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A Aprendizagem Significativa Crítica de Conceitos 
da Mecânica Quântica Segundo a Interpretação de 

Copenhagen e o Problema da Diversidade de 
Propostas de Inserção da Física Moderna e 

Contemporânea no Ensino Médio.

Texto com base em Tese Doctoral de Iramaia Jorge Cabral de Paulo, na Universidade

de Burgos – Espanha sob orientação do Professor Marco Antonio Moreira

VII RELAEF
VII Reunião Latino-Americana sobre Ensino

de Física

Vertente conceitual
Vertente metodológica

Vertente afetiva

Visão de Mundo:

O ensino da MQ com ênfase conceitual e 
filosófica contribui para que aprendizes 
construam conceitos significativos sobre 

o tema.

 É viável ensinar MQ para alunos do EM 

na perspectiva da Interpretação de 
Copenhagen-Bohr.

Filosofias

Interpretação de  Copenhagen/Bohr.
Cognitivista – Humanista.

Epistemologias

Bachelard, Popper e Prigogine

Teorias:

Aprendizagem Significativa nas 
perspectivas de Ausubel, Novak, Gowin 
(TAS)
Aprendizagem Significativa Crítica (TASC)

Teoria Quântica

Princípios

Não realismo: funções de onda não descrevem simplesmente um 
sistema, mas o conjunto formado pelo sistema, pelo observador 
e/ou instrumento de observação.  O colapso da funcão de onda 
representaria os estados possíveis que um conjunto poderia 

assumir. 
Não determinismo: o futuro não é predeterminado pelo estado atual 
do sistema, os estados quânticos são probabilísticos.
Complementaridade (dualidade): coexistência entre antagônicos 

para formar o todo.

Incerteza: não é possível determinar concomitantemente posição e 

velocidade (momento) da entidade quântica.
TASC

Conceitos

1) da Mecânica Quântica: dualidade, determinismo, complementaridade,
incerteza, interferência, difração, onda, partícula, átomo, estado quântico,
livre arbítrio, próton, nêutron, elétron, fóton, luz, densidade,
probabilidade, realismo, não-realismo, estado quântico, superposição de

estados.
2) do Ensino-aprendizagem: obstáculo epistemológico, aprendizagem-
significativa, subsunsor,construtivismo, humanismo, metacognição,
material didático, metodologia de ensino, sala-de-aula, evento educativo,

campos conceituais.
150 alunos do Ensino Médio, idade média 16 

anos, da rede particular de ensino, Cuiabá –
Brasil, em aulas acerca de tópicos da MQ.

Registros:

mapas conceituais, transcrições de entrevistas, 
diário de bordo, respostas a questionários, 

avaliações com questões abertas e fechadas 

Transformações:

análise qualitativa dos registros, análise fenomenográfica, 
estabelecimento de categorias, gráficos e tabelas. 

Asserções de conhecimento:

É possível introduzir tópicos de MQ no Ensino Médio 
a partir de uma abordagem conceitual e filosófica que 
faça uso de uma diversidade de procedimentos 

metodológicos e se adeqüe a distintos perfis de 
aprendizagem  de alunos.

Os resultados sugerem que os alunos estruturam 

conceitos importantes para compreensão do mundo 
quântico.

Alguns alunos compatibilizam conceitos da FC com 
os da MQ.

Aulas introdutórias de ondulatória parecem não 

influenciar criticamente a compreensão e construção 
dos conceitos quânticos.

Os alunos parecem não se interessar pelo 

conhecimento científico se não lhes é mostrada a 
ponte possível entre este e o mundo em redor.
Os alunos fazem esta extrapolação independente da 
ênfase dada pelo o professor.

A TASC é eficiente como teoria de sala de aula frente 
a diversidade de perfis apresentados pelos alunos.

Asserções de valor:

O estudo mostra aos professores que é 
viável a inserção de tópicos da MQ no 
Ensino Médio e fornece pistas sobre como 
faze-lo.

 É viável ensinar MQ no 

ensino médio na perspectiva 
da interpretação de 
Copenhagen?

O ensino  da MQ com ênfase 
conceitual e filosófica 
contribui para que os 
aprendizes de ensino médio 

construam conceitos 
potencialmente significativos 
sobre o tema?

Qual a influência da 
aprendizagem dos conceitos  
da FC na  construção dos 

conceitos de MQ ?

A abordagem da MQ em sala de aula não deve ser 
apenas na perspectiva curricular, mas respeitando as 
reais necessidades de formação científica básica que 

podem ajudar o jovem aprendiz a “...lidar 

construtivamente com a mudança sem deixar se 
dominar por ela, manejar a informação sem se sentir 

impotente sobre a sua grande disponibilidade e 
velocidade de fluxo, usufruir e desenvolver a 

tecnologia sem se tornar tecnófilo” (Moreira, 2000, p. 
35).

Questões de foco

Objeto/Evento
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Interpretação de  Copenhagen/Bohr

 Consistência conceitual:
apesar dos intensos debates em torno da melhor 
forma de interpretar a Mecânica Quântica, é essa 
interpretação que historicamente  permeia a 
comunidade científica há 100 anos, uma vez que 
estabelece os elementos básicos dos procedimentos 
metodológicos e desdobramentos conceituais.

 Interação sujeito/objeto:
é uma interpretação que  enfatiza o papel do 
observador no processo de obtenção de medidas e 
a interação com outros sistemas, (Heisenberg, 
1995; Bohr, 1995). Permite a discussão do papel de 
nossas ações e nossa consciência no mundo que 
nos cerca. 

3

Cognitivista - Humanista

 A aprendizagem ocorre na estrutura cognitiva, por diversos 
processos que se referem à dinâmica da estrutura cognitiva, 
ou seja, como a estrutura cognitiva muda com o tempo. 

 O ser humano pensa, sente e atua, portanto as experiências 

de aprendizagem devem corroborar para o engrandecimento 
pessoal, proporcionando ao mesmo tempo um certo domínio 
conceitual que lhe permita o uso eficiente na solução de 

problemas reais, do dia a dia.

 O aprendiz adquire idéias genéricas por meio de experiências, 

vivências, por descoberta, em um processo chamado 
formação de conceitos e/ou assimilação de conceitos.

4

Interface cognitivista e humanista

Considerar aquilo que o aprendiz já 
sabe como ponto de partida para um 
evento educativo e também considerar 
os sentimentos que permeiam as 
relações professor-aluno-material
didático como um aspecto 
fundamental para que ocorra 
aprendizagem. 

5

Bachelard – O status epistemológico da 
Física Moderna e Contemporânea

 O Novo Espírito Científico utiliza como fundamento a Física 

Contemporânea - procura colocar a Física Contemporânea em 

um patamar epistemológico diferenciado com relação à 

ciência clássica, destacando em que aspectos a visão 

mecânica de mundo deve ser reformulada para uma 

compreensão adequada da nova ciência do século XX.

 A questão dos obstáculos epistemológicos exige do educador 

em ciências a responsabilidade de deixar claro aos alunos que 

as leis físicas são válidas em âmbitos restritos, ou seja, que as 

leis fundamentais das ciências não expressam verdades 

absolutas. Desta forma, poderemos evitar o "enraizamento" 

do aprendiz em uma visão particular de mundo. 6
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Conhecimento

Geral
Obstáculos 

Epistemológicos

Substancialista

Experiência

Primeira

Quantitativo

Libido

Pragmático

VerbalAnimista

Bachelard distingue diversas formas pelas quais o 
espírito pré-científico (ou seja, daqueles que ainda não 

desenvolveram uma noção adequada de ciência) tem 
dificuldade de pensar a ciência. 
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 Crítica ao indutivismo - parte de resultados 
experimentais ou observações para posteriormente 
se formular teorias. 

 Dedutivismo - parte de uma teoria pré-estabelecida 
que faz predições sobre resultados experimentais, 
os quais têm um papel de ou corroborar a teoria 
ou, como defende Popper, falseá-la. Postura 
adotada pela tradição da pesquisa quantitativa, que 
trabalha com teorias estabelecidas previamente, as 
quais geram hipóteses que devem ser testadas 
pelos dados experimentais. Em geral, tais testes 
são realizados utilizando ferramentais estatísticos, 
daí a atribuição de uma importância singular à 
estatística na epistemologia popperiana. 

Popper - Interpretação da Física 
Moderna e Contemporânea  segundo o 

Racionalismo Crítico

8

 Realismo: 
existe um mundo objetivo independente de nossas 
observações. Existem valores definidos para todas 
as grandezas físicas, sendo que nossa limitação em 
medi-las não se deve a uma incerteza intrínseca da 
natureza (princípio de incerteza), mas da natureza 
estatística dos eventos microscópicos. 

9

 Antipositivismo:

Uma tendência entre os físicos positivistas da 
segunda metade do século XIX era a de reduzir a 
Física a princípios de conservação de energia. O 
que levou muitos cientistas a considerarem que era 
inútil tentar entender as propriedades intrínsecas 
(microscópicas) da matéria, ou seja, que bastaria a 
utilização de princípios macroscópicos, como uma 
espécie de recusa de olhar a natureza em um nível 
mais profundo. 

Popper alerta sobre a possibilidade de que 
aqueles que adotaram a Interpretação de 
Copenhagen considerem que existe um limite para 
a compreensão humana, estabelecida pelo princípio 
de incerteza de Heisenberg, como a adoção de uma 
postura de recusa a compreender a natureza de 
forma mais profunda. 
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 Anti-instrumentalismo:

Através de sua postura dedutivista, defende a 
idéia de que o papel da experimentação (e, por 
extensão, dos instrumentos de medida) limita-se ao 
fornecimento de subsídios para a falseação de uma 
teoria. 

Identifica o “instrumentalismo” da Interpretação 
de Copenhagen a um caráter indutivista, um dos 
principais pontos que a epistemologia popperiana
combate.
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 Não-determinismo:

Ao atribuir aos fenômenos quânticos uma 
interpretação probabilística em termos de 
propensões, Popper também abandona o 
determinismo newtoniano. Tanto a Física Clássica 
como a Física Quântica são indeterministas .

Para Popper, o não-determinismo é de natureza 
estatística, como aquela que se tem na teoria 
cinética dos gases ou no lançamento de dados.

O princípio de incerteza de Heisenberg não é uma 
expressão da natureza intrínseca das propriedades 
físicas, mas um conjunto de relações de dispersão, 
ou seja, as incertezas sobre os valores das 
grandezas físicas representem, na verdade, 
dispersões estatísticas..

12
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Popper Bachelard

Senso-comum Valoriza como 

argumento 
importante para o 
julgamento de uma 

teoria científica.

Limitação do espírito 

científico (obstáculo 
primeiro).

Desenvolvimen
to da ciência

Se desenvolve de 

maneira racional.

Permeada por 

aspectos irracionais e 
humanos.

Realismo Claramente realista

(existe um mundo 
objetivo 
independente de 

nossa consciência).

Relativisa a realidade 

(acesso permeado 
pelos nossos 
instrumentos de 

medida).
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Contribuição de Popper para o 
ensino da MQ

 Outorga à teoria um status superior aos 
conceitos e imagens através dos quais ela é 
expressa.

 Atribui um status secundário a imagens e 
conceitos, o que também se constitui em 
uma crítica à Interpretação de Copenhagen, 
na qual os conceitos e imagens humanos 
foram construídos classicamente, 
apresentando limitações na compreensão do 
mundo quântico.  

14

 Propõe uma reformulação de ambas as teorias 
(MQ e MC) de maneira a uní-las em uma visão 
de mundo mais completa. 

 Os sistemas macroscópicos fora do equilíbrio 
apresentam um caráter não-determinístico, 
não-causal e não-local - princípios atribuídos a 
sistemas microscópicos pela MQ. 

A contribuição de Prigogine na relação 
entre a Mecânica Quântica e a Clássica

15

Interpretação de 

Copenhagen

para a MQ

Interpretação de 

Prigogine

para a MQ e MC

não-determinista não-determinista

não-causal não-causal

não-local não-local

não-realista realista

Reifica: perspectiva realista para a ciência

Instiga o debate: realismo X não realismo
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Aprendizagem Significativa

Ausubel:

 a aprendizagem é  um processo pelo qual uma 
nova informação se relaciona com um aspecto 
relevante da estrutura do conhecimento do 
indivíduo. A nova informação interage com uma 
estrutura de conhecimento específico existente na 
estrutura cognitiva do indivíduo. 

 A aprendizagem significativa ocorre quando a nova 
informação ancora-se em conceitos relevantes 
preexistentes na estrutura cognitiva de quem 
aprende ─ os "subsunçores" (Moreira e Masini, 
1982).

17

Condições:

O material a ser aprendido seja relacionável à 
estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não-
arbitrária e não-literal. Um material com essa 
característica é dito potencialmente significativo. 
Essa condição implica não só que o material seja 
suficientemente não-arbitrário, em si, de modo 
que possa ser aprendido, mas também que o 
aprendiz tenha disponível em sua estrutura 
cognitiva os subsunçores adequados.

 O aprendiz manifeste uma disposição para 
relacionar, de uma maneira substantiva e não-
arbitrária, o novo material potencialmente 
significativo, à sua estrutura cognitiva. 

18
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Novak:
 o ser humano pensa, sente e atua, portanto as experiências 

de aprendizagem potencialmente significativas para o 
aprendiz são aquelas que o levam a um engrandecimento 
pessoal, proporcionando ao mesmo tempo um certo domínio 
conceitual que lhe permita o uso eficiente na solução de 
problemas reais, do dia a dia.

 Espera-se que passe a existir uma certa “cumplicidade” 
entre o educador e o educando, que se estabeleça um 
processo de confiabilidade naquilo que o educador se propõe 
a ensinar e o educando se propõe a aprender. 

 A troca de significados envolve sentimentos e ações, 
cujo objetivo principal é a aprendizagem significativa de um 
novo conceito, que possa ser compartilhado com a 
comunidade na qual o aprendiz está inserido, portanto um 
novo conhecimento contextualmente aceito.

 A teoria de Novak expande a teoria de Ausubel, uma vez 
que evidencia a importância da relação professor/aluno e da 
cumplicidade necessária para que o processo ensino-
aprendizagem efetivamente se concretize e evolua.

19

Gowin:

 Propõe uma relação triádica  professor, materiais 
educativos e aluno.

 Professor: cabe levantar concepções que o aluno já 
possui a partir de suas experiências e vivências 
para mudar significados utilizando os materiais 
educativos do currículo. 

 Aluno: atuar intencionalmente no sentido de captar 
o significado dos materiais educativos, devolver ao 
professor este significado que, se não estiver 
coerente de maneira a ser compartilhado pela 
comunidade de usuários, deve ser novamente 
analisado mediante uma nova atuação do 
professor.

20

Aprendizagem Significativa Crítica

 Potencializadora da TAS.

 Enfatiza que a motivação para aprender não se dá 
apenas no sentido de propor estratégias e recursos 
didáticos e sugere que o importante também é que 
o aluno perceba como relevante o novo 
conhecimento a ser construído e produzido 
utilizando de maneira substantiva e não arbitrária 
os seus subsunçores.

 A aprendizagem deve permite ao sujeito fazer parte 
de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela.

21

Princípio Objetivo

Interação social e questionamento. Ensinar/aprender perguntas ao invés de respostas.

Não adoção do livro-texto. Aprender a partir de distintos materiais educativos.

Aprendiz como perceptor e representador. Aprender que somos perceptores e representadores do mundo.

Conhecimento como linguagem. Aprender que a linguagem está implicada em qualquer e em 

todas as tentativas humanas de perceber a realidade.

Consciência semântica. Aprender que o significado está nas pessoas e não nas 

palavras.

Aprendizagem pelo erro. Aprender que o homem aprende corrigindo os seus erros.

Desaprendizagem. Aprender a desaprender, a não usar conceitos, estratégias 

irrelevantes para a sobrevivência.

Incerteza do conhecimento. Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e 

que definições e metáforas são instrumentos de pensar.

Não utilização do quadro de giz/ diversidade 

das estratégias de ensino.

Estratégias colaborativas para encorajar a troca de 

significados entre aprendizes e professor.
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Natureza da Luz
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Concepções sobre a natureza da luz 

(valores absolutos)

1ª escola

2ª escola

Número de ocorrências de diferentes concepções sobre a natureza da luz, observado nas duas escolas investigadas, segundo a escala de atitudes

N° de respostas

(1ª escola)
N° de respostas

(2a. escola)

-1 Partícula 0 0

-0.5 Partículas com movimento ondulatório/

Partículas com propriedades de onda

5 2

0 Onda-partícula 73 54

0.5 Ondas com comportamento de partículas 2 3

1 Onda 0 0

O teste do chi-quadrado resulta num valor de 0,637 para o chi-quadrado reduzido, o qual, para um caso de 5

categorias, leva-se a conclusão de que não há diferença estatisticamente significativa entre as freqüências relativas às

duas escolas. Este fato indica uma possível não influência da apresentação da ondulatória clássica antes da abordagem de

aspectos quânticos.

Número de ocorrências e descrição de cada concepção sobre a natureza da luz observado nas duas escolas investigadas.
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Categorias: 
Complementaridade

 Soma das partes diferente do todo:
 alguns alunos assimilaram que aspectos 

antagônicos compõem um todo, se auto-
interferem resultando em algo diferente da 
simples soma das partes.

...associando a dupla fenda, um nêutron passa 
pela fenda A e pela fenda B. Nêutrons passando 
pela fenda A, A, e nêutron passando pela fenda 
B, B. A interferência ocorre porque a onda 
associada ao nêutron, tal qual a luz, passa por 
ambas as fendas. Assim A interfere com B e o 
que acontecerá com o nêutron após passar pelas 
fendas dependerá da interferência entre os 
estados.
(aluno M-1)

24
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 Superposição de estados quânticos:
convivência harmônica entre os opostos. Os 
alunos admitem que os opostos podem conviver 
simultaneamente, constituindo a totalidade de um 
objeto ou fenômeno.

O mundo como um todo é formado por conceitos 
antagônicos e muitas vezes incompreensíveis 
para as mentes clássicas. A Mecânica Quântica 
não foge desse conceito.

(aluno M-2)

... existe a possibilidade de o gato estar vivo e 
morto ao mesmo tempo. Porque a partir do 
momento em que o gato entra na caixa, não 
posso saber se ele tomou ou não tomou o 
veneno, por isso ele pode estar vivo e morto.

(aluno A-8)
25

 Interação sujeito-objeto: os aspectos 
antagônicos de um objeto têm um valor 
relativo dependendo de quem e de como 
o fenômeno é observado.

Da mesma forma que a luz tem 
comportamento de onda e de partícula, as 
pessoas também podem ter 
comportamentos diferentes em situações 
e proposições diferentes. Essa afirmação, 
para ser verdadeira, depende de nós 
mesmos, do modo como a analisamos. 
(aluno B-6)
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 Incompreensibilidade: alguns 
aprendizes simplesmente dizem que a 
Física Quântica é incompreensível, e que 
não se deve tentar compreendê-la, mas 
simplesmente aceitá-la.

Não se deve justificar a dualidade. Deve-
se aceitá-la.
(aluno J-2)

ela experiência com o feixe, onde duas 
fendas ela forma ondas e só um feixe ela 
forma partícula. É incompreensível. Ela 
tem caráter onda-partícula.
(aluno M-5)
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 Separação do mundo clássico e quântico:
essa concepção admite que as particularidades do 
mundo quântico (dualidade, complementaridade, 
não-determinismo) valem apenas para o 
microscópico, não sendo aplicáveis ao seu 
cotidiano.

Não acredito que uma pessoa é boa e    má ao 
mesmo tempo. Isso não existe. Agora, em 
relação à luz faz sentido, porque ele se 
comportacomo onda e partícula ao mesmo 
tempo.
(aluno L-6)

 A pessoa não pode ser as duas coisas, ou ela é 
boa ou ela é má, isso no meu ponto de vista. 
Agora com a luz, aconteceu diferente ela é onda 
e partícula e com isso nós podemos querer julgar 
se ela é onda ou partícula, porque já foi 
comprovado que ela é as duas onda e partícula.
(aluno D-4)
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 Clássico/probabilístico: nessa categoria, alguns aprendizes 
parecem tentar conciliar os princípios quânticos com 
concepções prévias clássicas, dizendo que não propriamente 
aspectos antagônicos que coexistem, mas diferentes 
probabilidades. Por exemplo, não teríamos o gato (de 
Schrödinger) vivo e morto ao mesmo tempo antes de abrir a 
caixa, mas a probabilidade do gato vivo coexistindo com a 
probabilidade do gato morto, como classicamente se considera 
que, ao atirar uma moeda, se tem 50% de probabilidade de dar 
cara ao mesmo tempo em que se tem 50% de probabilidade de 
dar coroa.
O gato, ao entrar na caixa contendo comida e veneno, tem 
duas possibilidades que podem ocorrer com ele depois de estar 
lá dentro (vivo + morto). O gato ao entrar na caixa está vivo e 
morto ao mesmo tempo, pois o interior da caixa abrange essas 
duas possibilidades, e que eliminando uma delas a outra 
prevalecerá. Se o gato morre, certamente não estará vivo, 
obvio. Então existe essa possibilidade, assim como o contrário 
também. A experiência está relacionada às probabilidades 
existentes. Está associada às probabilidades.
(aluno C-11)
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 Clássico/livre-arbítrio: alguns outros 
acreditam que os acontecimentos são 
determinados pelo observador, ou seja, que as 
coisas acontecem simplesmente pelas atitudes 
das pessoas. As diferentes probabilidades 
relacionadas a um evento estão simplesmente 
relacionadas a fatores externos.

Com os meus atos, eu posso aumentar ou 
diminuir a probabilidade de uma coisa acontecer 
ou não.
(aluno J-9)
...isso quer dizer que devo fazer opções,escolher 

uma das coisas que quero, porém, perdendo 
outras.
(aluno M-10)

30
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Não determinismo:

 Colapso da função de onda:

...ao colocarmos o gato dentro da caixa, há a 
possibilidade dele estar vivo ou morto, logo não 
saberemos ao certo, pois se abrirmos a caixa 
finalizamos o experimento.
(aluno C-8)

 Clássico/probabilístico:

A partir do momento em que o gato é colocado na 
caixa é possível que se faça a  escolha entre tirar o 
gato e ter a certeza de que ele está vivo, ou que ele 
permaneça na caixa fazendo com que a probabilidade 
de ele estar vivo ou morto fique em 50 %.
(aluno W-2) 31

 Clássico/livre-arbítrio :

...se o gato vai viver ou morrer depende da 
nossa escolha, com a caixa fechada não dá para 
saber se o gato está vivo ou morto, portanto ele 
está vivo e morto ao mesmo tempo, mas quando 
tomamos a decisão de abrir a caixa logo depois 
se anula a alternativa de morte felina.

(aluno T-3)

 Clássico/ignorância: 

...para nós, o gato, está vivo e morto ao mesmo 
tempo, não podemos saber o que vai acontecer 
ao certo.

(aluno R-4)

32

Complementaridade e Não determinismo

Número de respostas segundo cada categoria identificada nas respostas dos 

alunos às questões abertas.

Categoria Número de respostas

Complementaridade

1C Soma das partes diferente do todo 19

2C Superposição de estados 22

3C Interação sujeito-objeto 8

4C Colapso da função de onda 26

5C Incompreensibilidade 8

6C Separação mundo clássico/quântico 3

7C Clássico probabilístico 6

8C Clássico/livre-arbítrio 14

Não determinismo

1D Colapso da função de onda 12

2D Clássico probabilístico 21

3D Clássico/livre-arbítrio 17

4D Clássico/ignorância 7
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Número de respostas segundo cada categoria.

• Uma fração significativa de alunos que parecem apresentar uma boa 

compreensão sobre os conceitos abordados de acordo com a 

Interpretação de Copenhagen, uma vez que há um número significativo 

de respostas nas categorias 1C, 2C, 3C, 4C e 1D. 

• Há também uma parcela da amostra que chama a atenção por indicar 

que os conceitos clássicos e quânticos podem ser acomodados 

conjuntamente (categorias 7C, 8C, 2D, 3D e 4D). 

• Uma parcela menor dos alunos, classificados nas categorias 5C e 6C, 

parecem acreditar que a Teoria Quântica é mesmo incompreensível ou 

que existe uma separação reificada entre o conhecimento clássico e 

quântico.
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Livre-arbítrio como causa do não-determinismo. (Alunos C-4, A-11, F-6, J-2 e M-11).
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Exemplo de mapa  onde se vê uma boa estruturação de conceitos. (Alunos L-4, A-3 e B-8).
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Harmonia entre opostos e humanismo. (Aluno D-2).
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Vertente conceitual
Vertente metodológica

Vertente afetiva

Visão de Mundo:

O ensino da MQ com ênfase conceitual e 
filosófica contribui para que aprendizes 
construam conceitos significativos sobre 

o tema.

 É viável ensinar MQ para alunos do EM 

na perspectiva da Interpretação de 
Copenhagen-Bohr.

Filosofias

Interpretação de  Copenhagen/Bohr.
Cognitivista – Humanista.

Epistemologias

Bachelard, Popper e Prigogine

Teorias:

Aprendizagem Significativa nas 
perspectivas de Ausubel, Novak, Gowin 
(TAS)
Aprendizagem Significativa Crítica (TASC)

Teoria Quântica

Princípios

Não realismo: funções de onda não descrevem simplesmente um 
sistema, mas o conjunto formado pelo sistema, pelo observador 
e/ou instrumento de observação.  O colapso da funcão de onda 
representaria os estados possíveis que um conjunto poderia 

assumir. 
Não determinismo: o futuro não é predeterminado pelo estado atual 
do sistema, os estados quânticos são probabilísticos.
Complementaridade (dualidade): coexistência entre antagônicos 

para formar o todo.

Incerteza: não é possível determinar concomitantemente posição e 

velocidade (momento) da entidade quântica.
TASC

Conceitos

1) da Mecânica Quântica: dualidade, determinismo, complementaridade,
incerteza, interferência, difração, onda, partícula, átomo, estado quântico,
livre arbítrio, próton, nêutron, elétron, fóton, luz, densidade,
probabilidade, realismo, não-realismo, estado quântico, superposição de

estados.
2) do Ensino-aprendizagem: obstáculo epistemológico, aprendizagem-
significativa, subsunsor,construtivismo, humanismo, metacognição,
material didático, metodologia de ensino, sala-de-aula, evento educativo,

campos conceituais.
150 alunos do Ensino Médio, idade média 16 

anos, da rede particular de ensino, Cuiabá –
Brasil, em aulas acerca de tópicos da MQ.

Registros:

mapas conceituais, transcrições de entrevistas, 
diário de bordo, respostas a questionários, 

avaliações com questões abertas e fechadas 

Transformações:

análise qualitativa dos registros, análise fenomenográfica, 
estabelecimento de categorias, gráficos e tabelas. 

Asserções de conhecimento:

É possível introduzir tópicos de MQ no Ensino Médio 
a partir de uma abordagem conceitual e filosófica que 
faça uso de uma diversidade de procedimentos 

metodológicos e se adeqüe a distintos perfis de 
aprendizagem  de alunos.

Os resultados sugerem que os alunos estruturam 

conceitos importantes para compreensão do mundo 
quântico.

Alguns alunos compatibilizam conceitos da FC com 
os da MQ.

Aulas introdutórias de ondulatória parecem não 

influenciar criticamente a compreensão e construção 
dos conceitos quânticos.

Os alunos parecem não se interessar pelo 

conhecimento científico se não lhes é mostrada a 
ponte possível entre este e o mundo em redor.
Os alunos fazem esta extrapolação independente da 
ênfase dada pelo o professor.

A TASC é eficiente como teoria de sala de aula frente 
a diversidade de perfis apresentados pelos alunos.

Asserções de valor:

O estudo mostra aos professores que é 
viável a inserção de tópicos da MQ no 
Ensino Médio e fornece pistas sobre como 
faze-lo.

 É viável ensinar MQ no 

ensino médio na perspectiva 
da interpretação de 
Copenhagen?

O ensino  da MQ com ênfase 
conceitual e filosófica 
contribui para que os 
aprendizes de ensino médio 

construam conceitos 
potencialmente significativos 
sobre o tema?

Qual a influência da 
aprendizagem dos conceitos  
da FC na  construção dos 

conceitos de MQ ?

A abordagem da MQ em sala de aula não deve ser 
apenas na perspectiva curricular, mas respeitando as 
reais necessidades de formação científica básica que 

podem ajudar o jovem aprendiz a “...lidar 

construtivamente com a mudança sem deixar se 
dominar por ela, manejar a informação sem se sentir 

impotente sobre a sua grande disponibilidade e 
velocidade de fluxo, usufruir e desenvolver a 

tecnologia sem se tornar tecnófilo” (Moreira, 2000, p. 
35).

Questões de foco

Objeto/Evento
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