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contada por suas descobertas      
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Objetivo geral:

Reconhecer a importância da história da Química 

para a contextualização da disciplina em turmas do 

Ensino Médio.

Objetivos específicos:

Conhecer a biografia de Ernest Rutherford;

Identificar o modelo atômico de Rutherford;

Reconhecer a importância das pesquisas para o 

aprimoramento das descobertas científicas. 

Pré-requisitos:

Não há pré-requisitos.

Tempo previsto para a atividade:

Consideramos que uma aula (45 a 50 minutos cada) 

será suficiente para o desenvolvimento das ativida-

des propostas.

Vídeo (Audiovisual)

Programa: Tudo se Transforma 

Episódio: A Revolução de Rutherford

Duração: 10 minutos

Área de aprendizagem: Química 

Conteúdo: A História da Química contada por suas descobertas 

Conceitos envolvidos: modelo atômico, história da Química e eletrosfera.

Público-alvo: 1ª série do Ensino Médio

Coordenação Didático-Pedagógica

Stella M. Peixoto de Azevedo Pedrosa

Redação

Alessandra Muylaert Archer

Revisão

Camila Welikson

Projeto Gráfico

Eduardo Dantas

Diagramação

Romulo Freitas

Revisão Técnica

Nádia Suzana Henriques Schneider

Produção

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Realização

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Ciência e Tecnologia

Ministério da Educação



A
ud

io
vi

su
al

 | 
P

ro
gr

am
a 

Tu
do

 s
e 

Tr
an

sf
or

m
a 

| A
 R

ev
ol

uç
ão

 d
e 

R
ut

he
rf

or
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A série de vídeos do programa Tudo de Transforma tem o 

formato de um documentário televisivo, explorando os con-

ceitos relacionados aos assuntos abordados com pesquisas, 

entrevistas e informações. Desse modo, as imagens são in-

tercaladas com uma narração sobre o assunto, porém, com 

habilidade e um texto lúdico, cujo objetivo é atrair a atenção 

dos alunos do Ensino Médio. O tema do episódio do progra-

ma Tudo se Transforma que este guia didático acompanha é 

A Revoluçao de Rutherford.

Algumas medidas podem ser tomadas para tirar maior pro-

veito da exibição do vídeo. Uma das primeiras sugeridas seria 

que você, professor, assistisse ao vídeo antes de exibi-lo para 

os seus alunos; assim, o planejamento de sua aula certamen-

te será mais produtivo. Este guia também pretende ajudá-lo 

a desenvolver os conceitos do episódio em questão. Outra 

recomendação importante é começar a aula levando sempre 

em conta os conhecimentos prévios dos alunos, suas obser-

vações mais comuns e o perfil conceitual da turma.

professor!

Promova um clima des-

contraído e estimulante 

para a exibição do vídeo.

Promova um clima de confiança, liberdade e respeito duran-

te a dinâmica para que os alunos se sintam suficientemente 

seguros e levantem hipóteses, proponham explicações e 

reflitam sobre a relação entre o conhecimento químico, a 

tecnologia e a vida social. Incentive, quando for possível, 

discussões que relacionem o que está sendo estudado com a 

visão de mundo dos alunos.

Verifique com antecedência, a disponibilidade dos recursos 

necessários para a apresentação do vídeo no dia previsto: 

um computador ou um equipamento específico de DVD 

conectado a uma TV ou projetor multimídia.
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or 1. Desenvolvimento
Ernest Rutherford é considerado por muitos o pai da física nuclear e sua importância está no fato de ter criado um novo modelo 

atômico e descoberto a eletrosfera. Converse com a turma para sondar o que eles sabem sobre Rutherford, pois isso poderá 

facilitar o desenrolar da aula. 

Informe que Rutherford nasceu em uma área rural, na Nova Zelândia, onde trabalhou nas terras do pai ao lado dos onze 

irmãos. Graduou-se em matemática e ciências físicas na Universidade da Nova Zelândia, em 1893. Nessa época, Rutherford 

começou a se destacar e mudou sua realidade, indo para a Universidade de Cambridge, entrando, assim, para o primeiro time 

de cientistas europeus.

Modelos Atômicos

É importante ressaltar que ele não é só o homem daquela experiência das folhas de ouro...

Em Cambridge, sob a coordenação de J.J. Thomson, Rutherford continuou sua carreira de sucesso. A partir do contato com J.J. 

Thomson, iniciou uma nova etapa de sua vida. Explique que Thomson foi um importante cientista, que desenvolveu um mode-

lo atômico no qual os elétrons se distribuíam uniformemente no átomo em uma massa positiva, por isso esse modelo recebeu 

o apelido de “pudim de passas”. 

Com a descoberta dos raios alfa e beta, duas formas básicas de radioatividade, Rutherford abriu caminho para a obtenção 

da energia nuclear. Destaque que assim como Becquerel e Marie Curie, Rutherford foi fundamental para o entendimento do 

fenômeno da radioatividade. Por esse estudo recebeu o Prêmio Nobel de Química, em 1908. Suas importantes contribuições à 

Química lhe renderam convites de trabalho. Assim, Rutherford foi convidado para trabalhar na Universidade de McGill. 

Explique que Rutherford construiu um novo modelo atômico, que pressupunha que o 

núcleo era carregado positivamente e rodeado por uma grande eletrosfera:

Informe que Rutherford utilizou uma finíssima placa de ouro interceptando um feixe de 

partículas alfa; assim, conseguiu provar que algumas partículas passavam direto, algu-

mas sofriam desvios e poucas eram rebatidas. Essa experiência mostrou que a matéria é 

formada por imensos espaços vazios, onde estão os elétrons, e por minúsculos espaços 

densos, o núcleo, onde estão 99,9% da massa do átomo. 

mais detalhes!

Saiba mais sobre a 

biografia de Ernest 

Rutherford lendo o texto 

publicado no site e-

escola: http://www.e-es-

cola.pt/personalidades.

asp?nome=rutherford-

ernest

dica!

A revista eletrônica Nova 

Escola apresenta ótimas 

sugestões de atividades 

e dinâmicas para a aula 

sobre os modelos atô-

micos. Para ter acesso a 

elas, acesse o link: http://

revistaescola.abril.com.

br/ensino-medio/peque-

nas-particulas-grandes-

questoes-427719.shtml



5

A
ud

io
vi

su
al

 | 
P

ro
gr

am
a 

Tu
do

 s
e 

Tr
an

sf
or

m
a 

| A
 R

ev
ol

uç
ão

 d
e 

R
ut

he
rf

or
dUma Andorinha Só Não Faz Verão

É assim que funciona, um cientista grudado no invento de outros cientistas...

Ressalte para os alunos que o mundo, naquela ocasião, passava por enormes transformações. As contribuições de Rutherford 

foram expressivas. Informe que o século XX foi uma época de guerras, mas também de invenções maravilhosas. Os cientistas 

desse período revolucionaram a ciência com seus inventos. Informe que Rutherford foi um grande professor e que muitos de 

seus alunos também obtiveram reconhecimento, ganhando inclusive o Prêmio Nobel, assim como ele. Um dos méritos de 

Rutherford era sua capacidade de incentivar e influenciar aqueles que conviveram com ele. 

Explique que uma das características do trabalho científico é que as muitas descobertas vão sendo aprimoradas por outros no-

vos cientistas. Assim, Dalton e Thomson, por exemplo, foram fundamentais para o modelo planetário de Rutherford. Outro 

exemplo dessa troca entre os cientistas foi a contribuição de Frederic Soddy, que trabalhou com Rutherford na Universidade 

de McGill. Soddy percebeu que vários átomos podiam apresentar um mesmo número atômico com massas diferentes, ou seja, 

podiam ter o mesmo número de prótons, mas diferentes quantidades de nêutrons. Assim, formulou o conceito de isótopo.

Além disso, informe que os estudos em conjunto de Soddy e Rutherford indicavam que radioatividade e decaimento estavam 

intrinsecamente ligados. Francis Aston formulou a regra do número inteiro, pois descobriu que os isótopos possuem massas 

muito próximas a números inteiros, enquanto George Paget Thomson, filho de J.J. Thomson, provou que um elétron pode 

difratar como uma onda, criando condições para comprovação da dualidade onda-partícula. 

Reforce a ideia de que a participação dos alunos, cientistas e professores esteve sempre presente nas experiências de Ruther-

ford, mesmo nas mais importantes. Sob a orientação dele, Ernest Marsden e Hans Geiger foram os cientistas que realizaram a 

experiência da placa de ouro, também conhecida como experimento Marsden-Geiger.

professor!

Tenha em mente que 

a história da Química 

pode aproximar o aluno 

do Ensino Médio desta 

disciplina!
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E não foi só na conexão Inglaterra x Nova Zelândia que coisas importantes aconteceram.

Outros cientistas realizaram contribuições fundamentais a partir de descobertas de Rutherford. O físico alemão Otto Hahn, 

por exemplo, junto com a cientista Lise Meitner, desenvolveu a técnica de medir o decaimento beta dos isótopos radioativos, 

obtendo grande avanço no desenvolvimento da fissão nuclear. 

Ressalte que essa descoberta foi essencial para o aprimoramento das armas nucleares, especialmente no contexto da Segun-

da Guerra Mundial e, em seguida, da Guerra Fria. Além disso, foi importante também para o progresso das usinas nucleares e 

para avanços tecnológicos benéficos para a humanidade, principalmente na medicina. 

Eletrosfera

Explique que as descobertas se sucederam com a participação de vários cientistas que utilizavam inventos e descobertas anteriores.

Rutherford formulou a existência de uma imensa eletrosfera e formulou, também, o conceito de núcleo atômico e um aluno 

dele, chamado James Chadwick, conseguiu provar a existência do nêutron. 

Já outro discípulo de Rutherford, Edward Victor Appleton, contribuiu para o conhecimento da ionosfera, que por sua vez levou 

ao desenvolvimento do radar, outra importante invenção. 

Esclareça que Appleton descobriu que a ionosfera (a parte superior da atmosfera que atinge até 1.000 km de altitude) reflete 

as ondas de rádio. Ele percebeu a possibilidade de que dois sinais de rádio estivessem sendo recebidos em tempos diferentes: 

um sinal era transmitido e sofria reflexão na ionosfera e outro não, indo por um caminho em geral mais curto. 

Assim, desenvolveu uma frequência de modulação, provando que o caminho da onda terrestre era diferente do da onda refleti-

da pela ionosfera e que o sinal percorria distâncias diferentes entre o emissor e o receptor. 

Informe para os alunos que Appleton também recebeu o Prêmio Nobel por suas descobertas.

Diga para os alunos que todos esses avanços realizados não só por Rutherford, mas por seus discípulos, alunos e mesmo outros 

cientistas não mencionados neste vídeo, foram importantes para o desenvolvimento humano e o atual funcionamento de usi-

nas e hospitais só é possível graças a estes cientistas. 

mais detalhes!

O artigo de CHASSOT, 

Attico. Nomes que fize-

ram a química (e quase 

nunca lembrados), revista 

Química Nova na Escola, 

n° 5, maio de 1997, p. 21-

23, aborda a história da 

Química. Disponível em: 

http://qnesc.sbq.org.br/

online/qnesc05/historia.

pdf
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Divida a turma em grupos e peça para que pesquisem e criem uma apresentação com os diferentes modelos atômicos desco-

bertos por cientistas como Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford e Böhr.

Proponha que os alunos façam uma linha do tempo com a história de Rutherford e suas principais descobertas.

Avaliação 
É interessante tentar adotar uma avaliação formativa durante o uso desses recursos pedagógicos para que se possa orientar 

a tomada de decisões em relação à dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação começa com a definição de 

objetivos, a proposição de critérios e a atribuição de parâmetros geradores de conceitos e notas. Os momentos de avaliação 

do grupo constituem, também, excelentes oportunidades para avaliar seu próprio trabalho e os objetivos propostos inicial-

mente, reformulando e repensando ações futuras. 

Os debates estabelecidos após as projeções, mesmo sendo livres, são momentos importantes para avaliar a construção de con-

teúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Os questionamentos apresentados pelos alunos são importantes indicadores 

para determinar se os objetivos foram atingidos ou se haverá necessidade de se aprofundar mais algum conhecimento. 

Questões baseadas no conteúdo apresentado no programa podem ser elaboradas e incluídas em instrumentos formais de 

avaliação como provas e testes.

Interdisciplinaridade 
Professor, este vídeo fala do cientista Rutherford e suas descobertas, portanto, é um vídeo que aborda intensamente a ques-

tão histórica. Seria bastante produtivo contar com a colaboração do professor de História para participar das aulas e sugerir 

atividades. Você pode avisar seu colega que está abordando este tema em aula e gostaria de trabalhar em conjunto. Ele pode 

explorar a questão da contextualização, falando sobre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, por exemplo.

Lembre-se que Rutherford foi químico e físico, portanto, convide o professor de Física e explore as questões relacionadas à 

disciplina dele. Esta é uma boa oportunidade para mostrar aos alunos como as duas ciências estão relacionadas e como é im-

portante a interdisciplinaridade.

Não deixe de convidar o professor de Biologia para falar da importância das descobertas de Rutherford para a nossa vida, já 

que seus estudos provocaram mudanças enormes na medicina.

a)

b)

3.

2.

4.
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