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Introdução 
Mesmo após alguns currículos escolares legitimarem a inserção de conteúdos de Física Moderna e Contemporânea 
no ensino médio, as escolas brasileiras ainda tinham de enfrentar o problema relacionado à tendência tradicional 
(LIBÂNEO, 1990) e a falta interdisciplinaridade (THIESEN, 2008). Tendo em isso mente, este trabalho procurou 
ensinar física de partículas fazendo uso de alguns conteúdos vistos na química para servirem de embasamento 
teórico. Com isso, fez-se uso das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) desenvolvidas por 
Moreira (2011). Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa foi colaborar para aprendizagem significativa (AUSUBEL, 
1968), por parte dos alunos, de modo que os mesmos compreendessem a relação da química para com as partículas 
elementares. 

 

Metodologia 
A pesquisa foi aplicada em uma turma da segunda série do ensino médio do Colégio Estadual Baltazar Carneiro no 
município de Cardoso Moreira – RJ entre os meses de Outubro e Novembro de 2019. As atividades da sequência 
didática foram realizadas em 7 encontros, onde foram utilizados questionários, mapas conceituais e confecção de 
maquetes, que serviram como instrumentos para coletas dados. Todos os dados obtidos foram analisados com foco 
na teoria da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1968). 

Resultados e Discussão 
Comparando exercícios antes e depois da aplicação da UEPS foi possível identificar que os alunos demonstraram ter 
um maior conhecimento no que se refere aos modelos atômicos, entendendo que o átomo já foi considerado uma 
partícula elementar. No que se refere ao átomo, ainda, foi possível observar que os alunos entenderam que prótons e 
nêutrons são formados por estruturas menores, os quarks e glúons, e conseguiram, ainda, representar um elemento 
químico levando em consideração as duas partículas elementares mencionadas (figura 1). De igual modo, os alunos 
pareceram identificar a necessidade da existência do neutrino no decaimento beta. 

 
Figura 1. Representação do elemento químico Hélio. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Considerações Finais 
Com isso, pode-se dizer houve indícios de aprendizagem significativa, pois pela análise dos dados foi verificado que 
muitos alunos da turma conseguiram integrar o conhecimento oriundo da química ao novo conhecimento das 
partículas elementares. 
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