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RESUMO: Este trabalho discute um arcabouço teórico considerado mínimo para a compreensão do modelo atômico 
quântico e suas implicações para o ensino de química em nível médio. A estrutura conceitual básica é composta por 
cinco noções a respeito de um sistema quântico: o que o caracteriza como tal; seu comportamento dual 
(onda/partícula); movimento sem trajetória definida; a representação do estado por uma função de onda; caráter 
probabilístico do seu comportamento. Procura-se mostrar que o modelo quântico do átomo pode contribuir para o 
enriquecimento do ensino de química atualizando-o e incluindo aspectos epistemológicos pouco explorados 
atualmente. 

INTRODUÇÃO 

O conceito de átomo é um dos mais importantes na química, dado seu poder 

explicativo. O modelo atômico contemporaneamente empregado na pesquisa em química deriva, 

em grande parte, de conceitos oriundos da teoria quântica. De fato, ao longo do século XX, esta 

teoria constituiu-se como uma orientação importante para o estudo da matéria, de modo que, 

tornou-se um componente indispensável do pensamento químico atual.  

Temos como pressuposto que o ensino da química no nível médio de escolaridade é 

relevante  como mais um modo de compreender o mundo. Para tanto, é importante que os 

estudantes se apropriem parcialmente do pensamento químico e estudem conhecimentos 

químicos atualizados. Em trabalho recente (Silva et al., 2007), discutimos a composição dos 

materiais como uma idéia estruturadora do conhecimento químico. Defendemos que o estudo da 

composição dos materiais não deve se dar apenas no nível macroscópico, pois estaria se 

restringindo ao conhecimento do século XVIII. Desse modo, o entendimento da composição 

química deve incluir a compreensão da natureza particulada da matéria e, especificamente, o 

estudo dos átomos como constituintes dos materiais. Em outras palavras, consideramos 

necessário o estudo dos materiais em nível microscópico, o que implica no estudo dos átomos e 

de seus constituintes. 

Mas, ao se falar no nível microscópico dos materiais no Ensino Médio, que modelo para 

o átomo deve ser estudado? Defendemos o estudo da construção histórica do modelo atômico, de 

partícula indivisível ao modelo quântico atual. Tal proposição não significa a defesa de um 

ensino para a memorização dos números quânticos e/ou distribuição eletrônica nos átomos, ou 

mesmo a pretensão de uma abordagem matemática aprofundada do modelo, demasiada para esse 

nível de escolaridade. O fato é que o modelo atômico quântico explica mais e melhor os dados 
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empíricos que os modelos que o antecederam, o que lhe confere maior relevância cultural na 

atualidade, tornando-o de singular importância para a discussão dos modelos químicos da 

matéria. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio propõem, entre os conteúdos do 

núcleo básico comum, o modelo quântico do átomo como um dos modelos de constituição das 

substâncias. Sugere-se que o ensino leve ao “reconhecimento do modelo quântico do átomo 

como interpretação do comportamento das partículas atômicas a partir de leis da Física moderna 

fundamentadas em princípios diferentes dos previstos pela Física clássica” (Brasil, 2006, p.113). 

Apesar de discordamos da posição reducionista de tal orientação (Lombardi; Lamarca, 2005), 

esta parece-nos adequada. O modelo quântico do átomo pode contribuir ainda mais para a 

discussão acerca da química como atividade científica, como procuraremos demonstrar. 

A discussão do ensino do modelo atômico quântico no ensino de química não tem 

recebido a devida atenção: uma revisão nas principais revistas brasileiras de ensino de 

química/ciências [1] revelou que, nos últimos cinco anos, apenas um artigo trata da matéria 

(Pessoa Jr., 2007). Localizamos um outro artigo, anterior a esse período, dirigido a professores 

do Ensino Médio (Almeida; Santos, 2001). Ambos os textos não consideram a questão da 

transposição didática de conceitos quânticos para o Ensino Médio. 

Um exame dos livros didáticos de química aprovados no Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio mostrou que os poucos textos que tratam do modelo quântico 

atual deixam a desejar, didaticamente, em algum(uns) dos conceitos que consideramos básicos 

para sua compreensão (ver abaixo). A análise desses materiais será comunicada em outra 

oportunidade. 

Nesta comunicação, propomo-nos discutir o que consideramos como o arcabouço 

teórico mínimo necessário para a compreensão do modelo atômico atual e suas implicações para 

o ensino de química. Essa estrutura conceitual básica é composta pelas seguintes noções a 

respeito de um sistema quântico: o que o caracteriza como tal; seu comportamento dual 

(onda/partícula); movimento sem trajetória definida; a representação do estado por uma função 

de onda; caráter probabilístico do seu comportamento. Tais idéias serão brevemente discutidas a 

seguir. 

O QUE CARACTERIZA UM SISTEMA COMO QUÂNTICO 

                                                 
[1] Foram examinados os volumes correspondentes aos últimos cinco anos das seguintes revistas: Química Nova na 
Escola, Química Nova, Investigações em Ensino de Ciências, Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências, 
Ciência e Educação, Ensaio - pesquisa em educação em ciências. 



XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ) 

UFPR, 21 a 24 de julho de 2008. Curitiba/PR.    

Especificar a Área do trabalho 
 EA 

Um ponto de partida para a compreensão do modelo atômico é o caráter fundamental de 

todo sistema quântico. Considera-se que tal noção surge em 1900, a partir do estudo realizado 

por Max Planck acerca do espectro da radiação emitida por corpos aquecidos, conhecido como 

problema da radiação do corpo negro. Na dedução da expressão que pretende descrever os dados 

experimentais do espectro as energias individuais das partículas que compõem o corpo aquecido 

são somadas. Essa soma só conduz à expressão correta se os valores de energia de cada partícula 

forem, apenas, múltiplos inteiros de um valor mínimo, que é a energia do estado fundamental. 

Ou seja: a energia de cada partícula só pode ter valores discretos (Studart, 2000). O quantum de 

energia nasce da interpretação desse fato: para que uma partícula mude o valor de energia é 

preciso que adquira ou perca uma quantidade definida de energia, denominada quantum de 

energia. 

Em suma: para que um sistema seja considerado como quântico deve possuir alguma 

propriedade cujos valores sejam discretos, variem descontinuamente. Diz-se que essa 

propriedade está quantizada. A diferença entre valores de uma propriedade quantizada é um 

quantum da propriedade em questão. Os quanta (plural de quantum) de uma dada grandeza não 

são necessariamente iguais. Por exemplo: as partículas que constituem um corpo aquecido são 

sistemas quânticos porque possuem energia quantizada. A diferença de energia entre dois valo res 

de energia de uma partícula é um quantum de energia. 

COMPORTAMENTO DUAL (ONDA/PARTÍCULA) DA RADIAÇÃO E DA MATÉRIA 

A aplicação do quantum de energia ao estudo de interações matéria/radiação conduziu à 

conjunção das representações básicas da mecânica e do eletromagnetismo — o corpúsculo e a 

onda — para a explicação do comportamento de ambos, radiação e matéria. Vejamos o caso da 

luz. No início do século XX, admitia-se que um feixe luminoso era composto por ondas 

eletromagnéticas. Tal modelo encontrava-se bem apoiado em dados empíricos, tendo explicado 

fenômenos tais como a difração e a interferência da luz, entre outros. Contudo, a emissão de 

elétrons estimulada por iluminação (efeito fotoelétrico) só pode ser explicada admitindo-se um 

modelo corpuscular para a luz. Einstein (2001) propôs que um feixe luminoso fosse composto 

por quanta de luz, cada qual com energia proporcional à freqüência da luz. Os quanta de luz são 

atualmente conhecidos como fótons. Esse modelo corpuscular da luz foi empregado na 

explicação de outros fenômenos (efeito Compton, espectros atômicos, etc.) com bons resultados, 

adquirindo legitimidade.  

Em 1925, Luis de Broglie estendeu a noção de comportamento dual à matéria, atribuído 

comportamento ondulatório a entes tais como os elétrons, até então compreendidos como 
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partículas. A verificação experimental do comportamento ondulatório dos elétrons aconteceu 

alguns anos depois (Selleri, 1986).  

Desde então, luz e matéria admitem dois modelos: onda e partícula. Cada modelo 

explica fenômenos que o outro não possibilita explicar, de modo que, não se encontra uma 

situação em que ambos os modelos possam ser empregados simultaneamente. Onda e partícula, 

ou comportamento ondulatório e corpuscular, são modelos complementares da luz e da matéria 

(Bohr, 1995; De Broglie, 1969). Resumidamente, podemos associar o comportamento de um 

sistema quântico a um modelo corpuscular ou a um modelo ondulatório, a depender da situação 

experimental. Diz-se que o sistema apresenta dualidade ou complementaridade (onda-partícula) 

de comportamento. 

INDETERMINAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO 

A noção espontânea de um objeto em movimento pressupõe um caminho percorrido ou 

a percorrer. A mecânica clássica (pré-quântica), que descreve o comportamento dos objetos 

macroscópicos, representa esse caminho por uma trajetória. Para defini- la é necessário conhecer 

em um instante determinado: 1) a posição do objeto no espaço; 2) o valor de sua velocidade e a 

direção do movimento; 3) as forças que atuam, atuaram e atuarão sobre o objeto. Tais 

informações possibilitam, através de formulações matemáticas do problema, descrever o 

movimento instantâneo do objeto bem como seu passado e o futuro. Numa palavra: sua 

trajetória. Na ausência dessas informações torna-se impossível descrevê- la. 

Entretanto, no caso de sistemas quântico tais como partículas atômicas e subatômicas, 

verificou-se a impossibilidade de determinar a posição e a velocidade num determinado instante 

e com grande exatidão, inviabilizando o cálculo da trajetória por falta de informações. De acordo 

com Heisenberg, “pode medir-se com grande exatidão a posição [de um sistema quântico], mas 

então a influência do instrumento de medida dificulta em certo grau o conhecimento da 

velocidade; e inversamente, dificulta-se o conhecimento da posição ao fazer uma medida exata 

da velocidade (...)” (Heisenberg, [s.d.]). Imaginemos, com Heisenberg (1995) o seguinte 

experimento elucidativo dessas afirmativas. Procuramos determinar a posição de um elétron em 

movimento empregando um microscópio com alto poder de resolução. A observação consiste em 

medir a deflexão de um quantum de radiação que incide sobre o elétron. Ora, tal interação ocorre 

com transferência de energia do quantum ao elétron, fazendo com que uma medida subseqüente 

de velocidade tenha como resultado uma velocidade diferente daquela que o elétron tinha antes 

da interação com o fóton. Por outro lado, se pretendermos medir a velocidade do elétron, a 

variação na energia devido à interação com o fóton fará com que a subseqüente medida de 
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posição não corresponda ao ponto em que o elétron estaria se não houvesse interagido com o 

fóton.  

Pelas razões expostas, constata-se que os movimentos dos sistemas quânticos não 

podem ter trajetórias definidas. Tal constatação é coerente com a dualidade de modelos 

empregada na descrição dos sistemas quânticos (Heisenberg, 1995). A representação ondulatória 

não é compatível com a exatidão de posição e velocidade, senão vejamos. Uma onda com 

velocidade definida encontra-se espalhada pelo espaço, deslocalizada, portanto. Para construir-se 

uma onda localizada, ou seja, um pulso exatamente posicionado, será necessário produzir a 

interferência de várias ondas com velocidades distintas. Desse modo, a exatidão da posição da 

onda dá-se às custas da incerteza no valor de sua velocidade. 

Conclusão: o movimento de um sistema quântico não pode ser completamente descrito 

uma vez que há incerteza nas medidas simultâneas dos valores de posição e velocidade 

necessárias à definição da trajetória. 

O ESTADO DE UM SISTEMA QUÂNTICO 

A indeterminação nas medidas simultâneas da posição e da velocidade de um sistema 

quântico impede uma formulação matemática do movimento nos mesmos moldes da mecânica 

clássica, requerendo outro formalismo. Uma solução para este problema é devida a Erwin 

Schrödinger, que elaborou uma equação para o cálculo da energia dos sistemas quânticos a partir 

das idéias de comportamento ondulatório da matéria (Bassalo, 1990). Schrödinger compreendia 

sistemas quânticos tais como átomos e moléculas “como criações mais ou menos temporárias 

dentro do campo de ondas” (Schrödinger, 1969, p.66), priorizando a representação ondulatória 

em detrimento da representação corpuscular.  

Um dos principais resultados das idéias de Schrödinger é que a energia de um sistema 

quântico pode ser calculada por uma equação diferencial de formato específico, conhecida 

atualmente como equação de Schrödinger. A cada valor de energia calculado corresponde uma 

função de onda solução da equação. Como a energia é um parâmetro de estado, as funções de 

onda soluções da equação de Schrödinger são tomadas como representantes dos estados do 

sistema quântico para o qual se calculou a energia. É amplamente aceito, hoje, que o estado de 

um sistema quântico pode ser representado por uma função de onda cujas variáve is são as 

coordenadas de espaço e tempo. As coordenadas de velocidade (ou de momento linear) não 

podem ser variáveis do estado porque não são simultaneamente determináveis com exatidão. As 

funções de onda são, em geral, funções complexas de variável real. 
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Note-se que a representação do estado de um sistema por uma função é um outro traço 

distintivo dos sistemas quânticos. Os estados dos sistemas clássicos costumam ser representados 

por conjuntos de coordenadas (por exemplo: posição e velocidade, em mecânica; pressão, 

volume e temperatura, em termodinâmica) que definem completamente o estado porque podem 

ser medidas com exatidão. 

Os estados de um sistema quântico e os correspondentes valores de energia encontram-

se associados por um conjunto de números quânticos — números que variam descontinuamente 

no conjunto dos números reais — presentes nas expressões matemáticas das funções de onda e 

na fórmula para o cálculo da energia. Tais números surgem durante a resolução da equação de 

Schrödinger, como multiplicadores dos valores de grandezas físicas, quantizando-as. 

CARÁTER PROBABILÍSTICO DO COMPORTAMENTO DE UM SISTEMA QUÂNTICO 

A adoção de dois modelos incompatíveis para representar os sistemas quânticos — onda 

e partícula — revela a incompleteza do conhecimento acerca da sua natureza. Tal situação se 

agrava com a indefinição de trajetória do sistema: já não é possível prever seu movimento com 

certeza. O fato é que, se um sistema for localizado em determinado ponto em um dado instante, 

não há como predizer exatamente sua posição em outro instante posterior, ou mesmo, saber onde 

esteve antes. Entretanto, se há um sistema, é certo que esteve/está/estará em algum lugar, de 

modo que, podemos pensar em seccionar o espaço e determinar a probabilidade de encontrá- lo 

em cada região, obtendo uma distribuição de probabilidades.  

A proposição do caráter probabilístico para a teoria quântica — em oposição ao caráter 

determinístico da mecânica clássica — foi elaborada ao longo de 1924-1926 (Heisenberg, 1995; 

Selleri, 1986), cabendo a Max Born a interpretação que revelou-se bem sucedida:  

 
todo o curso dos acontecimentos é determinado pelas leis de probabilidade; a um estado 
no espaço corresponde uma probabilidade definida que é dada pela onda de De Broglie 
associada ao estado. Qualquer processo mecânico é, portanto, acompanhado por um 
processo ondulatório, a onda piloto, descrita pela equação de Schrödinger, cujo 
significado é fornecer a probabilidade de um dado comportamento do processo mecânico. 
Se, por exemplo, a amplitude da onda piloto for zero em um certo ponto do espaço, isso 
significa que a probabilidade de encontrar o elétron nesse ponto é infinitamente pequena 
(Born, 1986, p.105). 
 

Born associou a probabilidade ao quadrado do módulo da função de onda, Ψ*Ψ, 

interpretando-o como a densidade de probabilidade de se encontrar o sistema em dada região do 

espaço e em um intervalo de tempo considerado. Esta interpretação é de fundamental 

importância para o conceito químico de orbital. 
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O MODELO ATÔMICO ATUAL 

O modelo atômico atual resulta do aprimoramento de modelos elaborados ao longo do 

século XIX e XX. Admite que um átomo possui núcleo em torno do qual movimentam-se os 

elétrons. Tal movimento não pode ser completamente descrito, uma vez que as trajetórias dos 

elétrons são indeterminadas. Contudo, é possível calcular a probabilidade de encontrar os 

elétrons em setores determinados em torno do núcleo atômico. 

O átomo é atualmente entendido como um sistema quântico: os elétrons do átomo 

possuem valores discretos de energia. A resolução da equação de Schrödinger para um átomo 

tem como resultados os possíveis valores de energia e as funções de onda que representam os 

correspondes estados eletrônicos. Costuma-se caracterizar abreviadamente um estado eletrônico 

pelo conjunto de números quânt icos constitutivo de sua expressão matemática. 

IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

As idéias acima esboçadas trazem uma série de implicações para o ensino de química. 

Em primeiro lugar, parece-nos adequado discutir os limites do conhecimento humano: 

conhecemos através da linguagem pois não temos acesso às coisas em si mesmas. O ensino do 

modelo atômico atual remete à discussão do entendimento de que, no dizer de Paty (1995, p.26), 

todo conhecimento é “uma tentativa efetuada pelo pensamento de abordar, por uma 

representação, a realidade tal como ela se propõe na percepção”. Elaboramos representações de 

idéias, sensações, coisas. Entretanto, não há como decidir se tal ou qual representação é 

verdadeira em sentido absoluto. Para tanto, seria necessário, que alguém pudesse conhecer 

absolutamente (em si) o objeto representado, para daí julgar a verdade de cada representação. Tal 

juiz não existe, ao menos no que se refere à ciência. 

As representações das ciências naturais são elaboradas com o objetivo de descrever a 

natureza e predizer seu comportamento. Tais representações costumam ser simplificadas, 

portanto, incompletas: são modelos (Bunge, 1974). Os modelos científicos, por não serem 

expressões da verdade absoluta, mudam ao longo do tempo de acordo com o entend imento que 

os cientistas elaboram acerca da natureza. Modelos científicos são, portanto, históricos. 

No caso específico dos sistemas do mundo microscópico — átomos, moléculas, 

elétrons, fótons, etc. — sequer temos informações sensíveis para apoiar nosso conhecimento: os 

modelos são elaborados por inferências. Tanto a descontinuidade quanto o comportamento dual 

da matéria e da energia são exemplos de modelos obtidos por interpretação de fenômenos 

macroscópicos. 
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Entendemos que o ensino dos sistemas quânticos deve começar pelo esclarecimento do 

conceito que dá nome à teoria: o quantum de energia. Em nossa experiência com estudantes 

universitários de química temos verificado o desconhecimento total da origem e do significado 

do quantum de energia,  bem como do adjetivo quântico. Comumente, os estudantes fazem uma 

associação frágil entre tais termos, sistemas microscópicos e a luz.  

A estranheza que as noções de quantum e descontinuidade da energia causaram à época 

de seu primeiro emprego na ciência reside no fato que, até então, admitia-se que todo sistema 

poderia variar sua energia de modo contínuo. Entretanto, essa situação era análoga à 

descontinuidade da matéria, que vinha sendo empregada com sucesso, há quase um século, na 

explicação das reações químicas. Visto assim, não há muito o que estranhar, de modo que o 

ensino da descontinuidade da matéria pode ser um ponto de apoio ao ensino da descontinuidade 

da energia.  

A dualidade onda/partícula da radiação e da matéria traz um problema especial para o 

ensino de química: a dificuldade da representação pictográfica dos entes microscópicos. As 

imagens estão no centro do raciocínio químico (Hoffmann; Lazlo, 1991; Lazlo, 1995) e a 

impossibilidade de conciliação entre as formas de onda e de partícula abre espaço para a 

discussão do conhecimento como representação. 

O comportamento dual da luz e do elétron, por exemplo, não deve ser compreendido 

como uma descrição da luz ou do elétron em si mesmos. Onda e partícula são representações 

simplificadas que aplicamos à luz e ao elétron na tentativa de explicar dados empíricos, sem a 

pretensão de utilizá- las para decidir sobre sua natureza última. Em outras palavras: onda e 

partícula, são modelos da luz e do elétron. E o fato é que não conseguimos elaborar uma outra 

representação que, sozinha, explique o que a onda e a partícula explicam complementarmente. 

A indeterminação da trajetória e, portanto, o caráter probabilístico da localização dos 

sistemas quânticos é um ponto que costuma ser bem aceito por estudantes universitários e que 

talvez o seja por estudantes mais jovens. O aspecto essencial para sua compreensão é o 

entendimento de que as energias dos sistemas quânticos sendo medidos e dos sistemas quânticos 

usados para medi- los é da mesma ordem de grandeza. Contudo, vale lembrar que o estudo da 

determinação da trajetória na mecânica clássica requer uma articulação com  ensino de física. 

Já  o estudo da equação de Schrödinger está além do nível matemático proposto para o 

Ensino Médio. A exclusão dessa equação do ensino do modelo atômico implica em que a função 

de onda precise ser introduzida através da representação ondulatória da matéria, criando um 

problema: por que privilegiar uma representação em relação à outra? Ademais, há questão da 

representação do estado por uma função. Cremos que o ensino do conceito de estado de um 
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sistema (mecânico, termodinâmico, elétrico, químico, etc.) e sua representação matemática pede 

uma investigação específica, em função da abstração envolvida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em vista do exposto, está claro que o ensino do modelo atômico quântico é um 

problema complexo, cuja investigação demandará esforço e tempo. Em nossa opinião, tal 

dispêndio de energia já valeria a pena, só por promover da atualização de conhecimentos das 

ciências e a discussão de suas aplicações tecnológicas. Mas isso não é tudo. O ensino do modelo 

atômico propicia, ao menos, a discussão: (a) da origem do conhecimento (b) do papel dos 

modelos na produção do conhecimento; (c) de posições filosóficas acerca da ciência; (d) do 

caráter histórico da ciência; (d) da articulação de conhecimentos químicos e físicos. 

Concluímos que o estudo do modelo quântico do átomo no Ensino Médio pode 

contribuir para o enriquecimento do ensino de química, atualizando-o e incluindo aspectos 

epistemológicos pouco explorados atualmente. Por fim, as investigações acerca da transposição 

didática do modelo atômico quântico podem constituir-se como problemas didáticos a serem 

trabalhados na formação inicial e continuada de professores. 
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