluno usa o “decorar a matéria” para certa avaliação, um teste, 

um trabalho, mas esquece o que foi aprendido logo após. Já a ideia de uma 

aprendizagem significativa para Ausubel (1980) ocorre quando os novos conteúdos 

são relacionados com as ideias já existentes na estrutura cognitiva, criando-se um 

processo de associação de informações interrelacionadas. Para Aragão (1976) a 

aprendizagem significativa é duradoura, enquanto a mecânica é efêmera, havendo na 

mecanicidade uma maior probabilidade de esquecer o que foi memorizado. 

A aprendizagem mecânica, ou arbitrária, de imediato pode ser interpretada 

como ruim ou ineficiente, mas Ausubel (1980) afirma que ela é necessária e inevitável, 

no caso de ideias inteiramente novas. Nesse caso, após o aprendiz ter 

mecanicamente assimilado o novo conceito, este passará a criar uma nova estrutura 

cognitiva, que servirá como âncora, ou um conceito subsunçor, para novos conceitos.  

 Os conceitos subsunçores, ou conceitos âncora, são conhecimentos prévios      

que servem como subordinadores de outros conceitos na estrutura cognitiva, ou seja, 

um novo conceito relaciona-se com proposições já existentes na estrutura cognitiva 

do aluno. Assim, os novos conhecimentos se ancoram, metaforicamente, nos 

conhecimentos nos subsunçores e assim adquirem significados. Moreira (2012, p. 13) 

ressalta que “é importante, no entanto, não atribuir um caráter estático, de mero 

ancoradouro, aos subsunçores, pois o processo é interativo, dinâmico, e nele o 

subsunçor se modifica”. Essa fundamentação é semelhante à de Aragão (1976, p. 16) 

que diz que na aprendizagem significativa “a estrutura cognitiva está em permanente 

processo de mudança mesmo se não é deliberadamente influenciada de forma a 

assegurar seu efeito sobre nova aprendizagem”. 
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2.1.1 Condições para a aprendizagem significativa 

 

 A aprendizagem significativa apenas ocorre quando há uma estrutura cognitiva 

com propriedades organizacionais características. Para que esse processo de 

aprendizagem ocorra são necessárias algumas condições: o aprendiz tem de estar 

disposto a aprender significativamente, ou seja, motivado; não memorizando o 

conteúdo de forma arbitrária e literal, pois isso caracterizará uma aprendizagem 

mecanicista; a presença de elementos significativos na estrutura cognitiva do 

aprendiz; os conceitos a serem aprendidos devem ser potencialmente significativos, 

de forma a relacionar-se de modo não-arbitrário e substantivo.  

Aragão (1976) acrescenta: 

Assim, qualquer que seja o potencial de significação de uma determinada 
proposição, se a intenção de aluno for memorizá-la arbitrariamente e de 
forma verbatim (com uma série de palavras arbitrariamente associadas) tanto 
o processo como o resultado da aprendizagem é mecânico e sem 
significação. Por outro lado, não importa quão relevante sejam os elementos 
disponíveis na estrutura cognitiva do aluno ou quão significativo seja o seu 
conjunto de aprendizagem, nem o processo nem o resultado podem ser 
significativos, se o material não é potencialmente significativo. (ARAGÃO, 
1976, p. 19-20) 

 

 Dessa forma, não basta o material ser potencialmente significativo, cabe ao 

aluno estar disposto a essa aprendizagem, sendo uma opção voluntária e consciente 

(NOVAK, 1998). Relacionamos muitas vezes disposição com motivação, tornando-as 

como sinônimas em muitos casos. Assim, de posse de um material potencialmente 

significativo, bastaria motivar os alunos, tornando-os dispostos a aprendizagem? 

Segundo Pontes Neto (2006), motivação e disposição, na teoria ausubeliana 

não estão relacionadas, tornando a condição de disposição a aprender, nessa teoria, 

pouco elaborada. A disposição está relacionada com a predisposição em aprender e 

com relações afetivas no processo de ensino-aprendizagem, enquanto a motivação 

para Ausubel está relacionada a três impulsos: cognitivo, afiliativo e engrandecimento 

do ego. (PONTES NETO, 2006). Dessa forma, segundo Pontes Neto (2006, p. 125) 

“Ausubel (AUSUBEL et al., 1980, trad.) não procura relacionar esses tipos de impulso 

da motivação de realização com a disposição para aprender significativamente ou 

mecanicamente [...]”  

Embora o aspecto afetivo seja muito pouco enfatizado na teoria de Ausubel 

(1980), que conforme o autor é um dos requisitos da aprendizagem significativa, La 
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Rosa (2003), considerada a motivação como uma das condições que pode favorecer 

a aprendizagem:   

 

As aprendizagens vão acontecer em função das necessidades do indivíduo, 
estas tendem a gerar um desequilíbrio, fazendo com que imediatamente 
surjam motivos; por motivos entenda-se a energia impulsora, tensional que 
dispõem o indivíduo “à busca de”. Após os motivos, o indivíduo entra em 
motivação, que seria nada mais que a ação ou o comportamento 
desencadeado em busca do objetivo. Assim, pode-se dizer que para que 
ocorram as aprendizagens é necessário um estado de alerta 
(moderado), impulso, vontade e desejo de aprender, ou seja, motivação. 
(LA ROSA, 2003, p. 28, grifo nosso) 

 

  Satisfazendo a condição de alunos dispostos a aprendizagem, o material a ser 

utilizado no processo também deverá cumprir sua condição de ser potencialmente 

significativo. O material a aprender será potencialmente significativo quando ofertar 

um novo conceito estruturado de maneira lógica, relacionando-o de modo intencional 

e não aleatório com os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, 

ou seja, ele é significativo quando esse material faz “sentido” ao aluno. Dessa forma, 

alunos com atitudes explícitas a aprender é tão importante quanto o material.  

 

2.1.2 A teoria da aprendizagem significativa e as estratégias de aprendizagem 

 

As estratégias de aprendizagem são recursos que o aprendiz pode utilizar 

durante os estudos, objetivando potencializar o resgate e aplicação dos novos 

conceitos adquiridos no processo, tornando a armazenagem dessas informações mais 

eficiente. Conforme Pontes Neto (2006, p. 119), “o caráter da aprendizagem- 

significativa ou mecânica- independe da estratégia de ensino utilizada”. Essa 

independência é importante para que não ocorra uma equiparação entre as 

estratégias de ensino e os tipos de aprendizagem, como exemplo entre aprendizagem 

mecânica e estratégias receptivas e aprendizagem significativa com estratégias por 

descobertas (AUSUBEL, 1980).   

No âmbito da aprendizagem significativa as estratégias de aprendizagem 

podem potencializar o processo de ensino-aprendizagem já que funcionam como 

recursos para que o aprendiz organize os conceitos, planeje e reflita. Oliveira, 

Boruchovitch e Santos (2009, p. 531) afirmam que “as estratégias de aprendizagem 

funcionam como reforçadoras da aprendizagem, visto que instrumentalizam o aluno a 
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diversificar as formas de estudo, promovendo atitudes de autoavaliação e melhora do 

desempenho escolar”. Lemos (2006, p. 63) ressalta que “as estratégias de ensino, por 

outro lado, podem ser quaisquer uma, desde que oportunizem a evolução conceitual 

dos conhecimentos prévios dos alunos”. Com a importância das estratégias de 

aprendizagem no estudo do indivíduo, faz-se necessário a discussão das estratégias 

que a teoria da aprendizagem significativa ausubeliana propõe para que o aprendiz 

possa atingir uma aprendizagem significativa.   

Pontes Neto (2006) pressupõe que a teoria ausubeliana considera algumas 

estratégias de aprendizagem, embora não as enfatize. O autor considera que a 

revisão de um conteúdo é uma das estratégias de aprendizagem intrínsecas da teoria, 

já que a própria definição de aprendizagem significativa a inclui. Ainda segundo o 

autor:  

A revisão propicia condições de focalizar significados antes despercebidos e 
aumenta a clareza e o índice de discriminabilidade do conteúdo que está 
sendo aprendido para com o conteúdo preexistente relacionado. Além disso, 
para significados já assimilados, a revisão enriquece a sua estabilidade 
(consolidação), melhorando a força de dissociação dos mesmos. (PONTES 
NETO, 2006, p. 127) 

 

  Além da revisão, outras estratégias e instrumentos didáticos que facilitariam a 

aprendizagem significativa, segundo Moreira (2012) são: os organizadores prévios; os 

mapas conceituais que, de acordo com Pontes Neto (2006) envolvem a diferenciação 

progressiva e a reconciliação integrativa em forma de diagrama; e os diagramas V. 

Os organizadores prévios são materiais que antecedem o material de 

aprendizagem e apresentam um nível mais elevado de abstração, generalidade e 

inclusividade. Dessa forma, funcionam como pontes cognitivas entre o que se sabe e 

o que se deseja aprender. A inserção desse mecanismo didático auxilia na preparação 

dos subsunçores, caso o aprendiz não os disponham em sua estrutura cognitiva 

(RIBEIRO; SILVA; KOSCIANSKI, 2012).  Dessa forma, segundo Moreira (2011, p. 40), 

os organizadores prévios “seriam uma espécie de ‘ancoradouro provisório’”.  

 Moreira (2011, p. 41) pondera que muitas pesquisas levaram à conclusão de 

que as contribuições da utilização de organizadores prévios na aprendizagem são 

pequenas. Inclusive o autor prossegue, relacionando o uso dos organizadores prévios 

como dispositivos de suprir a privação de ideias âncoras:  

Quer dizer, como pontes cognitivas os organizadores prévios não têm muito 
valor instrucional, não são capazes de suprir a deficiência de subsunçores. 
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Provavelmente, o maior potencial didático dos organizadores está na sua 
função de estabelecer, em um nível mais alto de generalidade, inclusividade 
e abstração, relações explícitas entre o novo conhecimento e o conhecimento 
prévio adequado do aluno para dar significado aos novos materiais de 
aprendizagem. Isto porque mesmo tendo os subsunçores adequados muitas 
vezes o aprendiz não percebe sua relacionabilidade com o novo 
conhecimento. (MOREIRA, 2011, p. 41) 

 

Outra estratégia facilitadora da aprendizagem significativa é o uso dos mapas 

conceituais.  Ao se fazer uma breve pesquisa sobre a teoria significativa de Ausubel, 

encontra-se uma relação da teoria com o uso de mapas conceituais. Pode-se concluir 

de início que o próprio David Ausubel tenha desenvolvido os mapas conceituais, mas 

esse recurso começou a ser elaborado a partir de 1972 por Novak e colaboradores 

(MOREIRA, 2012).  Os mapas conceituais são diagramas que representam um 

conjunto de conceitos inter-relacionados. Muitas vezes utilizam-se figuras 

geométricas para delimitar os conceitos referidos, uma espécie de caixa. Esses 

conceitos delimitados geometricamente são interligados por meio de setas ou linhas. 

Dessa forma, traz-se ao leitor o entendimento de uma relação entre os conceitos 

associados. Deve-se, no entanto, distinguir um mapa conceitual de outros recursos, 

que podem gerar em primeira instância um equívoco, tornando-os erroneamente 

semelhantes. Moreira (2012) os diferencia do seguinte modo:  

Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas; 
de hierarquias conceituais, se for o caso. Isso também os diferencia das redes 
semânticas que não necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e 
não obrigatoriamente incluem apenas conceitos. Mapas conceituais também 
não devem ser confundidos com mapas mentais que são livres, 
associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas 
que não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente. Não 
devem, igualmente, ser confundidos com quadros sinópticos que são 
diagramas classificatórios. Mapas conceituais não buscam classificar 
conceitos, mas sim relacioná-los e hierarquizá-los. (MOREIRA, 2012, p. 41) 

 

 Os mapas conceituais propostos por Novak e Gowin (NOVAK, 1998; NOVAK; 

GOWIN, 1999) seguem um modelo hierárquico, mas hoje há vários modelos7 desses 

mapas, como os mapas conceituais do tipo teia de aranha; mapas conceituais tipo 

fluxograma; mapas conceituais tipo sistema (entrada e saída) (TAVARES, 2007).  

Os mapas conceituais são diagramas que envolvem a diferenciação 

progressiva e reconciliação integrativa. A diferenciação progressiva é o princípio no 

                                            
7 No artigo Construindo mapas conceituais, Tavares (2007) apresenta figuras ilustrando cada modelo 
de mapas conceituais, além de abordar as vantagens e desvantagens de cada mapa conceitual.  
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qual há uma organização hierárquica dos conceitos, baseado no seu nível de 

generalidade. Dessa forma, os conceitos mais gerais de um determinado conteúdo 

são apresentados inicialmente e gradativamente são diferenciadas, incluindo 

especificidades. Conforme Ausubel (2003): 

Esta ordem de apresentação corresponde, presumivelmente, à sequência 
natural de aquisição de consciência cognitiva e de sofisticação, quando os 
seres humanos estão expostos, de forma espontânea, quer a uma área de 
conhecimentos completamente desconhecida, quer a um ramo desconhecido 
de um conjunto de conhecimentos familiar. (AUSUBEL, 2003, p. 166) 

 

 A reconciliação integrativa é o processo que relaciona os conceitos de 

ramificações distintas, ocasionando o desenvolvimento de novos significados.  Assim, 

segundo o autor:  

A reconciliação integradora tem a tarefa facilitada no ensino expositivo, se o 
professor e/ou os materiais de instrução anteciparem e contra-atacarem, 
explicitamente, as semelhanças e diferenças confusas entre novas ideias e 
ideias relevantes existentes e já estabelecidas nas estruturas cognitivas dos 
aprendizes. (AUSUBEL, 2003, p.6) 

 

Outro instrumento facilitador da aprendizagem significativa são os diagramas V 

(Figura 4), elaborados para a análise do processo de produção do conhecimento. 

(MOREIRA, 2012).  Conforme Moreira (2012) esse instrumento foi elaborado por D. 

B. Gowin no qual não foi proposto propriamente por meio da teoria da aprendizagem 

significativa.   
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Figura 4: Diagrama V  
(Fonte: MOREIRA, 2012, p. 57) 

 

Esse tipo de diagrama demonstra a interação entre o domínio teórico-conceitual 

(lado esquerdo do diagrama) e o domínio metodológico (lado direito do diagrama), 

com a questão-foco (situado no centro do diagrama) e com os eventos/objetos 

(situados na base do diagrama). 

Com objetivo de exemplificar a utilização e aplicação desse tipo de diagrama 

no Ensino de Física, apresenta-se o trabalho de Batistella (2007). Nesse trabalho, 

Batistella (2007) apresenta uma proposta de Ensino de Óptica por meio de um material 

instrucional no qual utilizou os diagramas V de Gowin a fim de proporcionar o 

compartilhamento de significados relacionados a esse conteúdo. A autora adaptou o 

diagrama V com a intenção de adequá-lo ao currículo escolar e a turma.   

A autora aplicou esse material em uma turma de 18 alunos da 3ª série do 

Ensino Médio. A Figura 5 apresenta um diagrama elaborado por um dos grupos da 

turma, corresponde a um dos módulos proposto pelo material instrucional. 
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Figura 5: Diagrama V correspondente ao conteúdo "Reflexão da Luz" 
(Fonte: BATISTELLA, 2007, p. 72) 

 

  Inicialmente a autora apresentou ao grupo de alunos o diagrama V 

comentando cada item desse diagrama. A atividade propunha que os alunos fizessem 

uma leitura dos elementos do domínio teórico-conceitual (lado do Pensar) e da 

questão-foco, preenchendo em seguida os campos “Conceitos básicos” e “O que você 

espera como resultado deste experimento” para depois realizar a atividade 

experimental. Inicialmente a construção dos diagramas V foi feita de forma incompleta, 

em que um dos fatores que explica isso pode ter sido a falta de hábito desse tipo de 

atividade no contexto escolar. Assim, os alunos fizeram uma nova versão do 

diagrama, sendo a Figura 5 uma dessas versões.  

 Sobre a utilização desse tipo de instrumento no processo de ensino-
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aprendizagem, a autora considera que:  

À medida que estes diagramas V venham a se tornar comuns para os alunos, 
quando sugeridos já em séries do ensino fundamental, acredita-se que o 
processo de ensino-aprendizagem seja enriquecido. Para tal, devem ser 
feitas as adaptações dos diagramas V necessárias à série e ao tema em 
estudo, ajustando-os tanto quanto ao número de elementos a serem 
preenchidos, como na elaboração da(s) questão(oes)-foco de acordo com o 
experimento a ser proposto, que possibilite responder a questão inicial. 
(BATISTELLA, 2007, p. 61)  

 

 Esse enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem por meio da 

utilização do diagrama V vai ao encontro da afirmativa de Cappelletto (2009) “construir 

diagramas Vê requer concisão, poder de síntese, captar o essencial e refletir sobre o 

experimento. Requer, portanto, maior carga cognitiva do que outras tarefas” 

(CAPPELLETTO, 2009, p. 206).  

 É importante destacar que essas estratégias objetivam uma aprendizagem 

significativa, mas sua utilização não assegura esse tipo de aprendizagem. Caso o 

professor utilize um “mapa padrão” ou “diagrama padrão” em que o aprendiz deva 

aceitar e memorizar, a aprendizagem será dada de forma mecânica. (MOREIRA, 

2012, p. 26). Nesse sentido Moreira (2012) destaque que:  

Certas estratégias e certos instrumentos podem ter maior potencial facilitador 
da aprendizagem significativa, mas dependendo de como são usados em 
situação de ensino podem não promover tal aprendizagem. Qualquer 
estratégia, instrumento, técnica ou método de ensino (ou qualquer outra 
terminologia) usado dentro de um enforque comportamentalista do tipo certo 
ou errado, sim ou não, promoverá a aprendizagem mecânica. Qualquer 
estratégia que implicar “copiar, memorizar e reproduzir” estimulará a 
aprendizagem mecânica. (MOREIRA, 2012, p. 26) 

  

Nessa perspectiva, o professor deve observar alguns aspectos relevantes para 

a escolha de estratégias que possam possibilitar uma aprendizagem significativa. 

Lemos (2006) destaca que:  

O ensino ideal foi apresentado como aquele no qual o professor, quando 
efetivamente comprometido com a aprendizagem significativa do aluno, 
considera a sua realidade (cognitiva, afetiva e social) e cria situações que lhe 
possibilite captar e negociar significados. Assim, a melhor estratégia de 
ensino e de avaliação é subordinada a fatores vários: a natureza do 
conhecimento que se deseja aprendido, a natureza do conhecimento prévio 
do aluno bem como o seu perfil sócioafetivo, o contexto no qual ocorrerá o 
evento educativo, o tempo disponível para a sua realização, entre outros. 
(LEMOS, 2006, p. 64, grifo nosso) 

 

Esse mesmo autor ainda afirma que “[...] a qualidade do ensino não depende 
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de procedimentos ou estratégias específicas, mas, fundamentalmente, da concepção 

de aprendizagem que orienta as decisões do professor e do aluno ao longo do seu 

processo” (LEMOS, 2006, p. 61).  

Assim, ressalta-se que uma nova conduta na prática docente contribui de forma 

mais fundamental e determinante para uma possível aprendizagem significativa, do 

que o uso de instrumentos e metodologias.   

 

2.1.3 A teoria da aprendizagem significativa e a dualidade onda-partícula  

 

A ideia de uma aprendizagem significativa para Ausubel (1980) ocorre quando 

os novos conteúdos são relacionados com as ideias já existentes na estrutura 

cognitiva, criando-se um processo de associação de informações interrelacionadas, 

como retratado anteriormente. Os conceitos subsunçores, ou conceitos âncora, são 

conhecimentos prévios que servem como subordinadores de outros conceitos na 

estrutura cognitiva. (MOREIRA; MASINI,1982). Assim, os novos conhecimentos se 

ancoram, metaforicamente, nos subsunçores e adquirem significados.  

Objetivando a ocorrência de uma aprendizagem potencialmente significativa 

são necessários que sejam levantados os subsunçores relacionados ao material a ser 

estudado ou aprendido, afim de que os novos conceitos sejam relacionados às ideias 

já existentes na estrutura cognitiva 

Os conceitos propostos a serem estudados nesse trabalho são referentes aos 

temas: “Difração de Elétrons” e “Efeito Compton”. Dessa forma, se faz necessário o 

levantamento dos subsunçores relacionados a esses conteúdos em específico, sendo 

apresentados nas figuras (FIGURA 6 e FIGURA 7).  É importante ressaltar que nos 

diagramas abaixo se apresentam os conceitos subsunçores diretamente relacionados 

às ideias de “Difração de Elétrons” e “Efeito Compton”. Há outros subsunçores básicos 

não mencionados, mas acreditamos que não seja necessário mencionar todos os 

subsunçores, visto que para que o aprendiz inicie os estudos sobre FMC ele tenha 

estudado conteúdos do Ensino Básico de Matemática e Física.  

Os diagramas relacionam os conceitos subsunçores específicos aos conceitos 

mais gerais. Os vídeos que compõem o produto educacional apresentam outros 

conceitos relacionados a esses fenômenos, sendo imprescindíveis para o estudo 

desses conteúdos, potencializando a uma aprendizagem significativa.   
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A Figura 6 apresenta os subsunçores relacionados ao estudo da ”Difração de 

Elétrons”. Dentre os principais conceitos âncoras, estão os conceitos relacionados aos 

fenômenos ondulatórios, tendo como conhecimentos específicos para aprendizagem 

desse estudo a difração, reflexão e interferência.  

A difração de elétrons com os policristais de grafite obedecem à leis 

semelhantes às de interferência daqueles de fenda dupla, ou seja, obedecem a Lei de 

Bragg. Dessa forma a Lei de Bragg é elencada como um dos subsunçores, mas para 

o entendimento da equação de Bragg é necessário que o aprendiz compreenda o 

fenômeno de interferência e a relação da distância entre os planos do cristal com o 

comprimento de onda da onda incidente. Caso o aprendiz não conheça ou não se 

recorde da Lei de Bragg, o material didático proposto possui um vídeo que explica e 

deduz essa equação, sendo imprescindível que ele o assista antes da execução do 

experimento.   

Outro subsunçor proposto é referente às razões trigonométricas. No roteiro 

experimental da “Difração de Elétrons” presente no material didático, é utilizada a 

equação de Bragg, relacionando o ângulo de Bragg com o raio do anel de interferência 

e o ângulo de desvio α. Assim, se faz necessário que o aprendiz tenha conhecimento 

de razões trigonométricas e de algumas identidades trigonométricas para o 

entendimento das deduções e relação entre as equações presentes no roteiro.   

 

Figura 6: Subsunçores: Difração de Elétrons 
(Fonte: Elaborado pela autora) 

 



 
 
 

43 
 

 
 

A Figura 7 apresenta os subsunçores relacionados ao estudo do ”Efeito 

Compton”. O conceito de energia foi levantado como um dos subsunçores, pois 

durante a colisão dos fótons dos raios X com os elétrons do alvo metálico, há a relação 

de energia dessas partículas, ocorrendo a sua conservação. As energias de repouso 

dos elétrons e cinética dos fótons são correlacionadas a esse fenômeno, tornando-se 

um conceito importante para o estudo desse conteúdo. Outro subsunçor levantado foi 

o momento linear. Durante a colisão dos fótons dos raios X com os elétrons do alvo 

metálico, há uma relação entre os momentos lineares dessas partículas, ocorrendo, 

assim como na energia, a conservação do momento linear. Para a compreensão 

matemática das relações entre momento linear dessas partículas, é necessário que o 

aprendiz saiba os conceitos e propriedades do produto escalar, por isso, 

consideramos que esse seria outro subsunçor necessário para o estudo do fenômeno 

do “Deslocamento Compton”. Em um dos vídeos que compõem o material didático há 

uma explanação de todas essas relações e a demonstração da equação do 

deslocamento Compton. Desse modo, se faz necessário que o aprendiz assista aos 

vídeos previamente antes de realizar a leitura dos dados no experimento citado.   

 

               

 

Figura 7: Subsunçores: Efeito Compton 

(Fonte: Elaborado pela autora) 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

O regimento do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências normatiza a 

organização e funcionamento do Curso de pós-graduação em Ensino de Ciências. O 

Art. 29° desse regimento estabelece que a Dissertação de Mestrado deve-se resultar 

de um trabalho de pesquisa que descreve o desenvolvimento e avaliação de 

processos ou produtos de natureza educacional em Química, Física ou Biologia. 

Assim, esse trabalho propõe um produto educacional na área de Física, classificado 

como um material didático virtual, sendo este capítulo dedicado ao processo de 

criação desse produto.   

 

3.1 O produto educacional  

 

Ao ingressar no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, os 

discentes são orientados para elaboração do produto de natureza educacional. Após 

a definição natural da área em Física, devido à formação da autora, necessitou-se 

restringir o conteúdo a ser abordado no material didático. Dentre as muitas áreas da 

Física, como Mecânica, Termodinâmica, Óptica; a área escolhida foi a Física Moderna 

com ênfase na dualidade onda-partícula. Definido o tema e o conteúdo a ser abordado 

no produto educacional, necessitou-se estipular qual seria a categoria do produto: 

jogo, livreto, software. A princípio desejava-se que o produto fosse de caráter 

experimental, contendo filmagens de experimentos relacionados à temática da 

Dualidade Onda-Partícula.  

No Departamento de Física (DEFIS) da Universidade Federal de Ouro Preto há 

laboratórios de Física Avançada que dispõem de experimentos relacionados à 

dualidade onda-partícula. Por intermédio da professora orientadora Maria Eugênia, os 

laboratórios do departamento foram disponibilizados para escolha dos experimentos 

que o produto educacional iria abordar. O objetivo era que os experimentos 

demonstrassem que partículas podem apresentar natureza ondulatória e que ondas 

podem apresentar natureza corpuscular, constituindo a essência da dualidade onda-

partícula.  Dentre muitos experimentos do Laboratório de Física Avançada, dois 

correspondiam de imediato aos objetivos: o Efeito Compton e a Difração de Elétrons.  

Após a escolha e testes dos experimentos iniciou-se a fase do estudo de cada 



 
 
 

45 
 

 
 

experimento, por meio da leitura dos manuais e roteiros disponibilizados pelos 

fabricantes e estudo dos fenômenos abordados. Com o entendimento do 

funcionamento de cada equipamento e da relação da teoria com a prática, começou-

se a filmagens dos experimentos no próprio Laboratório de Física Avançada.  

 Finalizado o processo de filmagem, iniciou-se a etapa da edição dos vídeos 

concomitante com a criação dos roteiros a serem disponibilizados no material didático 

proposto.  

Essas etapas mencionadas no desenvolvimento do produto estão 

representadas na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Etapas do desenvolvimento do produto 
(Fonte: Elaborado pela autora) 

 

Com a escolha da categoria do produto e dos experimentos que o compõe, o 

produto educacional proposto é um material didático que está no APÊNDICE I com 

ênfase na experimentação, composto por cinco vídeos que retratam a dualidade onda-

partícula, dois roteiros experimentais e três textos complementares sobre o assunto. 

A leitura do material didático é complementada com a visualização dos vídeos, que 

compõem o material. Embora seja possível a utilização parcial do material didático, 

ressaltamos a importância de sua utilização integral, pois o material aborda 1) a 

história da concepção da dualidade; iniciando-se primeiramente com a dualidade da 

luz e posteriormente sendo estendido esse entendimento para outras entidades 
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quânticas; 2) experimentos que apresentam um comportamento ondulatório para 

entidades quânticas consideradas incialmente como partículas (elétrons) e um 

comportamento corpuscular para entidades quânticas consideradas incialmente como 

ondas (raios X); 3) demonstração das equações. Dessa forma a utilização integral do 

material faz com que o estudo da dualidade seja mais amplo.  

O material também pode ser utilizado parcialmente, como por exemplo, a 

utilização dos vídeos da dedução das equações, o texto sobre o surgimento da 

concepção dual da luz, desdobrando posteriormente a outras entidades quânticas.   

 

  

3.2 Experimentos da dualidade onda-partícula  

 

Para o desenvolvimento do produto, utilizaram-se experimentos que 

demonstram o caráter dual da matéria (ondulatório e corpuscular). Os experimentos 

escolhidos para compor o material didático virtual a ser produzido foram o Efeito 

Compton, evidenciando a natureza corpuscular dos raios X e a Difração de elétrons, 

que sugerem uma natureza ondulatória aos elétrons. 

 O experimento denominado Efeito Compton (Figura 9) demonstra que uma 

onda pode apresentar um comportamento corpuscular, dependendo do arranjo 

experimental. Nesse experimento um feixe de raios X incide em um alvo metálico e 

observa-se que o comprimento de onda do feixe refletido é diferente do comprimento 

de onda do feixe incidente. Para explicar esse resultado, adota-se o modelo de 

partículas, considerando a colisão dos fótons de raios X com os elétrons do alvo como 

colisões elásticas relativísticas do tipo bolas de bilhar. Assim, esse experimento 

evidencia o caráter corpuscular das ondas de raios X, em que elas são compostas por 

partículas denominadas fótons.   
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Figura 9: Experimento Efeito Compton 
(Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 O experimento denominado Difração de Elétrons (Figura 10) demonstra que 

uma partícula pode apresentar um comportamento ondulatório, dependendo do 

arranjo experimental. Nesse experimento um feixe de elétrons incide sobre uma rede 

de difração. Ao atingir um alvo fluorescente, o padrão apresentado assemelha-se ao 

padrão de interferência de ondas, em que se obtém interferência construtiva nas 

faixas claras e interferência destrutiva nas faixas escuras. Assim, evidencia-se que as 

partículas, no caso os elétrons, apresentam natureza ondulatória. O comprimento de 

onda desses elétrons é dado pela relação de De Broglie.       

 

 

Figura 10: Experimento Difração de Elétrons 
(Fonte: Arquivo pessoal) 
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3.3 Filmagens dos experimentos  

 

 As filmagens (Figura 11) dos vídeos que constam no material didático foram 

realizadas nos laboratórios de Física Experimental Avançada da Universidade Federal 

de Ouro Preto, que oferece estrutura e os equipamentos necessários para sua 

elaboração. Utilizamos uma câmera super zoom, uma filmadora Full HD e um tripé 

para realizar as filmagens, sendo esses equipamentos providenciados pelas autoras.   

 

 

 

Figura 11: Gravação do experimento Difração de Elétrons 
(Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 

 Após as filmagens, iniciou-se a edição dos vídeos, que foram feitas pelas 

autoras do projeto, utilizando softwares próprios para essa finalidade. Todas as 

imagens utilizadas nos vídeos foram devidamente referenciadas ou criadas pelas 

autoras para compor o material. O mesmo procedimento foi feito com as animações 

presentes nos vídeos.  

 O áudio foi gravado separadamente das filmagens com o objetivo de obter 

melhor captação, facilitando também as edições. Os áudios foram gravados em 

programas com essa finalidade e importados para o programa de edição.  

As vinhetas dos vídeos foram feitas no site https://biteable.com/, que permite a 

criação de vinhetas online e grátis, sendo necessário apenas um cadastro prévio. 

Após o cadastro no site e login, inicia-se a criação da vinheta de introdução, 

clicando no ícone “Create a New Vídeo” no lado esquerdo do site (Figura 12).  
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Figura 12: Criação da vinheta de introdução 
(Fonte: Print screen do site Biteable) 

 

Ao iniciar a criação da vinheta o site oferece cinco tipos de vídeos possíveis. 

Selecionamos a segunda opção “Presentation” como apresentada na Figura 13.  

 

 

Figura 13: Tipo de vídeo 
(Fonte: Print screen do site Biteable) 

 

Selecionado o modelo de vídeo desejado, decidiu-se escolher um tema visual 

que retratasse a temática abordada nos vídeos. Assim, selecionou-se o ícone + para 

visualização dos temas disponíveis no site (Figura 14).    
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Figura 14: Seleção do tema 
(Fonte: Print screen do site Biteable) 

 

A cena escolhida foi à primeira opção, “Infographic” (Figura 15). Essa opção 

disponibiliza uma cena que contém um átomo, representado a temática (Física 

Moderna/Física Quântica) abordada nos vídeos.  

  

 

Figura 15: Seleção da cena 
(Fonte: Print screen do site Biteable) 

 

Selecionado o tema, iniciam-se a criação do texto, cores do tema e áudios. 

Todas essas opções são disponibilizadas pelo próprio site no momento da criação. 

Todos os vídeos possuem inicialmente a mesma cena, como apresentado na Figura 

16. A segunda cena que compõem as vinhetas dos vídeos é distinta, estando 

relacionadas ao tema específico de cada vídeo, mas sua seleção foi realizada do 

mesmo modo que a primeira.  
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Figura 16: Primeira cena dos vídeos 
(Fonte: Print screen do site Biteable) 

  

Embora as vinhetas sejam criadas de forma rápida e gratuita, há a presença da 

marca d’água do site, sendo necessário um pagamento prévio para sua remoção. 

Como a presença da marca d’água não prejudica a sua utilização, optou-se por deixá-

las. 

   

3.4 Divulgações dos vídeos 

 

Ao finalizar o processo de edição dos vídeos, houve a necessidade de algumas 

adequações, como exemplo, a regravação de alguns áudios e filmagens e a 

modificação da ordem de exibição dos vídeos. Assim, foram necessários alguns 

processos de edições até a finalização dos vídeos.  

Após a finalização, os vídeos foram disponibilizados na web, em sites gratuitos 

para essa finalidade. O Quadro 1 relaciona os vídeos que constituem o material 

didático e os links de acesso.  
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Quadro 1: Título dos vídeos e links de acesso 
 

Título dos vídeos 

 

Link 

 

Uma Breve História Da 

Dualidade Onda-Partícula 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Gf5d7mxf1I 

 

Experimento: 

Deslocamento Compton 

(Leybold) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7BfRcB1qRE 

 

Dedução Da Equação Do 

Deslocamento Compton 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8acioNDCCI 

 

Experimento: Difração De 

Elétrons (Phywe) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_Q47GlQp5Y&t=3s 

 

Dedução Da Lei De Bragg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o8VEadTdHEY 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 A ordem apresentada no Quadro 1 será a ordem que alunos e professores 

devem visualizar no material didático.  

 Importante ressaltar que a utilização dos vídeos não é restrita apenas ao uso 

integral do material didático proposto. Os vídeos podem ser utilizados separadamente 

ou vistos isoladamente, embora seja interessante a utilização dos roteiros 

experimentais nos vídeos que apresentam os experimentos.   

 

  

3.5 Roteiros dos experimentos  

 

 Nas disciplinas de Física Experimental utilizam-se roteiros experimentais que 

norteiam a fundamentação teórica e os procedimentos de utilização dos experimentos. 

Nesses roteiros é comum detalhar o funcionamento do equipamento e a coleta de 

dados a ser feita. Assim, elaboramos os roteiros experimentais que compõem o 

material didático, baseados nos roteiros utilizados na disciplina de Física Experimental 

IV da Universidade Federal de Ouro Preto, nos roteiros sugeridos pelos fabricantes 
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dos equipamentos e em roteiros presentes na literatura. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

    

Este trabalho teve como intenção a criação de vídeos de experimentos que 

evidenciam o comportamento dual de partículas quânticas, roteiros facilitadores para 

a utilização dos vídeos, além de textos teóricos e vídeos complementares. Um dos 

objetivos desse trabalho é de que o produto educacional se torne um aporte 

metodológico que auxilie professores a lecionarem esse conteúdo no Ensino Médio 

ou Ensino Superior e auxilie alunos nos estudos sobre a dualidade onda-partícula.  

A elaboração do produto teve seu começo em 2016, iniciando pela escolha dos 

experimentos que evidenciavam a natureza dual de entidades quânticas. Após testes 

e verificação dos equipamentos disponíveis, começou-se o estudo com o experimento 

do Deslocamento Compton. Os encontros ocorriam semanalmente, intercalados entre 

o estudo dos fenômenos e filmagem dos experimentos. Essa etapa inicial demandou 

um tempo maior por algumas circunstâncias. Primeiramente esse experimento não 

está presente na literatura, tendo como aporte para leitura e entendimento apenas os 

roteiros disponibilizados pelo fabricante. Em paralelo aos estudos ocorreram os testes 

e posteriormente as filmagens. Devido aos inúmeros testes feitos e pelo fato do 

experimento necessitar de um longo tempo de execução, essa etapa exigiu um tempo 

maior em relação ao planejado no cronograma inicial, visto que cada teste levava uma 

tarde para ser concluído. A ideia inicial era de comparar os valores do comprimento 

de onda dos raios X para os vários ângulos do detector, mas os resultados não foram 

satisfatórios, porque a diferença de comprimento de onda dos fótons incidentes e 

espalhados aumenta com o ângulo de espalhamento. Ao realizar as medidas de 

transmissões com ângulos de 30°, 60° e 90°, os resultados mostraram que a diferença 

de comprimento de onda entres os fótons incidentes e espalhados era muito pequena. 

Dessa forma, optou-se por analisar os resultados apenas para o ângulo de 145° 

(ângulos maiores que 145° não foram possíveis devido a limitação do equipamento). 

Após todos os testes, pode-se iniciar a filmagem do experimento, bem como sua 

edição. Como não era possível realizar as edições das filmagens na UFOP, 

precisavam-se encaminhar as filmagens para a edição e caso necessitasse, faziam-

se novas filmagens. Em um desses testes, os valores de transmissões obtidas no 

experimento aproximaram muito do valor do Deslocamento Compton apresentado nos 
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livros texto. Nesse dia não foram realizadas as filmagens do experimento e assim não 

foi possível utilizá-los no vídeo final. Dessa forma, os valores utilizados no vídeo não 

foram os melhores obtidos. Finalizado o primeiro vídeo do produto educacional, 

iniciou-se a elaboração do roteiro experimental.  

A criação do vídeo da Dedução do Deslocamento Compton foi outro grande 

desafio. Iniciou-se por filmar a dedução em sala de aula, utilizando um quadro branco. 

Devido ao reflexo da luz, áudio com captação insatisfatória, ruídos externos e 

visualização ruim, optou-se por fazer no papel. As dificuldades encontradas foram as 

mesmas, e assim, após várias tentativas de gravação, necessitou-se encontrar outro 

recurso para a produção desse vídeo. Assim, preferiu-se fazer slides e editá-los em 

forma de vídeos, o que ocasionou um menor tempo na produção do vídeo da Lei de 

Bragg. Todas essas etapas demandaram um tempo de doze meses, visto as 

dificuldades encontradas ao longo do processo e pela inexperiência no processo de 

criação de vídeos.  

Concluída a primeira parte do produto, iniciaram-se as filmagens do 

experimento “Difração de Elétrons”. Essa etapa necessitou de aproximadamente seis 

meses, tempo menor em relação à primeira etapa. Isso pode ser explicado devido à 

superação das adversidades e dúvidas que surgiram no início da produção do produto 

educacional além do fato de que esse experimento demanda um tempo menor para 

coleta de dados.  

Após a finalização de todos os vídeos, os roteiros experimentais foram 

terminados e revisados, iniciando-se então a escrita do material didático.    

Devido ao tempo despendido na produção do material didático, a aplicação do 

produto ficou inviável. A expectativa era que aplicação ocorresse em uma turma de 

Licenciatura em Física da UFOP, com alunos matriculados nas disciplinas Física IV, 

Estrutura da Matéria e Física Experimental IV, por meio de um minicurso. O objetivo 

seria que os alunos utilizassem o material didático e fosse feita a análise na qual se 

avaliasse se havia ocorrido aprendizagem potencialmente significativa. No entanto, 

acredita-se que esse produto possa ser uma ferramenta útil no ensino de FMC e 

sugere-se a aplicação desse produto por outros pesquisadores no Ensino de Física, 

na temática da FMC.   

O material didático foi desenvolvido de forma que os professores e/ou alunos 

pudessem utilizar o material de forma integral ao não, selecionando vídeos e/ou textos 

que se adequem à suas necessidades durante o estudo do tema. Caso seja oportuno, 
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os professores também podem adaptar os roteiros para que possam implementá-los 

nas aulas de laboratórios. A utilização do produto não se restringe ao ambiente de 

Ensino Superior, podendo ser utilizado também por professores do Ensino Médio.  

   Espera-se que o produto proposto com ênfase em experimentos de Física 

Quântica possa contribuir para formação/capacitação de professores ou em 

disciplinas de Física Moderna em universidades que não possuam esses aparatos 

experimentais, pois os mesmos podem não ser financeiramente acessíveis para 

várias instituições. 
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Cada peça ou parte da Natureza é sempre uma aproximação da verdade completa, ou 

do que podemos conhecer da verdade completa. De fato, tudo o que sabemos é uma 

espécie de aproximação, porque sabemos que não conhecemos ainda todas as leis. 

Portanto, as coisas são aprendidas apenas para serem desaprendidas ou, mais 

provavelmente, corrigidas.  

 

RICHARD FEYNMAN, Feynman Lectures on Physics 
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APRESENTAÇÃO 

 

Caros professores e alunos,  

A proposta desse material didático é fornecer um material sobre a Dualidade 

Onda-Partícula com ênfase na experimentação. Muitas faculdades e universidades 

não disponibilizam experimentos com essa ênfase devido ao seu alto custo financeiro. 

Assim, nosso intuito com esse material é levá-los à experimentação, fazendo que 

vocês sintam-se em um laboratório de forma presencial.  

Esse material disponibiliza um pequeno texto sobre a história concepção da 

dualidade, a fim de introduzi-los ao mundo quântico. Recomendamos a leitura de 

materiais complementares sobre o tema, para um estudo mais aprofundado. 

Disponibilizamos um vídeo introdutório sobre a dualidade onda-partícula, objetivando 

uma introdução ao tema e aos experimentos a serem abordados.  

Esse material didático contempla dois experimen11tos da temática sobre a 

Dualidade Onda-Partícula: o experimento do Efeito Compton e da Difração de 

Elétrons. No experimento do Efeito Compton, elaboramos dois vídeos e um roteiro 

experimental. O primeiro vídeo mostra a dedução da equação do deslocamento 

Compton e o segundo vídeo aborda o experimento. Será a partir desse segundo vídeo 

que vocês coletarão os dados a serem usados no roteiro experimental. No 

experimento da Difração de elétrons, elaboramos também dois vídeos e um roteiro 

experimental. O primeiro vídeo demonstra a dedução da equação da Difração de 

Elétrons e o segundo vídeo aborda o experimento em que vocês coletarão os dados 

necessários para a utilização do roteiro experimental.  

Desejamos um excelente estudo sobre a temática Dualidade Onda-Partícula!  

 

 Gabriela da Silva Araújo  

Maria Eugênia da Silva Nunes 
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HISTÓRIA DA CONCEPÇÃO DA DUALIDADE  

ONDA-PARTÍCULA 

 

 

 

 
Partículas versus Ondas: Teoria Corpuscular e a Teoria Ondulatória   
 

No âmbito da Física Clássica, uma partícula em movimento caracteriza-se por 

estar em uma posição bem definida em cada instante de tempo, com velocidade 

determinada. Dessa forma, a partícula, com o passar do tempo, descreve uma 

trajetória contínua no espaço, pois esperamos que não desapareça em um ponto do 

espaço e reapareça em outro.  

Uma onda é caracterizada como uma excitação que se propaga juntamente 

com a energia a ela associada. Ao contrário da partícula, uma onda não é localizada 

em pontos bem definidos no espaço.  

No século XVIII houve uma disputa a respeito da natureza da luz: teoria 

corpuscular ou teoria ondulatória. Isaac Newton (1643-1727) acreditava que a luz era 

constituída de minúsculas partículas, tendo um caráter corpuscular. Um dos 

argumentos para isso é o fenômeno da reflexão que é análogo à colisão das partículas 

com um anteparo e o fato da luz não contornar obstáculos nas condições da óptica 

geométrica, diferentemente das ondas sonoras. Christiaan Huygens (1629-1695) 

apresentou uma teoria, em 1690, na qual propunha que a luz era uma onda que se 

propagava em um meio material sem massa, que mais tarde foi chamado de éter 

luminífero. A teoria ondulatória da luz foi aceita apenas em 1800 quando Thomas 

Young (1773-1829) apresentou o fenômeno da interferência. Devido ao seu trabalho, 

a teoria ondulatória obteve grande apoio.   

Em 1927, Bohr enuncia o princípio da complementaridade, princípio que propõe 

uma superação de contradições consideradas anteriormente como explicações 

Para o início dos estudos sobre a Dualidade Onda-Partícula, recomendamos 

assistir o vídeo “Uma breve história da Dualidade Onda-Partícula” disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=3Gf5d7mxf1I.  
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excludentes. Esse princípio sugere que os modelos ondulatórios (princípio de 

superposição) e corpuscular (conservação de energia e momento) são 

complementares para descrever o comportamento de qualquer entidade física. 

A integração da teoria corpuscular e ondulatória na mecânica quântica é 

interpretada de diferentes formas, correspondendo assim a cada corrente de 

pensamento assumida pelo cientista diante dos resultados obtidos 

experimentalmente. Dentre as muitas interpretações da mecânica quântica, estão a 

interpretação ondulatória-realista (proposta por Schrödinger), dualista-positivista 

(proposta por Bohr) e dualista-realista (proposta por De Broglie e Bohm), que serão 

abordadas no tópico a seguir.    

 

A história da concepção dualista 

 

A radiação eletromagnética apresenta um comportamento ondulatório quando 

estudamos os efeitos de interferência e difração, mas, por exemplo, no Efeito 

Compton, o comportamento dos raios X que colidem com a superfície alvo é bem 

descrito considerando colisões relativísticas do tipo bola de bilhar. 

Já os elétrons apresentam um comportamento corpuscular quando podemos 

determinar sua posição, mas ao tratar-se da difração, eles apresentam um 

comportamento semelhante ao de ondas, podendo-se observar franjas de 

interferência construtivas e destrutivas.   

Ao chegarmos a ambas as conclusões pensamos que tais comportamentos são 

conflitantes e indagamos: como uma entidade quântica pode ser ao mesmo tempo 

uma onda e uma partícula?.  

Para descrevermos o comportamento das entidades quânticas não 

necessitamos usar as descrições de onda e partícula simultaneamente. Pires (2011) 

menciona que o termo onda-partícula requer certo cuidado devido à utilização da 

palavra “partícula”, pois resulta em uma confusão sobre a definição da palavra e que 

o termo dualidade onda-partícula é confuso e inadequado.  

Os seguidores da interpretação dualista realista, proposta por Louis de Broglie 

(1892-1987) e David Bohm (1917-1992), tentam conciliar o fenômeno ondulatório e 

corpuscular em um mesmo experimento. Assim, por exemplo, um fóton seria uma 

partícula que está associado a uma onda de matéria, denominada de onda piloto. A 
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obra de Brennan (2003) diz que Louis de Broglie, em sua tese de doutorado, concebeu 

a ideia de que partículas deviam exibir comportamento ondulatório. A banca 

examinadora em Paris não soube como avaliar a concepção apresentada e um dos 

membros da banca enviou a Einstein uma cópia do trabalho. Einstein o avaliou 

positivamente e o título de doutor foi concedido a de Broglie. Quânticos (2006) 

contesta tal história, afirmando que Einstein apenas respondeu depois da defesa e, 

assim, a aceitação da tese de Louis de Broglie não foi influenciada por ele, embora 

posteriormente ele tenha ajudado a divulgar tal tese. Em seu trabalho, Louis de Broglie 

argumenta que, para toda partícula, deveria existir uma onda associada e que o 

comprimento dessa onda é relacionado inversamente à quantidade de movimento da 

partícula (λ = h/p, em que h é a constante de Planck). Assim, quanto maior a 

quantidade de movimento da partícula, maior massa e/ou maior velocidade, menor 

será o comprimento da onda associada. A confirmação do caráter ondulatório da 

matéria se deve inicialmente aos experimentos de C. J. Davisson (1881-1958) e L. H. 

Germer (1896-1971) nos EUA e George Paget Thomson (1892-1975) na Escócia, 

ocasionando, em 1929, a contemplação do Prêmio Nobel à Louis de Broglie.  

Louis de Broglie imaginava que uma partícula estava espalhada no espaço, 

associada a uma onda, que conforme Rosa (2004) “a onda associada à partícula 

aparece, no artigo de De Broglie, de um modo brusco e sem nenhuma explicação”. 

Em outubro de 1927, no Conselho Solvay de Física, de Broglie apresentou a teoria da 

“onda piloto” ou “teoria da dupla solução” a qual consistia na existência de dois tipos 

de ondas: uma delas (com grande concentração em um ponto) descrevia a localização 

da energia das partículas e a outra (espalhada pelo espaço) guiava as partículas, 

sendo possível descrever a probabilidade de localizá-las. Sua proposta foi criticada, 

tendo como adversários os físicos Bohr e Max Born (1882-1970), auxiliados por 

Werner Karl Heisenberg (1901-1976), Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958) e Paul Adrien 

Maurice Dirac (1902-1984) (QUANTICOS, 2006, p.53-54).  

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-1961), no ano de 1925, 

escreve a Einstein dizendo “alguns dias atrás li com grande interesse a engenhosa 

tese de Louis de Broglie, que finalmente obtive...” (QUANTICOS, 2006, p.59). Após 

duas semanas, Schrödinger comenta em uma carta direcionada a Alfred Landé (1888-

1976) sobre a tese de Louis de Broglie:  

Agrada-me muito saber que seu artigo tende a ser um "retorno à teoria 
ondulatória". Também estou muito inclinado nessa direção. Recentemente 



 
 
 

 

5 
 

me envolvi profundamente com a tese engenhosa de Louis de Broglie. É 
exatamente estimulante, mas apesar disso algumas coisas nela são difíceis 
de engolir. [SCHRÖDINGER, apud QUANTICOS, 2006, p. 60)  

 

A teoria de de Broglie interessou Schrödinger, mas Schrödinger a abandonou 

após não obter sucesso. Segundo Rosa (2014):   

A dificuldade inicial é que, segundo a proposta de De Broglie, Schrödinger 
tentou construir para o elétron atômico uma onda de fase que se refratasse 
de tal forma que seus raios correspondessem à órbita elíptica de Bohr-
Sommerfeld, mas isso não era possível, porque o comprimento de onda 
associado ao elétron era da mesma ordem de grandeza que as distâncias 
atômicas, tornando impossível pensar em uma trajetória definida. Então, ele 
mudou seu enfoque e passou a imaginar ondas tridimensionais estacionárias 
em torno do núcleo atômico. Isso exigiu a formulação de uma equação de 
onda. A equação de onda se baseava na relação de De Broglie sobre o 
comprimento de onda e velocidade de onda na presença de um campo 
eletromagnético, mas consistia em uma abordagem nova.   (ROSA, 2004, p. 
169) 

Assim, Schrödinger desenvolveu sua mecânica ondulatória, mostrando grande 

número de aplicações, sendo de fácil utilização devido a semelhanças com a teoria 

ondulatória clássica. Paul Ehrenfest (1880- 1933) comentou sobre a teoria de 

Schrödinger em uma carta:  

“estou simplesmente fascinado por sua teoria e pelo novo ponto de vista que 
ela traz. Todos os dias, durante as duas últimas semanas, nosso pequeno 
grupo ficou horas sem parar diante do quadro-negro, para nos treinarmos 
sobre todas as suas esplêndidas ramificações.” (EHRENFEST, apud 
QUANTICOS, 2006, p. 61)  

 Após ler os primeiros artigos de Schrödinger, De Broglie propôs algumas 

modificações em suas teorias, tentando solucionar alguns problemas. Conforme Rosa 

(2004):  

 “as concepções de De Broglie eram “extravagantes” para a maioria dos 
físicos envolvidos com as pesquisas nesta área e, como foi destacado, elas 
não tiveram aceitação imediata, nem posteriormente, pois estava surgindo 
uma outra concepção (a mecânica matricial de Born, Heisenberg e Jordan) 
que aplicava uma matemática abstrata para o estudo dos fenômenos 
atômicos, sem procurar compreender o que se passava dentro do átomo.” 
(ROSA, 2004, p. 174-175) 

 

Niels Henrik David Bohr1 (1885-1962) enuncia, em 1928, o princípio da 

complementaridade, conhecida como Escola de Copenhague, devido à grande 

aceitação por parte de seus colaboradores, a exemplo de Heisenberg, Born e Dirac. 

Esse princípio diverge da visão de De Broglie, porque, segundo De Broglie a 

teoria da complementaridade abandonou as imagens físicas de onda e partícula, 

resultando apenas a uma abordagem probabilística, com um elegante e rigoroso 
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formalismo matemático capaz de prever alguns resultados. (DE BROGLIE apud 

ROSA, 2004, p. 175) 

Segundo esse princípio, a descrição ondulatória é complementar à descrição 

corpuscular. Assim, necessitamos das duas descrições para descrever a natureza, 

mas nunca precisaremos usar simultaneamente ambas as descrições. Na perspectiva 

de Bohr é impossível uma situação experimental que exiba simultaneamente as 

descrições corpuscular e ondulatória. Essa interpretação é conhecida como dualista-

positivista pois, nessa interpretação, não se pode afirmar qual será o comportamento 

de uma entidade quântica antes de sua detecção em um experimento. No princípio da 

complementaridade, o formalismo matemático de uma função de onda (Ψ), adotado 

na mecânica quântica, não possui uma relação com a realidade sendo tão somente 

apenas uma ferramenta matemática. (OSTERMANN; PRADO, 2005) 

 Pessoa Jr. (1997) retrata a noção de que onda e partícula são aspectos 

exclusivos mutuamente, mas essas descrições são complementares na Natureza. Ele 

ressalta o pensamento de Bohr de que entidades quânticas, como os elétrons, podem 

ser analisadas pelo modelo corpuscular em certas situações experimentais, nas quais 

há a possibilidade de inferir uma trajetória bem definida. Mas, essas mesmas 

entidades quânticas podem ser analisadas via modelo ondulatório se o arranjo 

experimental for capaz de detectar, por exemplo, padrões de interferência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Era chamado por Louis de Broglie de ‘o Rembrandt da física’ (pintor do claro-escuro)” (ROSA, 2004, 

p. 175) 
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EXPERIMENTO: EFEITO COMPTON 
 

 

 

 

 

 

O EFEITO COMPTON 

 

Em 1927 Arthur Holly Compton (1892-1962) ganha o Prêmio Nobel por seu 

trabalho envolvendo o espalhamento de raios X. A teoria eletromagnética clássica previa 

que os raios X, ao interagirem com a matéria, deveriam ser espalhados sem alteração de 

sua frequência, pois devido à interação, os elétrons da matéria oscilariam e irradiariam 

uma onda com o mesmo comprimento de onda dos raios X. No entanto, Compton 

observou que o comprimento de onda desses raios X espalhados era maior que o da 

radiciação incidente sobre um alvo metálico. 

Durante vários anos, Compton utilizou a teoria clássica para explicar a alteração 

do comprimento de onda dos raios X, como sendo um fenômeno de fluorescência 

(WHEATON apud ROSA, 2004, p. 77). Após vários ensaios sem sucesso, Compton utiliza 

a hipótese dos quanta. Essa hipótese considera que a energia não é absorvida ou emitida 

de maneira contínua, mas sim em “pacotes” de energia indivisíveis. O termo quanta deriva 

do termo latim de mesmo nome (quanta no plural e quantum no singular) que significa 

“quantidade”.  

No final do ano de 1921, Compton imaginou que o elétron do alvo recuaria após a 

absorção da energia do fóton e emitiria um novo fóton. A diferença dos comprimentos de 

onda dos fótons seria devido ao efeito Doppler. (ROSA, 2004, p. 77). Foi só em 1922 que 

Compton considerou o tratamento corpuscular para os raios X. Nessa descrição ao se 

Para o início dos estudos sobre o Efeito Compton, recomendamos assistir o vídeo 

“Uma breve história da Dualidade Onda-Partícula” disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=3Gf5d7mxf1I e a leitura do texto “História da 

Dualidade” apresentado anteriormente. 
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fazer incidir raios X em um alvo, os fótons da radiação incidente colidem elasticamente 

com os elétrons fracamente ligados aos átomos do alvo, conforme a Imagem 1.  

 

 

 

Imagem 1: Efeito Compton 
(Fonte: PAULINO, 2014) 

 

Compton considerou que os elétrons do alvo encontravam-se inicialmente em 

repouso, adquirindo velocidade após a colisão. Assim, o fóton era espalhado, formando 

um ângulo θ com a trajetória inicial. Com a colisão, o fóton transferia parte de sua energia 

e momento linear para o elétron, logo, o fóton espalhado possui uma energia menor se 

comparado ao fóton incidente, tendo assim um comprimento de onda (λ) maior, conforme 

Imagem 2.  

 

 

Imagem 2: Relação do fóton espalhado e incidente 
(Fonte: Elaborado pela autora) 



 
 
 

 

9 
 

 

A diferença do comprimento de onda do fóton espalhado e incidente ficou 

conhecida como deslocamento Compton.  

 

 

 

 

 

em que:  

 

λ’: comprimento de onda do fóton espalhado 

λ: comprimento de onda do fóton incidente 

h: constante de Planck 

me: massa de repouso do elétron 

c: velocidade da luz no vácuo 

 

 

Para aprender a dedução da equação do Deslocamento Compton recomenda-se assistir o vídeo 

“Dedução da Equação do Deslocamento Compton” que se encontra disponível 

no link  https://www.youtube.com/watch?v=c8acioNDCCI. 

 

Compton previu que esse aumento do comprimento de onda do fóton espalhado 

era uma função apenas do ângulo de espalhamento (ângulo θ), não dependendo da 

frequência da radiação inicial bem como do material constituinte do alvo.   

O trabalho de Compton foi de grande relevância para que a ideia da quantização 

da radiação fosse considerada por muitos pesquisadores (QUANTICOS, 2006, p. 50; 

ROSA, 2004, p. 79), embora não comprovasse que os raios X eram constituídos por 

quantas. A descoberta do efeito Compton “tratava-se de um caso em que era difícil (mas 

não impossível) explicar o efeito utilizando a teoria ondulatória, e possível explicá-lo 

utilizando uma hipótese corpuscular” (ROSA, 2004, p. 81). Um dos físicos que rejeitou 

�� − � = ℎ��� 	1 − cos �� Deslocamento Compton 
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essa idéia foi Niels Bohr, que aceitou os quanta de luz apenas na concepção dualística, 

em 1927.   

Havia assim uma necessidade de unificar os aspectos ondulatórios e 

corpusculares da radiação, sendo proposta, por exemplo, a teoria dualidade onda-

partícula2 para luz e para a matéria por Louis de Broglie e o princípio da 

complementaridade, enunciada em 1927 por Niels Bohr, na conferência de Como, na 

Itália.  

 

 O EXPERIMENTO DO EFEITO COMPTON  

 

 Esse material didático disponibiliza vídeos e roteiros experimentais sobre o Efeito 

Compton. O experimento sobre o Efeito Compton pode ser visto no vídeo “Experimento: 

Deslocamento Compton (LEYBOLD)” que está disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=s7BfRcB1qRE. Esse vídeo contempla a 

demonstração e explicação detalhada do experimento, bem como seu funcionamento.  

 O roteiro que acompanha o experimento encontra-se nas páginas 11-15 desse 

material.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Essa interpretação é enunciada por Pessoa Jr. (2006) como uma interpretação 

dualista positivista.  
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ROTEIRO EXPERIMENTAL: EFEITO COMPTON 
 

1. Equipamentos: 

 

1 Aparelho de raio X (Leybold 554 811 1)  

1 End-window counter for a, b, g and x-ray radiation (Leybold 559 01 1)  

1 Acessório Compton de raio x (Leybold 554 836) 

 

2. Verificando experimentalmente o efeito Compton 

 

 Na década de 20, A. H. Compton realizou experiências com raios X e raios 

gama e percebeu que havia uma diferença entre o comprimento de onda das 

partículas do feixe incidente e do feixe espalhado por uma placa metálica. O 

deslocamento Compton é a diferença do comprimento de onda desses dois feixes, 

Δλ=λespalhado -λincidente. Esse efeito recebeu o nome de Efeito Compton. 

 Para explicar o espalhamento da radiação, Compton considerou uma 

interação de um único fóton com um único elétron livre da matéria. Considerando a 

conservação do momento linear e energia relativística do sistema (fóton + elétron 

livre), Compton obteve uma equação entre os comprimentos de onda da radiação 

incidente e espalhada em função do ângulo de espalhamento (assistir o vídeo 

“Dedução da Equação do Efeito Compton” disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=c8acioNDCCI).   

 Para verificar a mudança do comprimento de onda de raios-X do Efeito 

Compton utilizaremos um arranjo experimental da Leybold. Esse arranjo analisa a 

diferença de transmissão dos raios X sobre um filtro de cobre, relacionando-se assim 

com o comprimento de onda dos raio X incidente e espalhado. Quando os raios x são 

transmitidos através do material cobre, sabemos que a transmissão é função do 

cmprimento de onda, dada pelo Gráfico 1.  
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Gráfico 1: Transmissão dos raios x no cobre em função do seu comprimento 

de onda 

 
Fonte: LEYBOLD, roteiro P6.3.3.7, Compton effect: verifying the energy loss of the scattered x-

ray quantum. 

 

A função matemática desse gráfico é dada pela Equação 1: 

��� = ����,�� ���� �� !,"#$
                                           (1) 

No experimento colocamos o filtro de cobre antes do alvo de alumínio e 

calculamos a transmissão dos raios X. Chamamos essa transmissão de T1. Logo 

após, colocamos o filtro de cobre depois do alvo de alumínio e calculamos a 

transmissão dos raios X. Essa transmissão foi denominada T2. Caso as transmissões 

pelo filtro de cobre, antes e depois do alvo de alumínio, fossem iguais, concluiríamos 

que os comprimentos de onda dos feixes incidente e espalhado também seriam iguais, 

ou seja, não haveria deslocamento Compton.  Caso as transmissões pelo filtro de 

cobre, antes e depois do alvo de alumínio, fossem diferentes, concluiríamos que os 

comprimentos de onda dos feixes de raios X incidente e espalhado seriam diferentes, 

o que forneceria um deslocamento Compton dado por Δλ= λespalhado -λincidente. O que 

ocasionaria uma mudança no comprimento de onda da radiação seria o espalhamento 

dessa radiação pelo alvo de alumínio, evidenciando o Efeito Compton.  
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Para analisarmos a transmissão dos raios X sobre o filtro de cobre coletamos 

a transmissão em dois momentos: com o filtro de cobre no colimador (denominado 

transmissão 1, T1) e com o filtro de cobre no contador Geiger (denominado 

transmissão 2, T2). As transmissões são expressas pela contagem de fótons 

registrados no contador Geiger.  

�% = &��&&��&     (2) 

�' = &!�&&��&     (3) 

R0= taxa de contagem de fótons sem o filtro de cobre 

R1= taxa de contagem de fótons com filtro de cobre no colimador  

R2= taxa de contagem de fótons com o filtro de cobre no contador Geiger 

R= taxa de contagem de fótons pela radiação de fundo  

Com os valores das contagens de fótons em cada evento (fornecido pelo 

equipamento) é possível estabelecer o valor das transmissões sobre o filtro de cobre 

(equações 2 e 3). A partir dos valores das transmissões é possível obter o 

comprimento de onda dos raios X correspondente a esse valor (equação 1). Caso os 

valores das transmissões, T1 e T2, sejam distintos é evidente que os valores dos 

comprimentos de onda também serão distintos, evidenciando a mudança do 

comprimento de onda dos raios X ao ser espalhado pelo alvo de alumínio.  

Com o objetivo de escrever em apenas uma equação a variação do 

comprimento de onda, é possível expressá-la em função das taxas de contagens, 

representada pela equação 4: 

∆� = 100 *� . ,-./ 	&��&��./  	&!�&��,� 0 �!,"# −  -./	&��&��./  	&��&��,� 0 �!,"#1  (4) 

 

3. Montagem do experimento e coleta de dados: 

 

A montagem do experimento e a coleta de dados para os cálculos das 

transmissões dos raios x pelo filtro de cobre podem ser vistas no vídeo “Experimento: 

Deslocamento Compton (LEYBOLD)” disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=s7BfRcB1qRE.  

Anote os dados coletados no experimento do vídeo na tabela abaixo, para o 

ângulo de 145º.  
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Tabela 1: Valores de taxas de contagem 
Taxa Taxa de contagens feitas pelo contador 

Geiger 

R0  

R1  

R2  

R  

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Com os dados, calcule a variação do comprimento de onda utilizando a 

equação 4. Compare o valor obtido com o ∆� teórico utilizando a equação do 

Deslocamento Compton (equação 5).  

∆� =  23�.4  	1 −  cos ��     (5) 

 

4. Exemplo de medição:  

 

Para os valores de tensão igual a 30 kV, corrente elétrica de 1 mA, ângulo do 

alvo em 20° e ângulo do sensor em 145° obtemos os seguintes valores de taxas de 

contagem: 

a) R0= 1,875 1/s  ∆t= 300 segundos 

b) R1= 0,476 1/s  ∆t= 3000 segundos 

c) R2= 0,412 1/s  ∆t= 3000 segundos 

d) R= 0,297 1/s  ∆t= 3000 segundos 

Utilizando a equação 4 e substituindo os valores das taxas de contagens temos 

que: 

∆� = 100 *� . 56ln	1,857 − 0,297� − ln	0,412 − 0,297�7,6 @ %',�A

−  6ln	1,857 − 0,297� − ln	0,476 − 0,297�7,6 @ %',�AB 

O resultado dessa expressão nos dá que a variação do comprimento de onda 

nesse experimento é:   



 
 
 

 

15 
 

∆� = 4,43 *� 

 

 

 

QUESTÕES 

 

1- Descreva o experimento do Efeito Compton. 

2- Descreva como é feita a produção de raios x. 

3- Qual o papel do filtro de zircônio nesse experimento? 

4- Por que se utiliza o filtro de cobre antes e depois do alvo de alumínio? 

5- Se o alvo de alumínio fosse substituído por outro metal, mas 

mantivéssemos todos os outros parâmetros, a variação do comprimento de 

onda dos raios X detectados mudaria? 

6- Por que o ângulo escolhido preferencialmente do detector nesse 

experimento foi aproximadamente 145°? 

7- O valor da variação do comprimento de onda dos raios X obtidos no 

experimento reforça a ideia da natureza corpuscular da radiação? 
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 DEDUÇÃO DA EQUAÇÃO DO EFEITO COMPTON 

 
 

 

 

Ao desenvolver a teoria do espalhamento de raios X pela matéria, Arthur 

Compton baseou em algumas hipóteses:  

• os raios X eram formados por partículas denominadas fótons;  

• ao incidir sobre o material alvo, os fótons dos raios X colidiam elasticamente 

com os elétrons do material, ocorrendo assim o espalhamento desses raios; 

• esses elétrons podem ser considerados como elétrons livres (fracamente 

ligados aos átomos constituinte do material alvo) e inicialmente em repouso, 

devido à alta energia dos fótons do raio X em relação aos elétrons; 

• devido a colisão ser elástica, a energia e o momento linear dos fótons e 

elétrons são conservados. 

A análise feita por Compton considera que a colisão entre o fóton incidente e o 

elétron do alvo é elástica, assim, parte da energia do fóton será transferida para o 

elétron, devido a conservação da energia. Como os fótons incidentes possuem 

energia igual a   D = ℎ. E (sendo ℎ a constante de Planck e E a frequência do fóton), 

após a colisão a energia do fóton espalhado será menor que a energia do fóton 

incidente e consequentemente ocorrerá o mesmo com a frequência. Para a dedução 

da equação, considera-se que o elétron em análise possui energia cinética nula. Tal 

hipótese é plausível já que a energia associada aos elétrons mais fracamente ligados 

aos átomos são da ordem de eV, enquanto a energia dos raios X são da ordem de 10F eV. 

O material didático também disponibiliza um vídeo explicativo da “Dedução da 

Equação do Efeito Compton” disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=c8acioNDCCI.   
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Imagem 3: Efeito Compton 
(Fonte: TIPLER e LLEWELLYN, 2006, p. 95) 

 

A energia do fóton incidente é  D% = ℎ. E% e do fóton espalhado D' = ℎ. E'. Os 

momentos lineares desses fótons podem ser escritos como:  

  *% = G�4 = 2.H�4 = 2.4I�.4 = 2I�  

e 

*' = G!4 = 2.H!4 = 2.4I!.4 = 2I!  

Pela lei da conservação do momento linear, o momento linear antes, sendo 

apenas do fóton incidente (*%JJJK� é igual ao momento linear do fóton espalhado 	*'JJJJJJK� e do 

elétron após a colisão (*�JJJJK�, assim temos que:  *%JJJK = *'JJJJK +  *�JJJJK *�' =  *%' +  *'' − 2. *%JJJK. *'JJJJK *�' =  *%' +  *'' − 2. *%. *'. �MN� 

sendo o ângulo θ é o ângulo de espalhamento do fóton.  

 Pela conservação da energia, a energia antes da colisão dada pela energia do 

fóton incidente 	D%� e a energia de repouso do elétron (DO� é igual a energia do fóton 

espalhado (D'� e do elétron após a colisão 		DO' + *�'�'�%/'�. 
D% + DO = D' + 	DO' + *�'�'�%/' 

Substituindo as energias dos fótons, tem-se que:  *%. � + DO = *'. � + 	DO' + *�'�'�%/' *%. � + DO − *'. � = 	DO' + *�'�'�%/' 

Elevando ambos os lados da equação ao quadrado, temos: DO' + �'	*% − *'�' + 2�DO	*% − *'� = DO' + *�'�' 
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Isolando o momento do elétron temos:  

*�' = *%' − 2*%*' + *'' + 2DO	*% − *'��  

Substituindo  *�' =  *%' +  *'' − 2. *%. *'. �MN� na equação acima, teremos:  

*%' + *'' − 2. *%. *'. �MN� = *%' − 2*%*' + *'' + 2DO	*% − *'��  

Simplificando a equação, tem-se que:  DO	*% − *'�� = *%*'	1 − �MN�� 

A equação do Efeito Compton é obtida substituindo os momentos lineares por 
2I , assim temos:  

DO	 ℎ�% − ℎ�'�� = ℎ�% . ℎ�' 	1 − �MN�� 

 ℎ�% − ℎ�' = �DO . ℎ�% . ℎ�' 	1 − �MN�� 

ℎ Q�' − �%�%. �' R = �DO . ℎ�% . ℎ�' 	1 − �MN�� 

�' − �% = ℎ�DO 	1 − �MN�� 

�' − �% = ℎ��. �' 	1 − �MN�� 

 

Assim, a equação do Deslocamento Compton é dada como: 

�' − �% = 23.4 	1 − �MN�) 
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EXPERIMENTO: DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS 

 

Para o início dos estudos sobre a Difração de Elétrons, recomendamos assistir o vídeo 

“Uma breve história da Dualidade Onda-Partícula” disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=3Gf5d7mxf1I e a leitura do texto “História da 

Dualidade” apresentado anteriormente.  

 

 A DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS 

 

No capítulo anterior vimos que uma onda de luz apresenta aspecto corpuscular 

(exemplificado no experimento do Efeito Compton), mas será que a recíproca também é 

verdadeira? Uma partícula pode apresentar um aspecto ondulatório?! 

Após a demonstração da natureza corpuscular para ondas, Louis de Broglie propôs 

em 1923 que toda matéria tem uma onda associada. Com essa ideia de que as partículas 

em movimento são acompanhadas por ondas que as guiam, De Broglie conseguiu 

explicar a difração da luz e estender esse fenômeno para outras partículas, como 

exemplo, os elétrons.  

Dessa forma, um elétron teria propriedades que os caracteriza como partícula 

(massa e quantidade de movimento), mas também propriedades ondulatórias 

(comprimento de onda, freqüência e amplitude). Assim, De Broglie propôs a seguinte 

equação:  

λ = =h

p

h

mv  

em que:  

λ: comprimento de onda  

h: constante de Planck 

p: quantidade de movimento 

Para o início dos estudos sobre a Difração de Elétrons, recomendamos assistir o vídeo 

“Uma breve história da Dualidade Onda-Partícula” disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=3Gf5d7mxf1I e a leitura do texto “História da 

Dualidade” apresentado anteriormente. 
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m: massa da partícula  

v: velocidade da partícula 

Essa relação indica que elétrons deveriam apresentar comportamento ondulatório, 

como exemplo o fenômeno da difração. A confirmação experimental da ideia de De Broglie 

veio por meio do experimento de C. Davisson e L. Germer (Imagem 4) em 1927. Nesse 

experimento, o filamento A é superaquecido ocorrendo uma emissão de um feixe de 

elétrons por efeito termoiônico e colimados pela placa B. Ao serem colimados esses 

elétrons incidem sobre o cristal sendo dispersos e detectados pelo detector no qual mede 

a intensidade do feixe de elétrons incidente em função do ângulo 2θ para valores distintos 

da tensão V2 (potencial de aceleração).   

 

 

Imagem 4: Experimento da "Difração de Elétrons" de Davisson e Germer 
(Fonte: PALANDI et al. 2007, p. 38) 

 

Os resultados obtidos no experimento de Davisson e Germer mostram que os 

elétrons apresentam uma distribuição de intensidade de dispersão de ondas, padrão 

apresentado nos experimentos de Bragg para raios x e raios γ. Dessa forma,  conforme 

Palandi et al. (2007):   

No experimento de Davisson e Germer, os elétrons difratados são observados 
usando-se a mesma geometria dos experimentos de difração de Bragg com 
raios X. Verifica-se, então, que a corrente de elétrons registrada pelo detector 
é máxima toda vez que é satisfeita a condição de Bragg obtida, originalmente, 
para os raios x. Portanto, o experimento de Davisson e Germer mostra, para 
os elétrons, um comportamento típico das ondas. (PALANDI et al., 2007, p. 39)  
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Embora essa confirmação tenha ocorrido em 1927, os efeitos ondulatórios dos 
elétrons haviam sido observados por C. J. Davisson e C. H. Kunsmann, que não souberam 
interpretar esse fenômeno ao perceber esses efeitos quando elétrons eram refletidos por 
cristais. (QUANTICOS..., 2006, p. 52)   

 
 

Para a compreensão do experimento da Difração de Elétrons apresentado no roteiro a seguir 

recomenda-se assistir o vídeo “Experimento: Difração de Elétrons (PHIWE)” que se encontra 

disponível no link  https://www.youtube.com/watch?v=W_Q47GlQp5Y&t=616s. 

 

Após a confirmação experimental de sua equação, Louis de Broglie é agraciado 

com o Prêmio Nobel em 1929 por sua extensão da dualidade onda-partícula para 

partículas de matéria.   

“depois de longa reflexão em solidão e meditação, repentinamente tive a idéia, 
durante o ano de 1923, de que a descoberta feita por Einstein em 1905 deveria 
ser generalizada e estendida a todas as partículas materiais, principalmente a 
elétrons” (DE BROGLIE, apud GAZZINELLI, 2013, p. 55-56)  

 

 O EXPERIMENTO DA DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS  

 

 Esse material didático disponibiliza vídeos e roteiros experimentais sobre a 

Difração de Elétrons. O experimento sobre a Difração de Elétrons pode ser visto no vídeo 

“Experimento: Difração de Elétrons (PHYWE)” que está disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=W_Q47GlQp5Y. 

. Esse vídeo contempla a demonstração e explicação detalhada do experimento, 

bem como seu funcionamento.  

 O roteiro que acompanha o experimento encontra-se nas páginas 22-27 desse 

material.  
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ROTEIRO EXPERIMENTAL: DIFRAÇÃO DE 

ELÉTRONS 
 

1. Equipamentos: 

 

1 Tubo de difração de elétrons   

1 Unidade de alimentação de alta tensão, 0-10 kV  

2 Resistores (10 MΩ e 220 kΩ) 

1 Fonte de alimentação, 0...600 VDC  

Cabos de conexão 

 

2. Verificando experimentalmente a difração de elétrons 

 

Em 1927, Clinton Davisson e Lester Germer observaram o fenômeno de 

difração (fenômeno característico de ondas) de um feixe de elétrons, verificando assim 

o seu caráter ondulatório. Louis de Broglie, três anos antes, havia proposto em sua 

tese de doutorado que o caráter dual (ondulatório e corpuscular) das radiações 

eletromagnéticas também poderia ser aplicado à matéria. De Broglie postulou que o 

momento linear de partículas de massa “m” e velocidade “v” é dado pela expressão: * = �. S = 2I      (1) 

em que ℎ = 6,625. 10�TF Js, é a constante de Plank;  

Essa equação relaciona uma característica típica corpuscular (momento linear) 

com uma característica ondulatória (comprimento de onda).  
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Para explicarmos o fenômeno de difração com elétrons, vamos reescrever a 

energia cinética de um elétron que adquire velocidade “v” ao ser acelerado por um 

potencial UA: 

D� = 3.U²' = W²'.3 = �. XY     (2) 

 

Relacionando a equação (1) com a equação (2) temos que: 2²'.3.I² =  �. XY           (3) 

 Isolando o comprimento de onda do elétron temos que: 

� = � 2²'.3.�.Z[ %/'
      (4) 

em  que � = 1,602. 10�%\ ] é carga do elétron e � = 9,109. 10�T% ^_ é a massa de 

repouso do elétron.  

O fenômeno da difração de elétrons ocorre quando o comprimento de onda dos 

elétrons é da ordem do espaçamento (d) da rede de difração. Assim, utilizam-se os 

sólidos cristalinos (no experimento o cristal é substituído por um policristal de grafite).  

Nesse experimento podemos variar o comprimento de onda dos elétrons 

incidentes simplesmente variando a diferença de potencial UA. Assim, regulando a 

diferença de potencial (ddp), podemos observar padrões de interferência dos elétrons 

difratados pelos cristais de grafite desde que,  λeletrons ~ d. 

Os padrões de interferência formados à partir da interação do feixe de elétrons 

com os policristais de grafite obedecem às mesmas leis de interferência daqueles de 

fenda dupla: 

 2. `. N�a� = a. �  ( n= 1, 2, 3...)     (5) 

em que d é a distância entre os planos de difração e θ é o ângulo entre o feixe 

incidente e o plano de difração (ângulo de Bragg). 

O ângulo de Bragg pode ser obtido por meio do raio do anel de interferência e 

o ângulo de desvio α (Figura 1 e Figura 2): b = 2. �        (6) 
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Figura 1: Geometria envolvida no experimento de difração de elétrons 
 

 
Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2013, p. 3 

 

Figura 2: Tubo de difração de elétrons 
 

 
Fonte: Roteiro sugerido pela PHIWE (Electron diffraction LEP 5.1.13) 

 

E temos que: N�a 	2. b� = c&      (7) 

em que r é o raio do anel de difração e R= 65mm é o raio do bulbo de vidro. 

Para pequenos ângulos, podemos fazer uma aproximação de: N�a 	2. b� = 2. N�a 	b�. cos	b� ≅ 2. N�a 	b�     (8) 

Logo, na equação de Bragg, temos que: sen	b� = N�a 	2. �� ≅ 2. N�a 	��     (9) 

Com essa aproximação, podemos relacionar as equações (5) e (7): 
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N�a� =  f.I'.g      (10) 

N�a 	2. b� ≅ 2. N�a 	b� ≅ 4. N�a 	�� ≅  c&                               (11) 

f.I'.g = cF.&       (12) 

Assim, a expressão dos raios dos anéis de difração é dada por: 

h = '.&.f.Ig       (13) 

No experimento, o fabricante garante que os dois anéis de difração internos 

visíveis no tubo ocorrem devido às reflexões de primeira ordem (n=1) pelos planos de 

difração do cristal de grafite. A distância desses planos (d1 e d2) é mostrada na Figura 

2: 

 

Figura 2: Planos de difração do grafite 

 
Fonte: Roteiro sugerido pela PHIWE (Electron diffraction LEP 5.1.13) 

 

3. Montagem do experimento e coleta de dados: 

A montagem do experimento e coleta de dados é mostrada no vídeo do 

experimento “Experimento: Difração de Elétrons (PHYWE)”, disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=W_Q47GlQp5Y.   

Complete a tabela 2 com os dados colhidos no experimento. Para cada valor 

de tensão há a formação de dois anéis de difração, no qual medimos o diâmetro 

interno e externo de cada anel. Para facilitar a leitura no paquímetro, pause o vídeo 

para cada leitura.  Anote os valores obtidos. 
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Tabela 1: Tensão e diâmetros dos anéis 
 

 

Tensão  

Diâmetro 

interno 

(Anel 1) 

Diâmetro 

externo 

(Anel 1) 

Raio 

médio 

(Anel 1) 

Diâmetro 

interno 

(Anel 2) 

Diâmetro 

externo 

(Anel 2) 

Raio 

médio 

(Anel 2) 

4 Kv       

5 Kv       

6 Kv       

7 Kv       

8 Kv       

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Com os dados dos diâmetros de cada anel, cacule seu raio médio. O raio médio 

é obtido por: 

hijM �é`jM =   	`jâ��mhM �nm�haM� − 	`jâ��mhM jam�haM�2  

 

Tabela 2: Tensão e raio médio dos anéis 
 

 

Tensão  

Raio médio (Anel 1) Raio médio (Anel 2) 

4 kV   

5 kV   

6 kV   

7 kV   

8 kV   

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Utilizando a equação (13), calcule o comprimento de onda correspondente ao 

anel 1 e o comprimento de onda correspondente ao anel 2.  
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Tensão  λ1 (Anel 1)  λ2 (Anel 2) 

4 kV   

5 kV   

6 kV   

7 kV   

8 kV   

 

Compare os comprimento de ondas obtidos com o omprimento de onda obtido 

pela expressão de de Broglie (equação 4).  

 

 

 

 

QUESTÕES 

 

1- Explique a formação de figuras de interferência (construtivas) no 

experimento de Bragg 

2- No experimento apresentado acima, o cristal de grafite é 

substituído por um policristal. Explique o porquê dessa substituição. Caso 

fosse utilizado o cristal, a figura de difração apresentada no bulbo de vidro 

seria a mesma visualizada nesse experimento?  

3-  Existem apenas dois planos de difração no grafite? 

4- Por que são visíveis apenas dois anéis de difração no tubo? 

5- No experimento de difração, ao invés de utilizarmos um feixe de 

elétrons, poderíamos ter utilizado feixes de prótons, nêutrons ou mesmo 

moléculas? Caso afirmativo, por que o experimento utiliza elétrons ao invés 

dessas partículas? 

6- Para raios de anéis diferentes você espera obter comprimentos 

de onda diferentes? 

7- Nesse experimento, é possível estipular um intervalo de d.d.p. 

para observação dos anéis de interferência? 
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 DEDUÇÃO DA LEI DE BRAGG 
 

 

 

 Quando uma onda incide sobre um cristal, os planos atômicos funcionarão 

como superfícies refletoras fazendo com que o feixe seja refletido (Imagem 5). Os 

feixes difratados se formam quando essas reflexões produzem uma interferência 

construtiva. 

 

Imagem 5: Feixe de raios incidentes e refletidos nos planos de difração do 
cristal 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O fenômeno da interferência construtiva ocorre quando a distância entre os 

planos de átomos do cristal (distância interplanar) são da ordem do comprimento de 

onda do feixe incidente. A Imagem 5 mostra que o feixe incidente no primeiro plano 

percorre uma distância menor em relação ao feixe incidente no plano atômico 

subsequente. Devido a essa diferença de caminho percorrida pelos feixes, os feixes 

refletidos terão uma diferença de fase.   

O material didático também disponibiliza um vídeo explicativo da “Dedução da Lei de 

Bragg” disponível no link : 

https://www.youtube.com/watch?v=o8VEadTdHEY&t=181s   
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 A Imagem 6 mostra que a diferença de caminho entre os feixes será dada por ∆o. Assim, a diferença de caminhos entre o elétron incidente com o elétron difratado 

será igual a 2∆o. 

 

Imagem 6: Diferença de caminho entre o feixe incidente e refletido 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Como a Lei de Bragg relaciona essas distâncias com o ângulo de Bragg (ângulo 

θ), pode-se reescrever a diferença desses caminhos, em função de θ e da distância 

entre os planos do cristal (d):  

 2. ∆o = 2. `. N�a θ 

 A interferência construtiva ocorre quando a diferença de caminho óptico entre 

o feixe incidente e refratado por planos adjacentes for igual a um número inteiro (n) 

de comprimentos de onda (λ�, garantindo assim que as duas ondas refletidas estejam 

em fase entre si. Dessa forma:  

2. `. N�a θ = λ. n 

 Essa é a Lei de Bragg, sendo o ângulo θ chamado de ângulo de Bragg.  
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