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RESUMO 
 
 
 As diretrizes oficiais da Educação Básica e as pesquisas em ensino de Física 
recomendam, há muito tempo, uma reformulação profunda das práticas efetuadas nas escolas. 
Tais recomendações visam transformar o atual quadro dramático do ensino desta disciplina, 
que pouco ou nada colabora para a formação ampla dos estudantes, para uma realidade na 
qual o aprendizado da Física constitua-se efetivamente em instrumento para a compreensão 
do mundo pelos educandos. Nesse sentido, esta monografia apresenta os principais 
argumentos e justificativas pelos quais o uso da História e da Filosofia da Ciência tem sido 
largamente defendido como estratégia pedagógica para a reformulação e melhoria do ensino 
de Física. Além disso, serão indicadas algumas sugestões para a incorporação desta estratégia 
no processo de ensino-aprendizagem, bem como orientações destinadas a alertar o professor 
para armadilhas que tendem a transmitir visões deformadas sobre a Ciência para os alunos. 
Por fim, será proposta uma sequência didática alicerçada na articulação da perspectiva 
histórico-filosófica com uma atividade experimental com o objetivo de estudar a natureza do 
calor, obter seu equivalente mecânico, desencadear reflexões que auxiliem na construção de 
concepções mais adequadas dos conceitos de calor, trabalho, energia e sua conservação e, ao 
mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento de visões mais apropriadas e críticas da 
Natureza da Ciência pelos educandos. 
 
Palavras-Chave: Física térmica. História da Ciência. Filosofia da Ciência. Equivalente 
mecânico do calor. Ensino de Física. 



 

ABSTRACT 
 
 
 The oficial guidelines of Basic Education and the researches in Physics teaching 
have recommended, since a long time ago, a profound reformulation in the practices effected 
in schools. Such recommendations aim at transforming the dramatic picture of this subject 
teaching, which very little or nothing collaborates to the broad students formation, towards a 
reality in which Physics learning effectively constitute in instrument of world understanding 
by the subjects of education. In this way, this monograph presents the main arguments and 
justifications through which the use of History and Phylosophy of Science has been widely 
defended as a pedagogical strategy to the reformulation and improvement of Physics teaching. 
Besides, some suggestions will be appointed to incorporate this strategy in the teaching-
learning process, as well as orientations destined to alert the teacher against traps which tend 
to transmit deformed visions about Science to the students. Finally, it will be proposed a 
didactic sequence founded on the articulation of the historical-philosophic perspective with an 
experimental activity with the objective of studying heat nature, obtaining its mechanical 
equivalent, promoting reflections that aid the construction of more adequate conceptions of 
heat, work, energy and its conservation, and, at the same time, contributing to the 
development of more appropriate and critical visions of the Nature of Science by the students. 
 
Keywords: Thermal Physics. History of Science. Philosophy of Science. Mechanical 
Equivalent of Heat. Physics Teaching.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O ensino de Física no Brasil ainda enfrenta altos índices de rejeição e baixo 

aprendizado pelos alunos, que tendem a questionar a pertinência do estudo desta disciplina 

para suas vidas. Pesquisadores afirmam que este quadro se deve, entre outros motivos, ao alto 

nível de matematização do conteúdo, à prática de metodologias baseadas em técnicas 

tradicionais, centradas essencialmente na fala do professor e no cumprimento de uma lista de 

conteúdos demasiadamente extensos, altamente descontextualizados e vazios de significado 

para os estudantes (BRASIL, 2000, p. 22). A desvalorização e desqualificação dos professores 

figuram também entre as causas mais importantes, segundo Borges (2002, p. 293), talvez por 

estarem em uma posição que as tornam condicionantes das demais causas. Nesse contexto, a 

crença na adequação das metodologias referidas acima para o aprendizado tende a fazer com 

que os alunos sejam tratados como principais responsáveis pelos seus fracassos – é costume 

ouvir-se “eles [os alunos] não querem nada” ou “eles são fracos” ou “não têm capacidade” – 

atitude comum no contexto escolar e que é bastante problematizada e repensada em Patto 

(1993) e Sawaya (2002). De certa forma, esta postura contribui para desviar a atenção do 

problema de suas causas mais fundamentais – algumas das quais já supracitadas. 

As diretrizes educacionais sinalizam, há muito tempo, a necessidade de um ensino 

que efetivamente contribua para o desenvolvimento de competências e habilidades mais 

amplas e mais urgentes para o cidadão dos tempos modernos, muito além do simples domínio 

da memorização de fórmulas, leis, regras, e da resolução de problemas de caráter meramente 

matemático (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002).  

Por este motivo recomendam, fortemente, uma ampla reestruturação do ensino de 

Física. Essa reestruturação está baseada no reconhecimento de que, para auxiliar na 

compreensão do mundo, para contribuir na formação de uma cidadania crítica é 

imprescindível que as aulas de Física passem a discutir as relações entre Ciência, Tecnologia 

e Sociedade, o papel da Ciência e da Tecnologia nas transformações das paisagens, dos 

valores, das visões de mundo, bem como “a manipulação de experimentos e artefatos técnicos 

e o conhecimento de produtos científicos e tecnológicos diretamente ligados ao cotidiano dos 

alunos” (GUERRA; REIS; BRAGA, 2004, p. 226). Não se trata de abandonar os conteúdos e 

sim de um redimensionamento do currículo que desloque a preocupação atual excessiva do 

cumprimento de uma lista de conteúdos para uma prática que os articule com os aspectos 

acima referidos, em uma perspectiva focada no desenvolvimento de competências e 

habilidades. Essa reestruturação é essencial, uma vez que, para o exercício da cidadania, é 



13 

fundamental que o indivíduo tenha uma postura crítica diante dos elementos que contribuem 

de forma decisiva para transformar as sociedades contemporâneas (entre eles a Ciência e a 

Tecnologia), incluindo seu mundo vivencial. 

Dessa forma, uma educação científica que pretende formar cidadãos deve estimular 

os alunos a refletir criticamente sobre indagações do tipo: Por que o mundo vive esse frenesi 

tecnológico? Sempre foi assim? O mundo é melhor para todas as pessoas? Todos são 

contemplados pelos benefícios das tecnologias? Um produto dito cientificamente testado é 

necessariamente bom?  

A Ciência e a Tecnologia trouxeram (e ainda trazem) muitos benefícios para uma 

parcela significativa da humanidade. Contudo, é papel do educador possibilitar ao aluno 

perceber também que os grupos econômicos detentores de grande capacidade para produzir 

Ciência e Tecnologia, muitas vezes, não têm interesse em resolver todos os problemas do 

mundo (a fome na África constitui um dos exemplos mais expressivos e lamentáveis). A 

Ciência e a Tecnologia também estão sujeitas aos interesses do capitalismo e do militarismo. 

É preciso problematizar as consequências deste fato. 

Também faz parte de uma educação científica transformadora estimular o estudante 

no desenvolvimento de atitudes mais conscientes, evitando desperdícios (de energia, de água, 

de gás, de produtos descartáveis etc.) e evitando a prática de atitudes movidas apenas pelo 

prazer de consumir/ter (trocar de celular todos os anos, comprar aparelhos caros com 

funcionalidades que nunca serão usadas etc.). 

Além disso, para que o aluno desenvolva visões problematizadas e críticas acerca da 

Ciência e da Tecnologia é essencial que eles conheçam a verdadeira natureza da atividade 

científica, além das já mencionadas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(BORGES, 2002, p. 294; FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011, p. 29).  

Nesse sentido, vários pesquisadores, dentre os quais Robilotta (1988), Castro e 

Carvalho (2002), Martins (2006), Forato, Pietrocola e Martins (2011), Guerra, Reis e Braga 

(2004) e também as diretrizes oficiais (BRASIL, 2000) têm defendido o uso da História e 

Filosofia da Ciência (HFC) como estratégia pedagógica para melhoria do ensino de Física e é 

nessa perspectiva que esta monografia se alicerça, com objetivo de, por meio dos diversos 

argumentos que sustentam a sua defesa, apresentar a sugestão de uma sequência didática 

baseada na exploração da HFC para o ensino do tema Calor.  

Assim, no Capítulo 2, são apresentados os benefícios que a utilização da HFC pode 

trazer para o ensino de Física. Tais benefícios se encontram em plena consonância com o que 

vem sendo recomendado, tanto pela pesquisa em ensino de Física quanto pelas diretrizes 
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oficiais, no sentido de contemplar e articular não só aspectos relativos aos conteúdos, mas 

também os relacionados ao funcionamento da atividade científica, visando que o aluno 

desenvolva concepções menos deformadas da Natureza da Ciência (NDC). Um ensino de 

Física com essas características, certamente, tem mais chances de contribuir para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo e do espírito questionador do educando, 

condições essenciais para o exercício da cidadania. 

No Capítulo 3 são sugeridos os principais tipos de atividades que podem ser 

utilizadas pelo professor que deseja incorporar a HFC em sua prática. Para o educador que 

pensa que para implementar a HFC no ensino seja necessário o conhecimento de técnicas 

revolucionárias, foram apresentadas orientações, de certa forma, surpreendentes. Além disso, 

são apontadas algumas posturas a serem evitadas ao se utilizar a HFC no ensino de Física. 

O Capítulo 4 é dedicado à explicitação dos principais aspectos envolvidos na 

construção da sequência didática: a escolha do conteúdo e a seleção das metodologias e dos 

recursos didáticos. 

Uma proposta de sequência didática, baseada no uso da HFC em conjunto com uma 

atividade experimental é apresentada no Capítulo 5. A sequência compreende o estudo dos 

conceitos de calor, trabalho, energia e sua conservação, auxiliado pela análise de episódio 

histórico envolvendo as investigações sobre a natureza do calor e a obtenção do seu 

equivalente mecânico e pela realização de uma atividade experimental. Ao longo da proposta 

também são sugeridas discussões que abordem aspectos da NDC. 

O Capítulo 6 finaliza esta monografia ao trazer os principais anseios deste trabalho 

como elemento defensor do uso da HFC nas práticas pedagógicas e ao reiterar as 

contribuições que a perspectiva histórico-filosófica pode oferecer para a melhoria do ensino 

de Física no nível Médio. 
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2 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE FÍSICA E A 
FORMAÇÃO AMPLA DO EDUCANDO 
 
 

A realização de uma prática de ensino de Física que articule os diversos aspectos 

discutidos no Capítulo introdutório exigirá uma mudança profunda nos paradigmas que vêm 

conduzindo as atitudes dos docentes nas salas de aula. Além disso, tal realização ainda se 

encontra seriamente comprometida, uma vez que muitos professores ainda não se 

conscientizaram da necessidade da referida mudança e aqueles que já tomaram consciência 

ainda enfrentam muitas dificuldades por não saberem o quê e como mudar, que metodologias 

utilizar, etc.  

Nesse sentido, este trabalho pretende mostrar como um ensino alicerçado numa 

perspectiva histórico-filosófica pode auxiliar o professor na concretização de um ensino de 

Física renovado, mais atraente, mais humanizado, que realmente contribua para a formação 

ampla do cidadão e que sirva, efetivamente, como instrumento para o exercício da cidadania. 

Os que advogam o uso da HFC no ensino defendem que os estudantes tenham um 

conhecimento abrangente da Ciência: seus métodos, suas leis, mas também suas interações 

com outras formas de expressão e produção humanas, seu papel na sociedade. Ou seja, 

defendem que a educação deva ser “em, sobre e pela ciência” (SANTOS, 1999, p. 2). 

Robilotta (1998, p. 17-18) recomenda o uso da HFC no ensino como a melhor 

estratégia para o professor lidar adequadamente com a complexidade inerente do 

conhecimento físico. Segundo este autor, tal complexidade, geralmente, é administrada de 

forma bastante ingênua no processo de ensino-aprendizagem, na medida em que os 

professores desconsideram, ainda que imperceptivelmente, o fato de que as ideias físicas não 

são simples, óbvias, que houve um gradativo processo de abstração dos conceitos envolvidos 

em uma teoria e, finalmente, que o estado de elaboração atual dos conceitos é altamente 

sofisticado. Dessa forma, é extremante plausível que os estudantes tenham dificuldades em 

entender tais conteúdos. A maioria dos professores parece não pensar nestes aspectos 

apropriadamente. 

Baseando-se nesta realidade, Robilotta (1988, p. 17) argumenta que a administração 

da complexidade referida acima poderá ser facilitada a partir do momento em que o 

conhecimento físico for apresentado como um processo de construção, dentro de uma 

perspectiva histórico-filosófica. Sob esta ótica, alguns autores reconhecem que a HFC pode 

ser tratada como uma ferramenta pedagógica para auxiliar os estudantes na compreensão dos 

conceitos, modelos e teorias físicas (MARTINS, 2007, p. 114-115; GUERRA et al, 1998. p. 
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45; HÖTTECKE; HENKE; RIESS, 2012, p. 1237). Os conhecimentos científicos precisam 

ser apresentados nessa perspectiva para que os conceitos atuais não sejam encarados como 

naturais, óbvios, verdadeiros; para que se explicite o confronto de ideias entre os cientistas no 

decorrer da elaboração de uma determinada teoria; para mostrar o gradativo processo de 

abstração dos conceitos; para que mitos sejam desconstruídos; para ajudar a encher o 

formalismo matemático de significado, de realidade, a despeito de todas as dificuldades 

práticas e filosóficas que isso acarreta; “para inserir os indivíduos em um processo, em uma 

tradição” (ROBILOTTA, 1988, p. 15-18).  

Além disso, segundo Matthews (1995, p. 169), o cientista austríaco Ernst Mach e 

seus seguidores acreditavam que a compreensão de um determinado conceito teórico passava, 

necessariamente, pela compreensão de seu desenvolvimento histórico: 

 
 

A investigação histórica do desenvolvimento da ciência é extremamente necessária a 
fim de que os princípios que guarda como tesouros não se tornem um sistema de 
preceitos apenas parcialmente compreendidos ou, o que é pior, um sistema de pré-
conceitos. A investigação histórica não somente promove a compreensão daquilo 
que existe agora, mas também nos apresenta novas possibilidades (MACH1, 
1883/1960 apud MATTHEWS, 1995, p. 169). 

 
 

A complexidade do conhecimento físico é devida a vários fatores, mas Matthews 

(1995, p. 180-185) chama a atenção para um fator em especial. A Ciência moderna, 

inaugurada por Galileu, Newton, Leibniz e outros está fortemente estruturada sobre processos 

de idealização – construção de situações teóricas idealizadas (massas e cargas pontuais, 

partícula, ausência de atrito, fio inextensível de massa desprezível, fios com resistência 

elétrica desprezível etc.) – bem como na manipulação matemática destes objetos idealizados. 

Esta maneira de “fazer” Ciência é bem diferente da Ciência aristotélica, que está fortemente 

estruturada na observação e experimentação. Por esta razão, as concepções prévias dos 

estudantes tendem a se aproximar de algumas descrições aristotélicas da realidade. De certa 

forma, isto explica resistências oferecidas pelos educandos à compreensão das ideias 

científicas (MATTHEWS, 1995, p. 180). 

Nessas condições, para Matthews (1995, p. 185) é importante que os alunos 

compreendam o papel da idealização na construção do conhecimento científico. Assim, 

defende o uso da HFC como ferramenta para ajudar nessa compreensão. De acordo com este 

autor, um professor com conhecimento de HFC “pode auxiliar os estudantes a compreender 

______________ 
1 MACH, Ernst. The science of mechanics. Open Court Publishing Company, LaSalle II, 1883/1960. 
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exatamente como a Ciência apreende, e não apreende o mundo real, vivido e subjetivo” 

(MATTHEWS, 1995, p. 185). Além disso: 

 
 

A história e a filosofia da ciência podem dar às idealizações em ciência uma 
dimensão mais humana e compreensível e podem explicá-las como artefatos dignos 
de serem apreciados por si mesmos. Isto é importante para os estudantes que estão 
sendo apresentados ao “mundo da ciência” (MATTHEWS, 1995, p. 184). 

 
 

Facilitar a compreensão dos conhecimentos físicos é condição básica para despertar o 

interesse do estudante pela disciplina, sendo esta uma das possíveis contribuições que o uso 

da HFC pode trazer ao ensino de Física. O conhecimento científico é construído por seres 

humanos, todos cognitivamente capazes de raciocinar, de especular, de criar e também de 

errar, de encontrar soluções criativas, corrigir e melhorar suas explicações (HÖTTECKE; 

HENKE; RIESS, 2012, p. 1235-1236). O aluno tem de perceber que este conhecimento é 

alcançável, não está distante de suas capacidades cognitivas como ele costuma pensar.  

 
 
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS CONCEITOS X EVOLUÇÃO DAS 
CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES 

 
 

É frequente a ocorrência de situações nas quais os estudantes manifestam concepções 

distorcidas sobre determinados conceitos ou teorias da Física que se assemelham 

significativamente às concepções dos cientistas do passado, quando estes conceitos e teorias 

se encontravam em estágios anteriores de elaboração em relação ao estágio atual. São ideias 

que soam quase sempre “absurdas” para o professor. O fato que muitas vezes o educador 

desconhece é que tais ideias podem ter sido compartilhadas por vários cientistas e, até mesmo, 

terem sido aceitas amplamente por algum tempo. 

Diversos autores destacam este tipo de semelhança existente entre o processo de 

transformação conceitual pelo qual o aluno precisa passar e o vivido pela Ciência 

(MARTINS, 2006, p. XXII; MATTHEWS, 1995, p. 178-180; BARROS; CARVALHO, 

1998, p. 84; CASTRO; CARVALHO, 1992, p. 233), apesar de reconhecerem que ainda não é 

possível estabelecer um paralelo completo entre o desenvolvimento cognitivo e a evolução 

dos conceitos científicos ao longo da história. 

Para Matthews (1995, p. 179), “num nível um tanto simplista, a criança parece 

possuir concepções que se assemelham às primeiras noções científicas, ou noções pré-

científicas”. Ele ainda destaca que as possíveis relações entre o desenvolvimento cognitivo 
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individual e o desenvolvimento conceitual histórico têm sido estudadas por vários autores. 

Como exemplo mais expressivo da investigação destas relações, ele cita Piaget como um dos 

pesquisadores mais respeitados na abordagem do tema: 

 
 

A hipótese fundamental da epistemologia genética é de que existe um paralelismo 
entre o progresso alcançado na organização lógica e racional do conhecimento 
(história da ciência) e os processos psicológicos formativos correspondentes 
(PIAGET2, 1970 apud MATTHEWS, 1995, p. 178).  

 
 

Contudo, Matthews (1995, p. 179) enfatiza que a natureza deste paralelismo ainda 

não está muito clara tanto nos escritos de Piaget – cujo argumento mais recente para esta 

hipótese encontra-se na sua A psicogênese e a história da ciência (1989) – quanto nas ideias 

dos autores a quem Piaget inspirou: “as posições variam de analogia a um fraco isomorfismo 

ou a um forte isomorfismo” (MATTHEWS, 1995, p. 179).  

Martins (2006, p. XXII) também aponta para a inexistência de uma similaridade 

completa entre “os conceitos prévios” dos estudantes e as concepções científicas antigas. 

Entretanto, acredita que as semelhanças indicadas são suficientemente fortes para tornar o 

conhecimento da História da Ciência (HC) um importante aliado no processo de 

transformação conceitual das concepções dos alunos, já que para este autor: 

 
 

Examinando exemplos históricos, com o distanciamento emocional que isso 
permite, o estudante pode se preparar para aceitar que um processo semelhante 
ocorra com suas próprias ideias. Pode perceber que, na história, sempre houve 
discussões e alternativas, que algumas pessoas já tiveram ideias semelhantes às que 
ele próprio tem, mas que essas ideias foram substituídas por outras mais adequadas e 
mais coerentes com um conjunto de outros conhecimentos (MARTINS, 2006, p. 
XXII). 

 
 
2.2 A HFC E A SUPERAÇÃO DAS VISÕES EMPÍRICO-INDUTIVISTAS DA 
CIÊNCIA 
 
 

O ensino com o uso da HFC pode ajudar a desconstruir certas visões ingênuas sobre 

o processo de produção do conhecimento científico, manifestadas frequentemente pelos 

alunos e até mesmo pelos professores. De acordo com diversos autores (Forato; Pietrocola; 

Martins, 2011; Robilotta, 1988; Matthews, 1995; Carvalho e Vannucchi, 2000), tais noções se 

assemelham a alguns dos pressupostos da superada visão empírico-indutivista do 

desenvolvimento da Ciência. 

______________ 
2 PIAGET, Jean. Genetic epistemology. Columbia University Press, London, 1970. 
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Até o início do século XX, esta era a concepção predominante acerca do 

funcionamento da Ciência no mundo. A visão empírico-indutivista era composta por um 

conjunto de crenças acerca da NDC e do processo de produção do conhecimento científico. 

Segundo Massoni e Moreira3 (2010, p. 287), os empiristas-indutivistas acreditavam que: 

 
 

[...] a ciência começa com a observação do mundo; que as proposições das 
observações formam a base para a indução de leis e teorias gerais e verdadeiras; 
que o homem nasce sem saber nada, como uma “tabula rasa” e aprende com a 
experiência, através dos sentidos; que somente é científico o que pode ser 
experimentado; que existe um “método científico” como uma rígida sequência de 
passos, que começa com a observação e culmina com o descobrimento; que a 
observância do “método científico” é a forma legítima de fazer ciência; que não é 
possível saber nada através da razão ou da intuição, somente a investigação 
empírica pode mostrar regularidades ou não; que a metafísica e o pensamento 
especulativo estão eliminados da atividade científica por referir-se a entidades 
ideais (tradução nossa). 
 
 

Adicionalmente, acreditava-se que a partir de uma observação cuidadosa e sem 

preconceitos de um grande número de fatos seria possível a percepção objetiva de 

regularidades, as quais seriam expressas por meio de leis gerais (obtidas pelo processo de 

indução). Note que esse conjunto de crenças afirma que o cientista observa o fenômeno 

objetivamente, sem ideias preconcebidas a respeito do mesmo.  

A visão empírico-indutivista foi alvo de muitas críticas ao longo do século XX, tendo 

sido superada na esfera acadêmica (BORGES, 2002, p. 297). Existem diversos exemplos na 

história da Física que comprovam que esta concepção é imprecisa. Basta analisar o que 

ocorreu com a Teoria da Relatividade Restrita. Para postular sobre esta teoria, Einstein não 

realizou nenhum experimento (ROBILOTTA, 1988, p. 14).  

Assim, para minimizar o risco dos alunos desenvolverem tais visões deformadas 

acerca da Ciência, Carvalho e Vannucchi (2000, p. 428) defendem o uso da HFC no ensino de 

Física, afirmando que, ao se ignorarem os elementos históricos e filosóficos da Ciência do 

currículo, aumentam-se as chances dos educandos desenvolverem concepções empírico-

indutivistas da atividade científica. 

______________ 
3 la ciencia empieza con la observación del mundo; que las proposiciones de observación forman la base para la 
inducción de leyes y teorías generales y verdaderas; que el hombre nace sin saber nada, como una “tabula rasa” y 
aprende con la experiencia, através de los sentidos; que solamente es científico lo que puede ser experimentado; 
que existe un “método científico” como una rígida secuencia de pasos, que empieza con la observación y 
culmina con el descubrimiento; que la observancia del “método científico” es la forma legítima de hacer ciencia; 
que no es posible saber nada através de la razón o intuición, sólo la investigación empírica puede mostrar 
regularidades o no; que la metafísica y el pensamiento especulativo están eliminados de la actividad científica 
por referirse a entes ideales. 
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Com a utilização da HC, será possível mostrar ao aluno que não existe observação 

neutra dos fenômenos (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011, p. 35). A observação de 

um experimento sempre vem acompanhada das expectativas do cientista, de concepções e 

teorias prévias que este possui sobre o assunto e que ele utiliza para interpretar os resultados e 

para construir os aparelhos usados no experimento. Suas impressões, expectativas e modo de 

perceber as coisas são profundamente influenciados pela cultura na qual ocorre seu processo 

de socialização, algo que pode ser evidenciado com exemplos da HC e da psicologia 

experimental. Por esses motivos, segundo Massoni e Moreira (2010, p. 288), dois 

observadores tendem a ter interpretações diferentes quando observam o mesmo fenômeno. 

Além disso, para os autores, não se deve considerar a observação e a experimentação como 

fontes confiáveis para obtenção de conhecimento, uma vez que os dados da experiência 

podem conter erros (por exemplo, erros de medição, erros devidos às falhas na própria 

concepção do experimento, às definições incompletas do que se deseja medir etc.). E ainda, é 

possível que o mesmo conjunto de dados empíricos possa ser explicado por mais de uma 

teoria (MASSONI; MOREIRA, 2010, p. 288). 

Outra herança das visões empírico-indutivistas que contribui para afastar os alunos 

do interesse pelas questões científicas é a crença na existência de uma metodologia universal, 

utilizada pelos cientistas, para desenvolver o conhecimento. Dessa forma, somente os 

conhecimentos construídos através de tal metodologia seriam considerados válidos, 

verdadeiramente científicos. Os alunos podem então, desde cedo, sentirem-se incapazes de 

participar do mundo científico por não conhecerem ou dominarem as supostas técnicas 

universais de investigação. A HFC pode contribuir para desconstruir essa falsa noção e 

humanizar mais a atividade científica para o aluno, mostrando que não existe um método 

único para se “fazer” Ciência. Os cientistas utilizam os mais diversos procedimentos em suas 

investigações. Segundo Martins (2006, p. XIX), eles podem até mesmo formular suas 

hipóteses baseados em ideias vagas ou argumentos fracos e irracionais. Raramente observam 

os fenômenos que desejam estudar sem já possuírem alguma concepção a respeito 

(desconstruindo a já discutida falsa percepção de que a Ciência começa com a observação 

neutra dos fatos). Frequentemente cometem erros, reformulam seus pontos de vista, realizam 

um exercício contínuo de adaptações em suas explicações sobre os fenômenos etc. 

(MARTINS, 2006, p. XIX). Por estes motivos, o uso da HFC é de grande relevância para a 

superação das concepções empírico-indutivistas. 
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2.3 A HFC E AS RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 
 
 

A utilização adequada da HFC como estratégia pedagógica pode ajudar o professor 

na abordagem das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade e os alunos na compreensão 

destas relações (MATTHEWS, 1995; SOLBES; TRAVER, 2001; MARTINS, 2006). Como 

não se costuma estudar este tipo de assunto na sala de aula tradicional, os estudantes tendem a 

desenvolver a impressão de que a Ciência progride de forma totalmente desvinculada do 

contexto social, político, econômico, cultural no qual trabalha o cientista. Essa falsa 

impressão faz parecer que “a ciência é algo atemporal, que surge de forma mágica”, a 

qualquer época (MARTINS, 2006, p. XVIII). É importante que os alunos percebam que 

existem interesses de diversas naturezas (política, econômica, militar, ambiental, tecnológica, 

sanitária etc.) que influenciam a produção do conhecimento científico. Esse conhecimento 

deve permitir aos educandos desconstruírem a noção de que o cientista é neutro e imparcial. 

Muitas vezes, a Ciência está subordinada aos interesses de quem tem condições para financiá-

la. Esses interesses não representam, necessariamente, a melhoria das condições de vida das 

pessoas (CARVALHO JÚNIOR, 2002, p. 52). Desse modo, é essencial que o futuro cidadão 

não se deixe levar por discursos de quem quer que seja (tanto de pessoas que se dizem 

especialistas em determinado assunto ou não) somente pelo fato de usarem a Ciência como 

fundamento para suas argumentações. Não se trata de negar o valor do conhecimento 

científico, contudo, tendo em vista as condições em que ele é produzido, é imprescindível que 

se faça uma reflexão crítica acerca das possibilidades e consequências do seu uso em 

determinadas situações (GUERRA et al, 1998, p. 34). 

Adicionalmente, no que se refere às relações entre a Ciência e a Tecnologia, é 

frequente ver pessoas manifestarem a concepção de que a Tecnologia simplesmente significa 

o mesmo que Ciência aplicada (SILVA, 2011, p. 7). O uso da HFC pode ajudar a desconstruir 

essa concepção distorcida acerca das relações entre esses dois campos do saber humano 

(CARVALHO; VANNUCCHI, 2000, p. 431). 

 
 
2.4 A HFC E A CONSTRUÇÃO DE UMA VISÃO MAIS HUMANA DA ATIVIDADE 
CIENTÍFICA 
 
 

A perspectiva histórico-filosófica pode ajudar o aluno a perceber que a Ciência não é 

resultado do trabalho de grandes gênios. É, na verdade, produto da contribuição de muitas 

pessoas cujos nomes muitas vezes não são conhecidos no meio estudantil. Assim, o uso da 
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HFC pode contribuir para a percepção de que uma teoria é fruto de um lento processo social, 

coletivo e gradativo de construção que envolve muita discussão, evolução de ideias, 

mudanças de concepções e discordâncias entre os cientistas, brigas e disputas entre eles para 

tentarem impor suas visões. Nesse processo, segundo Martins (2006, p. XVIII), “as ideias vão 

sendo aperfeiçoadas, através de debates e críticas, que muitas vezes transformam totalmente 

os conceitos iniciais”.  

O estudo da HC pode ajudar a desconstruir uma percepção bastante frequente no 

senso comum: a noção de que o conhecimento obtido pela Ciência constitui uma verdade 

absoluta, inquestionável, “descoberto por gênios que não podem errar” (MARTINS, 2006, p. 

XIX). Adicionalmente, muitos costumam encarar a Ciência como um produto acabado. Esta 

maneira simplista de encarar a Ciência contribui para produzir atitudes ingênuas frente ao 

empreendimento científico e, de certa forma, constitui uma barreira ao processo de construção 

do conhecimento pelo alunado (CASTRO; CARVALHO, 1992, p. 227-228; ROBILOTTA, 

1988, p. 17). A HC pode ajudar a mostrar que, na verdade, a Ciência sempre sofre 

transformações, de modo que os conhecimentos são provisórios, dependem do contexto onde 

eles são produzidos (MARTINS, 2006, p. XIX; GUERRA et al, 1998, p. 38). As teorias que 

hoje são aceitas podem ter sido rejeitadas no passado ou eram radicalmente diferentes e 

podem, no futuro, mudar significativamente. O conhecimento científico é passível de falhas, 

pois é produzido por homens falíveis, passíveis de cometerem erros. Ele é construído por 

seres humanos, movidos por suas curiosidades, criatividade e capacidade única de raciocínio, 

sendo até mesmo influenciados por suas emoções, suas angústias e seus conflitos. O 

conhecimento científico é essencialmente uma produção humana.  

Todas as considerações feitas ao longo deste capítulo buscam mostrar como as 

discussões em torno de aspectos histórico-filosóficos da Ciência são de grande importância na 

formação de concepções mais adequadas acerca da NDC (FORATO; PIETROCOLA; 

MARTINS, 2011, p. 29; MARTINS, 2006, p. XX). Além disso, existem evidências sobre os 

efeitos positivos da HFC tanto para uma melhor compreensão de como se processa a atividade 

científica quanto para despertar o interesse do estudante por essas questões (HÖTTECKE; 

HENKE; RIESS, 2012, p. 1236).  

Solbes e Traver (2001, p. 156-158), por exemplo, apresentam análises qualitativas e 

quantitativas que evidenciam a presença de percepções mais realistas da atividade científica, 

em maior percentual, naquelas turmas de alunos onde foram utilizadas as contribuições da 

HFC (grupo experimental) quando comparadas com turmas nas quais não foi empregada uma 

perspectiva histórico-filosófica (grupo controle). Entre outros resultados, suas pesquisas 
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mostraram que o percentual de alunos que encarava a Ciência como descobrimento, como 

acumulação linear de ideias e que acreditava que os conhecimentos são descobertos (ao invés 

de concebê-los como construções) foi menor no grupo experimental. Além disso, o percentual 

de alunos que manifestou interesse em conhecer o processo de criação empreendido pela 

Ciência, as biografias de alguns cientistas e as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

foi maior no grupo experimental. 

Matthews (1995, p. 171) destaca que, nos Estados Unidos, a implementação do 

Projeto de Física de Harvard (currículo escolar de Ciências com forte componente histórico-

filosófico da Ciência, que, em seu auge, por volta dos anos 70, atingiu cerca de 15% dos 

alunos dos antigos 1º e 2º Graus) resultou na diminuição dos índices de evasão dos estudantes, 

no aprimoramento da habilidade do raciocínio crítico, na melhoria dos índices de acertos 

alcançados em avaliações e no aumento do número de mulheres interessadas em fazer cursos 

de ciências. Tais evidências, segundo o autor, serviram de base para os que hoje defendem o 

uso da HFC. 

Uma abordagem histórico-filosófica que discuta os aspectos apresentados acima 

pode ajudar o professor a desmistificar a Ciência para os alunos. A desmistificação deve ser 

acompanhada pelo estímulo ao questionamento da imparcialidade e neutralidade do 

conhecimento científico, concepção ainda muito comum entre os estudantes (GUERRA et al, 

1998, p. 36). Dessa forma, os educandos podem desenvolver atitudes mais críticas e menos 

ingênuas frente à Ciência, algo de grande importância para a cidadania. Dentre esse conjunto 

de atitudes a serem estimuladas nos estudantes, é essencial que figure o questionamento da 

“crença nas possibilidades ilimitadas da ciência e tecnologia em solucionar todos os 

problemas” (GUERRA et al, 1998, p. 36-39). Em outras palavras, os alunos devem ter a 

percepção de “que nem todos os problemas possuem soluções científicas” (ibid.) e também a 

visão de que “a ciência é uma das formas de olhar e modificar a natureza, não 

necessariamente a melhor” (ibid.). 
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3 SUGESTÕES PARA O USO DA HFC COMO ESTRATÉGIA 
PEDAGÓGICA 
 
 

Neste Capítulo, serão apresentadas algumas metodologias que podem ser utilizadas 

pelo professor que deseja incorporar a HFC como estratégia pedagógica na sua prática de 

ensino de Física.  

Convém destacar que a realização de um ensino de Física com o uso da HFC não 

significa a substituição dos conteúdos tradicionais dos programas de ensino por conteúdos de 

HFC. Não significa nem mesmo tratá-la como um conteúdo a mais, a ser adicionado ao 

programa tradicional. A essência do uso da HFC reside no tratamento dos conteúdos dos 

programas de ensino das ciências não somente e puramente em seus aspectos matemático ou 

operacional/procedimental, mas também com um olhar sobre o contexto histórico em que um 

determinado conhecimento foi produzido, abordando questões de caráter filosófico 

pertinentes ao assunto em estudo e tratando de tópicos que estabeleçam os vínculos entre a 

Ciência, a Tecnologia e a Sociedade e as repercussões e influências que estas estruturas 

exercem uma sobre a outra, ao longo da história. 

Embora não signifique explicitamente a substituição dos conteúdos dos programas 

tradicionais de ensino, os pesquisadores reconhecem que a implementação da perspectiva 

histórico-filosófica exigirá, certamente, um amplo redimensionamento dos atuais currículos 

de ensino de Física, que se encontram “entupidos, porém mal-nutridos” (AAAS4, 1989 apud 

MATTHEWS, 1995, p. 168). A redução na quantidade de conteúdos tradicionais é coerente 

com o que Mach já defendia em sua época: “ensinar-se menos para se aprender mais” 

(MATTHEWS, 1995, p. 169). 

 
 
3.1 A NDC NA SALA DE AULA 
 
 

Vários estudos têm apontado a presença ainda marcante de concepções distorcidas da 

NDC nas salas de aula. Concepções essas caracterizadas por propagar “visões empírico-

indutivistas, ateóricas, a-históricas, dogmáticas, elitistas, exclusivamente analíticas, 

acumulativas e lineares dos processos de construção do conhecimento científico” (GIL 

______________ 
4 AAAS - American Association for the Advancement of Science. Science for all americans. Washington, 1989. 
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PEREZ5 et al, 2001 apud FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011, p. 32). Este quadro é 

justificado por Forato, Pietrocola e Martins (2011, p. 30) com base na prática realizada pelo 

professor, já que o ensino de uma disciplina científica é seriamente influenciado pela 

concepção que o educador possui sobre a Ciência e, consequentemente, essa influência 

refletir-se-á, implícita ou explicitamente, tanto na seleção e abordagem dos conteúdos quanto 

nas metodologias educacionais utilizadas. 

Existe, assim, uma defasagem entre o que é ensinado na escola e o que recomenda a 

literatura especializada sobre elementos que deveriam estar presentes em uma educação 

científica de qualidade, que favoreça o desenvolvimento de visões adequadas da NDC. Por 

exemplo, a crítica ao empirismo ingênuo, a necessidade de apresentar a Ciência como uma 

construção humana, a impossibilidade de observação neutra dos fenômenos naturais, a 

inexistência de um método científico único, universal, infalível etc. são assuntos cuja presença 

no ensino de Física é largamente defendida pelos pesquisadores. Tais assuntos fazem parte de 

um conjunto mais geral de aspectos da NDC, alguns dos quais estão elencados a seguir. Desse 

modo, espera-se que o ensino das ciências estimule os alunos a perceberem que: 

 
 

• A natureza não fornece dados suficientemente simples que permitam 
interpretações sem ambiguidades;  

• Uma observação significativa não é possível sem uma expectativa preexistente;  
• A ciência é uma atividade humana influenciada pelo contexto sociocultural de 

cada época;  
• Teorias científicas não podem ser provadas e não são elaboradas unicamente a 

partir da experiência;  
• O conhecimento científico baseia-se fortemente, mas não inteiramente, na 

observação, evidência experimental, argumentos racionais e ceticismo 
[superação da visão empírico-indutivista] (FORATO; PIETROCOLA; 
MARTINS, 2011, p. 33). 

 
 

A abordagem de tais aspectos em um ensino de Física com HFC é essencial para a 

desconstrução de concepções ingênuas sobre a Ciência e para ajudar na problematização de 

visões estereotipadas da atividade científica, estimulando uma postura mais crítica dos 

educandos frente ao conhecimento científico. 

 
 
3.2 SUGESTÕES METODOLÓGICAS E O PAPEL DO PROFESSOR 
 
 

______________ 
5 GIL-PÉREZ, Daniel et al. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, v. 7, 
n. 2, p. 125-153, 2001. 
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O levantamento bibliográfico empreendido para a produção desta monografia 

permitiu observar a recomendação de diversas metodologias destinadas a auxiliar o professor 

na abordagem dos conteúdos, segundo uma perspectiva histórico-filosófica. Em geral, tais 

metodologias, podem, sem se restringir, envolver: uso de textos históricos e leituras; 

seminários; pesquisas; discussões coletivas e debates; aulas expositivas; elaboração de textos 

pelos alunos; uso de experiências básicas, pertinentes ao conteúdo a ser ensinado – inclusive 

podendo essas se caracterizarem como réplicas de experimentos da época objeto de estudo 

(GUERRA; REIS; BRAGA, 2004, p. 241; HÖTTECKE; HENKE; RIESS, 2012, p. 1245-

1248); integração com outras disciplinas (História, Filosofia, Literatura, Artes, etc.); leitura de 

contos e poesias; discussão de filmes; atividades de encenação e teatro – por exemplo, de um 

julgamento ou júri simulado sobre uma determinada controvérsia (GUERRA; REIS; BRAGA, 

2004, p. 241; HÖTTECKE; HENKE; RIESS, 2012, p. 1242-1245). 

Como se pode notar, não existe nada de original em muitas das metodologias e 

recursos didáticos citados. Sobre este fato, Castro e Carvalho (1992, p. 226) afirmam, 

enfaticamente, que para se realizar um ensino de Física que possibilite ao aluno construir seu 

conhecimento não é necessária a invenção de novas técnicas ou estratégias/metodologias 

revolucionárias ou mesmo a descoberta e disseminação da receita milagrosa que leve à 

construção. Portanto, não é de se estranhar que as metodologias utilizadas tendam a ser as 

mesmas e comuns às que buscam a melhoria do processo de ensino-aprendizagem por meio 

de outros enfoques. As autoras afirmam que é essencial que o professor tome consciência de 

que o aprendizado ocorre através de um processo de construção. Como consequência, o 

docente deve buscar, constantemente, o redimensionamento de suas estratégias de ensino, sua 

didática (sejam elas comuns ou inovadoras) visando alinhá-las com os princípios da 

concepção construtivista. Esta postura diante da prática tem estreita ligação com a noção de 

professor reflexivo, apresentada por Schön (1992). Este autor sinaliza a importância da 

reflexão na e sobre a ação para a construção de uma prática que efetivamente contribua para o 

desenvolvimento do aprendiz. 

Dessa forma, as metodologias devem ser utilizadas evitando-se reduzi-las a meros 

canais de transmissão de conhecimento ou formas de treinamento. Assim, 

 
 

[...] as aulas expositivas, por exemplo, necessárias e extremamente ricas, além de 
servirem como canal de informação, passam a desempenhar também uma função 
estruturante das diversas questões e discussões empreendidas ao longo de um curso. 
Deixam, portanto, de ser meros veículos de transmissão de conhecimento, passando 
a integrar o processo, como uma das maneiras de auxiliar os mecanismos de 
preenchimento de lacunas, identificadas ao longo da construção empreendida.  
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Também os exercícios e os problemas de lápis e papel deixam de ser apenas 
atividades de treinamento e passam a constituir oportunidades de investigação. As 
experiências de laboratório também se tornam mais que meras atividades de 
ilustração ou de entretenimento e, assim como os exercícios, adquirem uma 
dimensão inquiridora, um caráter de pesquisa, aproximando o ensino da ciência da 
própria atividade científica através de uma identificação metodológica. (CASTRO; 
CARVALHO, 1992, p. 226). 

 
 

A maior parte dos pesquisadores recomenda que as metodologias privilegiem o papel 

ativo dos educandos no processo de ensino-aprendizado (HÖTTECKE; HENKE; RIESS, 

2012, p. 1239-1240; CASTRO; CARVALHO, 1992, p. 225-226), seguindo a ideia 

construtivista que coloca a atividade dos aprendizes como elemento essencial no processo de 

construção dos seus conhecimentos.  

 Além disso, um ensino construtivista deve sempre partir das concepções prévias dos 

alunos. O professor, atento ao que vem explícito em tais concepções, deve estimular os 

educandos a perceberem as possíveis limitações presentes em suas explicações, colocando-os 

em circunstâncias nas quais eles sintam a necessidade de reelaborarem seus pontos de vista 

(CASTRO; CARVALHO, 1992, p. 225). 

 
 
3.2.1 USO DE EPISÓDIOS HISTÓRICOS 

 
 

Castro e Carvalho (1992, p. 228) relatam, por exemplo, como utilizaram textos 

históricos. Seus esforços concentraram-se na elaboração de uma reconstrução de fatos e 

ideias, através da coleta de textos e excertos - que, de alguma forma, enriqueciam conteúdos - 

e do levantamento do contexto histórico no qual as evoluções de tais fatos e ideias se 

inseriam. Além disso, os textos eram usados em alguns momentos para explorar as 

semelhanças entre as atitudes dos cientistas do passado e as posturas dos estudantes diante de 

certos fenômenos. Contudo, as autoras ressaltam que a intenção dessas atividades era 

estabelecer um diálogo com a história (e não um paralelo), recorrendo-se a ela com o objetivo 

de identificar as maneiras pelas quais os cientistas superavam obstáculos e preocupações que, 

ocasionalmente, os estudantes manifestavam. 

Outra forma de uso de episódios históricos é a proposta por Höttecke, Henke e Riess 

(2012, p. 1235). Esses autores sugerem o emprego de narrativas históricas, denominadas por 

eles de “estudos de casos”, visando destacar aspectos gerais da epistemologia e da NDC, 

dentre os quais: a natureza empírica e inferencial da Ciência, o papel dos instrumentos, dos 

experimentos, das teorias, modelos ou habilidades específicas dos cientistas e seus 
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colaboradores. Ao mesmo tempo, tais narrativas procuram estimular a reflexão sobre as 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesse sentido, Höttecke, Henke e Riess6 

(2012, p. 1235) ressaltam que: 

 
A ciência deveria ser retratada como um empreendimento humano e social; este 
retrato deve incluir abordagens sobre as motivações dos cientistas, os conflitos, as 
controvérsias e os impasses. O papel da confiança, da credibilidade e da perícia, da 
criatividade e da comunicação no estabelecimento de novos conhecimentos, 
métodos, instrumentos ou procedimentos materiais são outros assuntos importantes 
que podem ser exemplificados em contextos fidedignos. Nós consideramos o “fazer” 
ciência não como um processo linear, caracterizado pela falsa dicotomia sucesso ou 
fracasso, mas como um empreendimento caracterizado por seus desvios e erros 
equilibrados por soluções criativas e por uma natureza autocorretiva (tradução 
nossa). 

 
 

No uso das narrativas histórias alguns cuidados devem ser tomados, já que elas 

podem conter visões deformadas da NDC. Sobre essa questão, Martins (1998, p. 243) alerta 

que existem muitos livros e revistas de divulgação científica que, na tentativa de tornar a 

compreensão de um determinado conhecimento mais fácil para o leitor, acabam distorcendo – 

muitas vezes de forma grave e inconsequente – aspectos da HC e da construção deste 

conhecimento. Outro autor que faz advertências é Borges (2002, p. 296-297) alertando o leitor 

para a existência de livros-textos de Física e de Ciências mais populares que apresentam 

visões empírico-indutivistas da NDC. 

Muitas das distorções presentes nas versões históricas refletem, na verdade, a 

concepção que o próprio autor do trabalho possui sobre a atividade científica, pois para 

Forato, Pietrocola e Martins (2011, p. 35-36) qualquer narrativa de HC carrega de maneira 

implícita ou explícita: 

 
 

[...] os valores, as crenças e as orientações metodológicas do seu autor. O relato 
histórico da criação de um conceito científico, ou de um debate entre teorias rivais, 
ou da realização de um experimento, por exemplo, carregam concepções sobre a 
natureza da ciência e sobre os processos de sua construção. Não é possível separar 
essas concepções (em maior ou menor grau) do trabalho de qualquer profissional 
ligado à ciência, inclusive do historiador da ciência. 

 
 

______________ 
6 Science should be portraited as a human and social endeavour; the portrayal must include perspectives on 
motivations of scientists, on conflicts, on controversies and blind alleys. The role of trustworthiness, credibility 
and expertise, creativity and communication in establishing new knowledge, methods, instruments or material 
procedures are other important issues which can be exemplified in authentic contexts. We regard science “in the 
making” not as a linear process, characterized by the false dichotomy of success or failure, but as an endeavour 
characterized by its detours and mistakes balanced by creative solutions and a self-correcting nature. 
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Até mesmo um trabalho sobre HC bem intencionado e aparentemente bem escrito – 

no sentido de promover uma visão mais alinhada com as recomendações da historiografia – 

pode conter, em suas entrelinhas, concepções diferentes da que ele busca defender. Tais 

concepções são resultantes de uma presença sutil de visões enraizadas, de difícil percepção 

pelo autor e que comprometem o resultado do seu trabalho. 

Visando minimizar a presença de tais versões distorcidas da HC na sala de aula, 

Forato, Pietrocola e Martins (2011, p. 36) defendem que se o educador conhecer alguns 

pressupostos básicos da historiografia contemporânea, bem como entender as distorções mais 

comuns presentes em textos históricos problemáticos, as chances de abordagens deformadas 

da NDC no ambiente escolar serão menores.  

Para Forato, Pietrocola e Martins (2011, p. 36-39), são considerados problemáticos 

os textos históricos, que, dentre outras características: valorizam a figura de um único 

personagem, enaltecendo a sua “genialidade”, destacando apenas os aspectos positivos de um 

cientista, omitindo seus erros, transmitindo a falsa ideia de um pensamento científico 

idealizado; apresentam a construção do conhecimento científico de maneira linear, como uma 

sequência de passos lógicos, infalíveis, universais, que fatalmente levarão a um resultado 

final; desconsideram a contribuição de outros cientistas na elaboração do conhecimento, o 

contexto histórico-cultural, as controvérsias existentes, os erros, plágios etc.; divulgam uma 

visão empírico-indutivista da Ciência, em que a única maneira de se chegar ao conhecimento 

científico é através da observação e da experiência, desconsiderando totalmente o papel da 

capacidade de abstração humana, da imaginação, da criatividade, e até mesmo dos erros na 

Ciência. Além dessas características, Pagliarini e Silva (2006) também consideram 

problemáticos textos que transmitem a ideia de que a Ciência é produzida por meio de 

insights de certos “gênios” que observam fatos corriqueiros como, por exemplo, a “queda da 

maçã” (observação supostamente feita por Newton), o transbordamento de uma banheira 

cheia de água quando se entra nela (que aparece no episódio do “eureka de Arquimedes”) e a 

queda dos corpos no alto da torre de Pisa (observação supostamente feita por Galileu). 

 
 

3.2.2 USO DE DEBATES E DISCUSSÕES 
 
 
 Carvalho e Vannucchi (2000, p. 430-441) fazem considerações de grande relevância 

para a organização de debates que tratem de episódios controversos da HC na sala de aula, 
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oportunizando a discussão de questões filosóficas acerca dos conhecimentos científicos, 

alimentada pela análise de situações problemáticas pelos estudantes.  

 O professor deve permitir que os estudantes realizem uma análise preliminar do 

assunto a ser debatido por meio, por exemplo, do fornecimento prévio de informações sobre o 

tópico em questão. As discussões em pequenos grupos também possibilitam aos alunos 

explicarem, contrastarem, compartilharem e negociarem ideias. Em seguida, o debate deve ser 

conduzido em toda a classe. Todos então são levados a compartilharem suas ideias. 

 Assim como Barros e Carvalho (1998, p. 84), Carvalho e Vannucchi (2000, p. 430) 

ressaltam que os debates podem trazer consequências positivas para o desenvolvimento dos 

alunos, incrementando suas habilidades de argumentação e raciocínio lógico-analítico, 

estimuladas por situações nas quais os estudantes são desafiados e reconhecem a necessidade 

de reorganizar suas ideias e formular novos conceitos. Estas situações, de acordo com os 

autores, também contribuem para melhorar a capacidade dos estudantes de entendimento dos 

assuntos sobre os quais estão realizando suas investigações. O uso de debates é reforçado pela 

concepção construtivista segundo a qual a construção do conhecimento é um processo que 

ocorre socialmente. 

Contudo, os autores supramencionados ponderam afirmando que não se pode 

esperar, ou ainda, que não existem garantias de que sempre ocorra transformação nos 

conceitos filosóficos dos estudantes após a participação nos debates, a despeito da intensa 

troca de ideias e do contato com diversos pontos de vista (inclusive o ponto de vista 

considerado mais adequado pelo mundo científico e acadêmico) manifestados tanto por seus 

colegas quanto pelo professor. Despertar a consciência dos alunos para certos aspectos, 

através da revisão de suas ideias pode levá-los à mudança conceitual. Mesmo que isso não 

aconteça sempre, os autores consideram que ainda assim o mais importante é que as 

atividades ajudem os estudantes a revisarem e ampliarem suas representações. Afinal, o 

aprendizado deve ser encarado como um processo, não como “uma questão de tudo ou nada” 

(COLL7, 1996 apud CARVALHO; VANNUCCHI, 2010, p. 441). 

 Os autores reconhecem que os estudantes podem encontrar dificuldades ao discutir 

certos assuntos. Porém o trabalho em grupo e a orientação do professor ajudam 

significativamente a torná-los mais acessíveis. É importante que o professor estimule a 

______________ 
7 COLL, César. Psicologia e currículo – uma aproximação psicopedagógica à elaboração do currículo escolar. 
São Paulo: Ática, 1996. 
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cooperação entre os estudantes, fornecendo informações, provocando, coordenando e 

limitando a extensão da liberdade que os estudantes podem alcançar. 

 
3.2.3 O USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS E A HFC 
 
 

Existe um amplo consenso entre os pesquisadores quanto à relevância do uso de 

atividades experimentais e de laboratório para a melhoria do ensino de Física, dentre os quais 

se destacam Borges (2002), Carvalho (2010) e Höttecke, Henke e Riess (2012). Contudo, suas 

recomendações se referem a uma nova perspectiva de atividade experimental, contrapondo-se 

ao modo como elas vêm sendo tratadas nas escolas – isso quando tais escolas contemplam as 

atividades práticas em seus planejamentos, o que, no Brasil, ocorre com frequências 

relativamente baixas. 

Segundo Borges (2002, p. 296), as aulas práticas tradicionais caracterizam-se por 

possuírem baixo nível de abertura. Este fato se expressa nas informações relativas à atividade 

fornecidas pelo professor aos seus alunos. Em outras palavras, os alunos são informados sobre 

o problema, o procedimento, as operações de montagem, medição e coleta de dados e de 

cálculos para a obtenção de respostas esperadas. O fornecimento pode ocorrer oralmente ou 

através de roteiros – razão pela qual os pesquisadores classificam tais atividades como 

“receita de cozinha” (CARVALHO, 2010, p. 54). No âmbito dessas práticas, os estudantes 

acabam por encarar a aula de laboratório como uma atividade cujo objetivo é chegar à 

resposta certa – percepção que, em muitos casos, leva os alunos a manipular seus dados a fim 

de não serem prejudicados nas avaliações. Como, em geral, essas etapas consomem muito do 

tempo disponível, os estudantes quase não têm a oportunidade de interpretar e discutir os 

resultados e até mesmo de entender o próprio significado da atividade. Dessa forma, as 

práticas experimentais tradicionais pouco contribuem para a mudança conceitual e para a 

formação de uma concepção mais adequada da NDC e da investigação científica (BORGES, 

2002, p. 296). Sob a ótica do construtivismo, tais atividades não privilegiam a iniciativa do 

aprendiz, que possui apenas o papel de executor de uma sequência de passos. 

Outro problema associado ao laboratório tradicional é que ele tende a divulgar uma 

imagem empirista-indutivista equivocada da Ciência, ao transmitir, ainda que não 

intencionalmente, a falsa impressão de que o ponto de partida da produção do conhecimento 

científico é a observação cuidadosa de fenômenos por uma pessoa isenta de concepções 

prévias, imparcial. Outra distorção que pode ser produzida é a sobrevalorização da 

experiência, como se esta fosse uma etapa necessária em todos os processos de produção de 
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conhecimento. Em uma visão mais geral, o laboratório tradicional tende a veicular a noção da 

existência de um método científico, de uma rígida sequência de passos, que começa com a 

observação, continua com a formulação de hipóteses, passa pela experimentação e termina 

com a generalização das conclusões. Como consequência, alunos e professores tendem a 

identificar a atividade prática de laboratório – que possui finalidades distintas, de caráter 

pedagógico – com a atividade científica, o que é epistemologicamente falso. 

 Visando transformar as aulas de laboratório em um recurso de aprendizagem efetiva, 

Borges (2002, p. 302-307) e Carvalho (2010, p. 64-73) recomendam mudanças significativas 

nas formas de condução das atividades. Eles defendem a exploração de fenômenos em 

atividades experimentais mais abertas pelos educandos, nas quais as etapas a serem seguidas 

deixam de ser informadas por um roteiro fortemente estruturado ou pelo professor. Carvalho 

(2010, p. 64-73) considera dois tipos de atividades que podem ser utilizadas: demonstração 

investigativa e laboratório investigativo. 

Na demonstração investigativa, o manuseio do experimento fica a cargo do professor 

com o objetivo de ilustrar fenômenos ou verificar a consistência de alguma lei já estudada. A 

participação dos alunos é explorada através de questionamentos feitos ao longo da atividade, e 

do incentivo à troca de ideias entre eles e com o professor. Este precisa cuidar para que se 

criem condições a fim de que os educandos construam os conceitos científicos pertinentes ao 

experimento. Assim, o educador deve evitar conduzir a demonstração de forma autoritária, 

pelo contrário, deve atuar estimulando a explicitação das concepções dos alunos, permitindo 

que eles construam as explicações e que se expressem pouco a pouco na linguagem científica. 

Nesse sentido, os questionamentos intermediários são essenciais para aguçar a curiosidade 

dos estudantes e despertar a atenção deles com relação às variáveis relevantes do problema. 

Na visão de Carvalho (2010, p. 65) as boas perguntas são aquelas que desencadeiam os 

conflitos cognitivos, que ocorrem quando as respostas dadas pelos educandos são contrariadas 

pelos resultados experimentais. Para esta autora, é na superação de tais conflitos que ocorrem 

as aprendizagens efetivas. 

O laboratório investigativo, como apontam Carvalho (2010, p. 69-70) e Borges 

(2002, p. 302-307) pressupõe que os próprios estudantes se mobilizem para encontrar as 

formas pelas quais executarão o experimento, realizarão a montagem, como farão as medidas, 

os cálculos e também para buscar regularidades, estabelecer as relações matemáticas, 

formular interpretações e conclusões, exercitar suas habilidades de argumentação etc. Em 

problemas mais abertos, o professor pode até mesmo deixar a percepção e formulação do 

problema a ser investigado a cargo dos alunos. O planejamento dessas práticas, incluindo seu 
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grau de abertura, deve sempre levar em consideração as concepções prévias dos aprendizes 

bem como o nível de autonomia com atividades mais abertas manifestado por eles, buscando, 

contudo, a evolução gradativa de suas habilidades em resolver problemas, algo de uma 

importância considerável para a vida prática e para a cidadania. Deve-se levar em conta 

também a preocupação demonstrada por Carvalho (2010, p. 56-57), tomando-se o cuidado a 

fim de que as aulas sejam planejadas não apenas focando quem tenha aptidão para a disciplina 

e sim todos os alunos. Além disso, o papel do professor é de mediador entre os educandos e a 

tarefa, estimulando os debates, os diálogos, fornecendo subsídios de acordo com o nível de 

execução demonstrado por eles e em momentos de estagnação da atividade. Todavia é 

importante que os alunos tenham cada vez maior controle sobre a atividade. Dessa forma, 

espera-se criar um ambiente em que os próprios alunos construam seu conhecimento, através 

de uma participação ativa nesse empreendimento. 

O uso de laboratórios equipados com computadores, bem como de simulações 

computacionais, potencializa os benefícios das atividades práticas para os alunos (BORGES, 

2002, p. 308). Essas ferramentas facilitam as tarefas de medição, coleta e apresentação dos 

dados, permitindo inclusive a repetição dessas operações várias vezes e possibilitando a 

construção de gráficos em tempo real. Com isso, para Borges (2002, p. 309-310), os 

estudantes podem dedicar um tempo maior às atividades que contribuem mais para o 

pensamento crítico, tais como: a análise, interpretação e discussão de evidências e resultados, 

construção de argumentações, planejamento da investigação, seleção do que medir, 

proposição e refinamento de questões, formulação e teste de previsões etc. 

Höttecke, Henke e Riess (2012, p. 1239-1240) também defendem o uso de atividades 

investigativas como estratégia a fim de despertar o interesse dos estudantes para o 

aprendizado da Física. Tais atividades devem prever a investigação de problemas mais abertos 

em comparação com as práticas tradicionais, caracterizadas pelo fato de serem bem fechadas. 

Contudo, os autores demonstram sua preferência por atividades nas quais sempre haja um 

determinado nível de orientação aos aprendizes, denominadas de “investigação orientada”, ou 

seja, os problemas devem ser abertos, mas não tanto. A opção dos autores em adotar essa 

forma de implementação das atividades práticas reflete a percepção de estudiosos tomados 

como referência por eles (KIRSCHNER; SWELLER; CLARK8, 2006 apud HÖTTECKE; 

HENKE; RIESS, 2012, p. 1239) de que ela pode fornecer melhores resultados do que uma 

______________ 
8 KIRSCHNER, P. A.; SWELLER, J.; CLARK, R. F. Why minimal guidance during instruction does not work: 
an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. 
Educational Psychologist, v. 41, n. 2, p. 75-86, 2006. 
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investigação muito aberta. De certa forma, Borges (2002, p. 307) também reconhece que 

diante de uma atividade cujos tópicos pertinentes sejam pouco conhecidos pelos educandos 

pode ser necessário recorrer à consulta a livros ou a materiais especialmente preparados para 

serem apresentados a eles. Nesse sentido, para Höttecke, Henke e Riess (2012, p. 1239-1240) 

a atividade pode ser planejada de maneira que os estudantes encontrem pistas para a execução 

de suas investigações na HC. A análise das ideias e ações tomadas por um cientista do 

passado na realização de um experimento possibilita mostrar caminhos a serem seguidos por 

eles, auxiliando-os no planejamento e execução da tarefa. Espera-se que, dessa forma, suas 

atitudes tendam a se aproximar das atitudes de um cientista. Não como um ser excepcional – 

noção cuja principal expressão se encontra na variedade de estereótipos que o senso comum 

veicula sobre o cientista – e sim como ser humano que pensa, erra, corrige seu erro, refina 

seus argumentos etc.  

O grau de abertura das atividades pode ser regulado pelo professor com o uso da 

HFC. Nesse processo, fontes históricas (diários de laboratório, cartas, artigos publicados por 

cientistas etc.) são opções a serem utilizadas. Além disso, o professor também pode intervir de 

maneira provocativa, fornecendo pistas, poucas instruções, porém deixando os estudantes 

evoluírem por conta própria. Höttecke, Henke e Riess (2012, p. 1240) sugerem a criação de 

“cartões de ajuda”, a serem disponibilizados nos momentos de dificuldades. Por fim, esses 

autores ressaltam que a familiarização dos alunos com as formas pelas quais os cientistas 

planejavam seus experimentos, desenvolviam, interpretavam as evidências relevantes e 

tentavam convencer seus pares com argumentos das suas experiências constitui contribuição 

para o desenvolvimento de atitudes mais próximas do “fazer” Ciência pelos alunos. 

 
 
3.2.4 USO DE ATIVIDADES DE ESCRITA CRIATIVA 
 
 

A atividade de escrita criativa consiste em o estudante escrever cartas, comentários, 

diálogos, pequenas biografias como se fosse um personagem inserido em um determinado 

contexto histórico. Essa atividade tem por objetivo exercitar a manifestação das concepções 

estudantis sobre aspectos da NDC por meio de sua escrita. Além disso, permite o acesso às 

ideias, crenças, fantasias e perspectivas do estudante sobre os conceitos científicos, a vida de 

um cientista, o conhecimento por ele produzido, seus conflitos internos, aspectos da NDC etc. 

Permite também que o aprendiz explore suas representações e entendimentos sobre esses 
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tópicos. Na percepção de Höttecke, Henke e Riess (2012, p. 1240-1241) não há como negar a 

relevância desse tipo de atividade num ensino que parta das concepções dos alunos. 

 
 
3.3 ABORDAGENS A SEREM EVITADAS EM UM ENSINO COM ENFOQUE NA 
HFC 
 
 

O uso da HFC no ensino de Física pode trazer grandes contribuições para a formação 

ampla do educando, como foi evidenciado anteriormente. Foram apresentadas diversas 

possibilidades de implementação dessa estratégia pedagógica, de modo a fornecer respostas 

práticas ao professor que se sinta, eventualmente, sem a devida noção sobre como incorporá-

la ao seu fazer docente.  Contudo, é importante também o conhecimento sobre o que deve ser 

evitado pelo professor ao utilizar a HFC no ensino. Vários autores, entre eles Martins (2006) e 

Forato, Pietrocola e Martins (2011), demonstram suas preocupações em relação ao uso 

adequado dessa perspectiva, ao recomendar uma série de atitudes a serem evitadas. Por 

exemplo, Martins (2006, p. XXV) comenta que o educador não deve entender a HC como 

mera citação de datas, nomes e anedotas. Da mesma forma, Guerra, Reis e Braga (2004, p. 

225) acrescentam que é preciso que seja “ultrapassada a história factual, baseada apenas em 

curtas biografias dos autores das leis e das teorias atualmente aceitas”. Esse uso indevido da 

HFC pode conduzir os alunos a visões equivocadas sobre a NDC por carregar, 

implicitamente, um conjunto de noções totalmente falsas, tais como:  

 
 
a ciência é feita por grandes personagens; a ciência é constituída a partir de eventos 
ou episódios marcantes, que são as “descobertas” realizadas pelos cientistas; cada 
alteração da ciência ocorre em uma data determinada; cada fato independe dos 
demais e pode ser estudado isoladamente (Martins, 2006, p. XXV). 
 
 

De acordo com Martins (2006, p. XXV), essas são percepções contidas sutilmente 

em afirmações isoladas tais como: “Em 1668, Francesco Redi, biólogo e médico italiano, 

demonstrou experimentalmente que a geração espontânea não podia ser verdadeira”. Segundo 

esse autor, essa é uma maneira muito comum de apresentar aspectos da HC tanto em livros 

didáticos quanto na prática educacional. 

Um professor com conhecimento distorcido da NDC pode propagar visões errôneas 

sobre o método científico. Tais visões, geralmente, são baseadas em concepções indutivistas 

da Ciência. Certas atitudes decorrentes da crença em percepções arraigadas podem transmitir 

noções completamente inadequadas da atividade científica do ponto de vista da Filosofia da 
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Ciência – por exemplo, a noção de que é possível provar uma teoria, ou que é possível obter 

uma teoria a partir de observações e experimentos. Para evitar a presença dessas distorções, 

Martins (2006, p. XXVI) enfatiza a necessidade de um estudo cuidadoso da HC, que se afaste 

das lendas sem fundamento veiculadas por pessoas que nunca fizeram pesquisa histórica. 

 Não se deve usar a HC para tentar impor a aceitação de um conhecimento científico. 

Isso acontece, por exemplo, quando uma abordagem histórica se reduz a evocar o nome do 

cientista – geralmente famoso – mais influente no estabelecimento desse conhecimento, o que 

contribui para revestí-lo de uma inquestionabilidade sutil e inapropriada do ponto de vista da 

HFC. É o que Martins (2006, p. XXVI) chama de “uso de argumentos de autoridade”. Para 

esse autor, essa atitude colabora para a disseminação da crença científica, que consiste no 

conhecimento apenas dos resultados da Ciência e na sua aceitação baseada na autoridade do 

cientista ou do professor. Em contrapartida, ter conhecimento em Ciência significa conhecer 

não apenas os resultados, mas também estudar os processos de construção de um 

conhecimento, suas bases experimentais, o contexto científico, as várias alternativas possíveis 

da época etc. Dessa forma será possível compreender como esse conhecimento foi justificado 

e fundamentado e porque foi aceito. Após o estudo desse conjunto de aspectos, o leitor terá 

uma base sólida para, finalmente, aceitar esse saber científico. Segundo Martins (2006, p. 

XXVII), esse é o “caminho para se adquirir conhecimento científico”. 
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4 CONSTRUÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
 
 
4.1 A ESCOLHA DO CONTEÚDO: JUSTIFICATIVA PARA UMA ABORDAGEM 
HISTÓRICA DO TEMA CALOR 

 
 
Calor é um dos conceitos centrais da Física, sendo também importante na Química e 

na Biologia. Além disso, este é um tema que, em geral, está sempre presente nas salas de aula 

do Ensino Médio, embora essa presença nem sempre seja o resultado da percepção da 

importância desse conceito para o desenvolvimento da Física. Nas escolas, especialmente nas 

públicas, o estudo do calor e de temas a ele relacionados se justifica na medida em que a 

comunidade escolar percebe que os índices de reprovação dos alunos diminuem enquanto 

estão “aprendendo” essa parte da matéria, diferentemente do que ocorre no estudo da 

mecânica e da eletricidade. Os próprios alunos, muitas vezes, demonstram que “acham essa 

matéria mais fácil do que as outras”. O fato é que, na verdade, grande parte do que se 

classifica como fácil no estudo do calor está associada à manipulação matemática das 

equações da calorimetria ou das expressões para conversão de escalas termométricas (Celsius, 

Fahrenheit, Kelvin). Isso porque os alunos pouco ou nada aprendem sobre o que realmente 

seja o calor. 

Muitas pesquisas sobre concepções alternativas têm evidenciado a presença de visões 

distorcidas sobre a natureza do calor em alunos egressos do Ensino Médio, da graduação e, 

até mesmo, em professores de Física. Confusão entre os conceitos de calor e temperatura, 

noções de calor como substância, de que a temperatura é a medida do calor de um corpo, de 

que um corpo pode conter calor e a de que calor é uma forma de energia são as principais 

concepções manifestadas (DOMÉNECH et al, 2003, p. 297; SILVA; LABURÚ; NARDI, 

2008, p. 384). 

Esses problemas no aprendizado decorrem de uma abordagem excessivamente 

preocupada com o domínio da manipulação algébrica e/ou numérica de fórmulas, com a 

assimilação irreflexiva de definições prontas e mal elaboradas (“calor é energia em trânsito”, 

“calor é energia térmica”, “temperatura é o grau de agitação das partículas de um corpo”, “o 

trabalho pode ser convertido em calor através do atrito...” etc.). A falta de contextualização 

contribui para que não se veja sentido no aprendizado de tais conceitos. Dessa forma, os 

alunos acabam por decorar um conjunto de definições e afirmações, sem qualquer reflexão 

mais aprofundada, apenas como preparação para a prova do bimestre. Enquanto isso, visões 
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deformadas sobre a natureza do calor e da própria NDC persistem nas representações dos 

estudantes. 

Diante desta realidade, a utilização da HFC como estratégia pedagógica se configura 

como uma excelente oportunidade para a melhor compreensão dos conteúdos.  

O estudo do calor numa perspectiva histórica pode ser muito útil para a superação de 

visões arraigadas sobre esse conceito e outros a ele relacionados. Os alunos terão a 

oportunidade de perceber que suas concepções sobre o calor se assemelham bastante com 

antigas teorias científicas, as quais foram amplamente aceitas durante algum tempo – até 

mesmo as confusões que eles costumam cometer entre os conceitos de calor e temperatura 

foram, no passado, cometidas pelos cientistas. Contudo tais teorias, aos poucos, foram se 

mostrando inconsistentes e acabaram sendo substituídas por outras mais adequadas. Trata-se 

de um momento importante de ruptura com modelos largamente aceitos até então como 

satisfatórios. Mesmo as novas teorias foram sendo aperfeiçoadas gradativamente até 

chegarem ao estado de elaboração atual. Esse processo contou com a contribuição de muitos 

cientistas – cujos nomes, muitas vezes, são desconhecidos entre os estudantes – e não de 

algumas poucas mentes geniais. Os episódios históricos envolvendo a evolução do conceito 

de calor são riquíssimos de aspectos que ilustram a NDC. Os alunos poderão ter acesso aos 

debates e trocas de ideias entre os cientistas na tentativa de encontrar formulações cada vez 

melhores sobre a natureza do calor.  

A evolução histórica desse conceito está atrelada, particularmente no que se refere ao 

seu equivalente mecânico, à realização de experimentos. Sendo assim, um dos motivos que 

justificam a escolha do tema é a conveniência de seu estudo por meio do enfoque 

experimental que articula a HFC com atividades de caráter mais investigativo. A proximidade 

entre muitas das ideias fundamentais, necessárias para a realização de um experimento 

didático e as concepções presentes em experimentos de cientistas9 como Mayer, Joule e 

Colding para a obtenção do equivalente mecânico do calor se configura como um importante 

motivo para se defender o uso da HFC na abordagem do tema, levando-se em conta que a 

mesma pode ajudar os alunos durante o processo de investigação. Além disso, o episódio 

histórico envolvendo a obtenção do equivalente mecânico do calor é o terreno de uma 

acirrada disputa entre Joule e Mayer para ver quem possuía o privilégio da descoberta dessa 

importante “quantidade”. Este é um exemplo interessante de controvérsia para ser abordado 

______________ 
9  Julius Robert Mayer (1814-1878), médico e cientista alemão. 
 James Prescott Joule (1818-1889), cientista britânico. 
 Ludwig August Colding (1815-1888), engenheiro e cientista dinamarquês. 



 39 

 

com os alunos. Todas essas possibilidades têm por objetivo levar o aluno à compreensão de 

que a Ciência é essencialmente uma construção humana. 

 No passado, os estudos sobre a natureza do calor – especialmente os que envolveram 

o estabelecimento da equivalência entre calor e trabalho mecânico – foram relevantes para o 

desenvolvimento de um princípio geral de conservação da energia (expresso, de uma forma 

particular, na Primeira Lei da Termodinâmica). Contudo, tal importância só será percebida 

dentro de uma abordagem histórica. 

Outro aspecto que justifica a perspectiva histórica na abordagem do calor é a 

contribuição que a mesma oferece na percepção do embricamento entre os desenvolvimentos 

científico e tecnológico e as mudanças sociais, atrelado ao período denominado Revolução 

Industrial. Em outras palavras, o tema calor é profícuo para o enfoque interdisciplinar tão 

almejado nas atuais diretrizes para o Ensino Médio. 

Ainda em relação ao enfoque interdisciplinar, o estudo do calor, por meio de sua 

evolução histórica, propicia a compreensão sobre a manutenção, ainda nos dias atuais, de 

termos, nas linguagens escrita e falada, que se mostram incoerentes com os modelos aceitos 

cientificamente. Por exemplo, é comum frases tais como: “Ufa, hoje está muito calor”. “Fecha 

a janela para o frio não entrar”. 

 
 
4.2 SELEÇÃO DOS ENFOQUES PARA A CONDUÇÃO DA SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA 
 
 
 As recomendações descritas no capítulo anterior sobre os aspectos da NDC que 

devem ser abordados no ensino dos conteúdos de Física nortearam a proposição da sequência 

didática com o foco na HFC que será descrita posteriormente. Dentre as sugestões 

metodológicas apresentadas, optou-se por alicerçar a construção da sequência didática na 

exploração de episódio histórico, na investigação orientada e nos debates e discussões com 

ênfase na exploração de experimento. 

 

4.2.1 INVESTIGAÇÃO ORIENTADA 
 

 A escolha pela investigação orientada no estudo do tema calor foi realizada com base 

em três fatores. Em primeiro lugar, essa metodologia de ensino se mostra como uma excelente 

oportunidade para a utilização da HFC, que deverá servir como uma das possíveis ferramentas 

de auxílio (em conjunto com o professor) aos alunos na realização das atividades 
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investigativas. Paralelamente, o uso da HFC pode contribuir na superação de visões 

deformadas sobre a atividade científica e no desenvolvimento de atitudes mais próximas do 

“fazer” Ciência pelos educandos. Em segundo lugar, nessa modalidade de investigação, 

mesmo que sob orientação do professor, ainda reside a possibilidade da realização de um 

processo de ensino-aprendizagem que procura garantir ao aluno o papel de protagonista na 

construção do seu conhecimento, conforme evidenciado por Höttecke, Henke e Riess (2012). 

O terceiro fator leva em consideração o fato de que, na maioria das escolas públicas 

brasileiras, não existe o hábito de se realizar atividades de caráter mais investigativo. Assim 

considera-se que, num primeiro momento, seja mais adequada a introdução de atividades não 

muito abertas para os estudantes, pois, do contrário, elas poderiam ser consideradas 

extremamente difíceis por eles o que, por sua vez, desencadearia nos alunos um sentimento de 

rejeição pela atividade. 

 Essa opção metodológica norteou a seleção das outras duas, de maneira que nos 

próximos itens, o kit experimental e o episódio histórico serão mais bem detalhados. 

 
 
4.2.2 O KIT EXPERIMENTAL 
 
 

A opção pelo uso de experimento como recurso didático, aliado à investigação 

orientada, além de se mostrar adequada a um ensino que pressupõe os debates e discussões, 

bem com a explicitação de concepções espontâneas, elementos importantes na aprendizagem 

do conteúdo, também oferece a possibilidade dos estudantes compreenderem adequadamente 

as articulações entre os aspectos teóricos e práticos da construção de um conhecimento 

científico. Além disso, apresenta a característica de ser viável no contexto escolar, já que para 

o tema selecionado – calor e seu equivalente mecânico – os experimentos, geralmente, não 

exigem materiais ou artefatos fora do alcance das escolas brasileiras. 

O kit experimental proposto nesta monografia foi obtido a partir do site 

WEBFÍSICA10. Os objetivos do experimento descritos no site são:  

 
 
saber aplicar o princípio de conservação de energia nas transformações de energia 
mecânica para térmica e determinar experimentalmente o valor do Equivalente 
Mecânico do Calor; operacionalizar as grandezas físicas para a determinação das 
energias mecânica e térmica; estabelecer um modelo teórico simplificado e 

______________ 
10 SILVA, Tatiana da et al. WEBFÍSICA. Consórcio CEDERJ – Fundação CECIERJ, 2005-2007. Disponível 
em: <http://www.fsc.ufsc.br/~tati/webfisica/calorimetria/icf2-mod5-aula5/experim3.htm>. Acesso em: 30 
janeiro 2013. 
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explicitar as hipóteses escolhidas; compreender as limitações experimentais do 
sistema físico utilizado; analisar os resultados obtidos experimentalmente e 
comparar com o resultado esperado para o equivalente mecânico do calor. 
 
 

Quanto à obtenção da relação que estabelece a equivalência entre duas unidades de 

medida de energia, o joule e a caloria, não havia na proposta do site qualquer sinalização para 

uma abordagem do conteúdo alicerçada na perspectiva histórico-filosófica. Entretanto, foi 

fácil perceber a possibilidade de utilização desse material com o uso da HFC visto que as 

concepções que embasam a realização do experimento são semelhantes às utilizadas por 

cientistas como Joule, Mayer, Colding e outros homens da Ciência em suas investigações 

sobre a natureza do calor.  

Uma característica desse kit é o fato de ser composto de materiais de custo 

relativamente baixo e de fácil aquisição pela maioria dos alunos. Além disso, sua montagem e 

manuseio são simples e oferecem baixo risco à segurança dos estudantes – talvez o maior 

risco esteja associado à quebra do termômetro de vidro. Há também a percepção de que os 

desafios conceituais envolvidos na realização do experimento são comparáveis às outras 

dificuldades que os estudantes enfrentam ao longo do estudo da Física no Ensino Médio. 

Todas essas características foram importantes na decisão de se adotar este material como 

recurso didático.  

A seguir, para melhor compreensão do kit experimental proposto é apresentada uma 

descrição que contempla o material necessário, os procedimentos para sua construção e 

utilização. 

A Figura 1 ilustra a lista de material necessário para a produção do kit experimental. 
 

 
Figura 1: Material necessário para a construção do kit. 
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A construção do kit exige procedimentos bem simples. Primeiramente, as bolinhas de 

chumbo (cerca de 750 bolinhas) devem ser colocadas no porta garrafa de isopor. Em seguida, 

com o uso da régua, a altura de queda das bolinhas deve ser medida.  

A altura de queda das bolinhas (h) é igual à soma da altura da tampa (h1) com a da 

parte livre do interior do porta garrafa (h2). Essas medidas podem ser obtidas a partir do 

procedimento mostrado na Figura 2.  

 

 
Figura 2: Procedimento para a medida da altura de queda das bolinhas de chumbo. 

 

O porta garrafa de isopor, após ser fechado com sua tampa, deve ser “lacrado” com a 

fita adesiva, para evitar que a tampa se solte. 

Como último procedimento na produção do kit, deve ser feito um orifício na tampa 

do porta garrafa com diâmetro compatível com o do termômetro. Este orifício pode ser feito, 

por exemplo, com um lápis com ponta. 

Os procedimentos básicos para o uso do kit são: o porta garrafa deve ser lentamente 

colocado com a tampa para baixo; o termômetro deve ser inserido no orifício de modo que 

seu bulbo fique em contato com as bolinhas de chumbo; medida da temperatura inicial das 

bolinhas de chumbo (Figura 3); retirada do termômetro e vedação do orifício com a fita 

adesiva; o porta garrafa deve ser virado de 50 a 100 vezes para que as bolinhas de chumbo 

caiam sob a ação de seu peso; nova medida da temperatura das bolinhas de chumbo, com a 

abertura do orifício e inserção do termômetro. 
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Figura 3: Procedimento para a medida da temperatura das bolinhas. 

 

Supondo que toda a energia potencial tenha sido convertida em energia interna das 

bolinhas de chumbo, através do trabalho do peso e das colisões inelásticas, e que esta 

conversão ocorra segundo a mesma proporção em todas as transformações é possível 

estabelecer uma equivalência entre trabalho mecânico e calor. Assim, considerando τ o 

trabalho e Q o calor, tem-se: 

Qτ =   

)
i

T
f

(T
Pb

cMh)(NgM −⋅⋅=⋅⋅⋅  

Onde: 

M = soma das massas de cada bolinha contida no recipiente 

g = aceleração da gravidade 

N = número de vezes em que o recipiente foi virado 

h = altura de queda 

cPb = calor específico do chumbo 

Tf = temperatura final 

Ti = temperatura inicial 

 

 O equacionamento das duas quantidades envolvidas no experimento descrito acima 

pode ser interpretado como a expressão em linguagem matemática da ideia metafísica “causa 

aequat effectum”, concepção básica utilizada por Mayer ao realizar seus estudos sobre a 

relação entre o calor e o movimento. Segundo Coelho (2009, p. 962), de acordo com essa 

ideia, “se uma causa c origina um efeito e, e este se torna a causa de um efeito f, então e = f 
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ou, como Mayer escrevia, c = e = f ... = c”. Essa é uma concepção que pode ser bastante útil 

para os estudantes realizarem a atividade investigativa que será proposta posteriormente. O 

professor deve explorar, com o auxílio da HFC, as semelhanças indicadas acima no decorrer 

da investigação. 

 Cabe esclarecer que o uso do experimento como recurso didático exige as seguintes 

aproximações e suposições: as colisões entre as bolinhas e as paredes do recipiente são 

totalmente inelásticas; em cada uma das quedas, a massa M das bolinhas, supostas em 

repouso, cai de uma altura h, transformando a energia potencial gravitacional em energia 

cinética das bolinhas; as colisões transformam toda a energia cinética das bolinhas, adquirida 

nas quedas, em energia interna; o isopor tem capacidade térmica desprezível, de tal forma que 

toda energia é absorvida apenas pela massa de chumbo sob forma de energia interna; o calor 

específico do chumbo é cPb = 0,032 cal/g .ºC; aceleração da gravidade é g = 9,8 m/s2.  

 O uso desse kit com as aproximações e suposições mencionadas acima permite a 

obtenção do seguinte resultado experimental: 1 cal = 6,68 J. 

 

4.2.3 O EPISÓDIO HISTÓRICO 
 

Como já mencionado, o episódio histórico que será explorado na sequência didática 

trata do processo de investigação sobre a natureza do calor e sua relação com o movimento 

(trabalho mecânico). Entre os eventos mais importantes para o desenvolvimento da Física, 

ocorridos durante esse processo, estão a obtenção do equivalente mecânico do calor e a 

formulação de um conjunto de ideias que ajudaram e motivaram os cientistas a conceber um 

princípio mais geral da conservação da energia (posteriormente estendido aos fenômenos 

térmicos, elétricos, magnéticos, químicos e biológicos).  

 No final do século XVIII, Benjamin Thompson (1753-1814) – mais conhecido como 

Conde Rumford – realizou uma série de experimentos nos quais se verificavam algumas 

imprecisões e inconsistências do modelo do calórico, à medida que se tentava explicar os 

fenômenos observados usando essa teoria. São famosos os seus relatos sobre experiências 

com perfuração de canhões de bronze nas quais ele verificava um grande aumento na 

temperatura do armamento e das lascas metálicas liberadas na perfuração. Os adeptos da 

teoria do calórico explicavam o fato dizendo que quando o metal era fragmentado ele perdia a 

capacidade de reter calórico, liberando-o então. Dessa forma, o aquecimento era devido ao 

calórico liberado pelos fragmentos de bronze e da broca perfuradora. Porém, Rumford 

constatou que, mesmo quando a broca estava cega e não havia fragmentação dos materiais, o 
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canhão continuava a aquecer, enquanto a broca estivesse em movimento e em contato com o 

bronze. Existe um elaborado conjunto de estudos quantitativos e qualitativos realizados para 

compreender melhor esse fenômeno, contudo, entre outros objetivos, Rumford tentou mostrar 

que a concepção de que o calórico não pode ser gerado – um dos pressupostos básicos do 

modelo consistia na suposição de que o calórico não podia ser criado nem destruído – era 

inconciliável com o fato de o canhão ter adquirido um “grau de calor” considerável (na 

verdade, de acordo com os conceitos atuais, ele estava se referindo à temperatura) (GOMES, 

2012, p. 1058). Da mesma forma, não fazia sentido conceber algo que pode ser fornecido, 

aparentemente, de maneira ilimitada como uma substância material. Após a realização desses 

estudos, Conde Rumford concluiu que o “calor gerado” estava associado, de alguma forma 

que ele ainda não sabia explicar, “ao movimento das partículas dos materiais que se 

atritavam” (GOMES, 2012, p. 1062).  

 Apesar do considerável esforço empreendido pelo Conde Rumford nessas 

investigações, seus trabalhos tiveram pouca repercussão na comunidade científica. Assim 

como ele, muitos outros cientistas tais como Humphry Davy e Thomas Young, igualmente, 

questionaram a materialidade do calórico, porém sem repercussão significativa. Além disso, 

as conjecturas lançadas sobre a natureza dinâmica do calor também sofriam ataques dos 

caloristas, estabelecendo um clima de disputa entre os defensores de cada teoria. Como 

lembrado por Medeiros (2009, p. 12), para derrubar a teoria do calórico não bastava o fato de 

que ela não conseguia explicar bem um determinado fenômeno, pois ela ainda continuava a 

explicar satisfatoriamente uma série de outros fenômenos. Além disso, a teoria dinâmica do 

calor também tinha suas lacunas: talvez a mais importante fosse o fato dela não conseguir 

explicar satisfatoriamente a propagação do calor no vácuo – o que só foi conseguido com a 

evolução da teoria eletromagnética. Dessa forma, a teoria do calórico continuou com muita 

força e grande aceitação no cenário científico europeu por mais algumas décadas. 

 As investigações sobre novas ideias a respeito da natureza do calor e suas relações 

com o trabalho mecânico voltaram a ganhar mais destaque com os estudos realizados por 

personalidades da Ciência11 (Mayer, Joule, Colding, Helmholtz, Lord Kelvin, Carnot dentre 

outros), em meados do século XIX. Tais investigações são consideradas o ponto de partida 

para o estabelecimento do princípio geral da conservação da energia. Isto porque, segundo 

______________ 
11 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894), médico e cientista alemão. 
 William Thomson (1824-1907), mais conhecido como Lord Kelvin, engenheiro e cientista britânico. 
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832), engenheiro e cientista francês. 
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Martins (1984, p. 78), “uma vez estabelecido este ponto [as equivalências entre trabalho 

mecânico e calor], não era difícil aplicar a mesma ideia a outras conversões energéticas”. 

 Por exemplo, Mayer e Joule realizaram, embora de forma independente, diversos 

estudos sobre as relações entre calor e movimento (trabalho mecânico), e ambos obtiveram 

diversas estimativas para o equivalente mecânico do calor. Inicialmente, tais estimativas eram 

muito variáveis: Mayer, por exemplo, obteve o resultado (em unidades atuais) 1 cal = 3,6 J 

enquanto Joule, em um de seus trabalhos, apresentou resultados variando entre 3,2 J/cal e 5,5 

J/cal para o equivalente mecânico do calor (MARTINS, 1984, p. 67;70). Porém, Joule 

aperfeiçoou suas técnicas e passou a obter resultados cada vez mais consistentes, 

principalmente após a realização da sua famosa experiência de agitação, por meio de pás 

girantes, de água confinada em um recipiente. 

 Além das investigações sobre a relação do calor com o trabalho mecânico, esses dois 

cientistas estudaram outros tipos de relações. Por exemplo, Mayer apresentou uma forma de 

analisar a queda de um corpo partindo do pressuposto de que existe uma relação de causa-

efeito entre a altura da queda e a massa do corpo e o movimento adquirido pelo corpo. Do 

mesmo modo, estudou fenômenos que envolviam a realização de movimento e o consequente 

aparecimento de efeitos eletrostáticos – com um aparelho denominado eletróforo. Joule 

também estudou fenômenos elétricos, térmicos, mecânicos e químicos, obtendo o equivalente 

mecânico do calor por outras vias, antes mesmo de utilizar o experimento da água com as pás 

girantes. 

 Observa-se que vários cientistas – predecessores e contemporâneos de Mayer e Joule 

– contribuíram com ideias que, posteriormente, deram origem ao princípio de conservação da 

energia. Da mesma forma, muitos foram os estudiosos da Ciência que propuseram modelos 

dinâmicos – alguns dos quais já associados às vibrações das partículas de um corpo – para o 

calor, motivados, entre outras razões, pelo mesmo fenômeno que intrigou o Conde Rumford: 

a “geração de calor” pelo atrito.  

 No entanto, convém destacar que as noções precursoras algumas vezes vinham 

acompanhadas de imprecisões, ou mesmo de erros de interpretação dos fenômenos. Porém, ao 

longo do tempo, elas foram sendo gradativamente aperfeiçoadas, através de um intenso 

processo de sistematização, refinamento, troca de ideias e testes experimentais (como os 

realizados por Mayer, Joule, Colding, Carnot, dentre outros) e dariam origem ao conceito de 

energia e ao seu princípio de conservação. Dessa forma, não se pode dizer que esta lei 

científica foi descoberta por uma pessoa. Trata-se de uma “descoberta” múltipla (MARTINS, 

1984, p. 77). 
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 Quanto à natureza do calor, cabe enfatizar que, apesar de não haver ainda uma 

unanimidade entre os historiadores da Ciência sobre os motivos que levaram ao declínio da 

teoria do calórico, muitos pesquisadores, segundo Gomes (2012, p. 1064), acreditam que o 

advento da conservação da energia (por volta da década de 1850) foi decisivo, constituindo-se 

no ataque final à teoria e substituindo a conservação do calórico.  

 Contudo, é importante ressaltar que a passagem da antiga para a nova concepção 

sobre o calor não consistiu de uma mudança brusca. Nas décadas anteriores a 1850, a teoria 

do calórico tinha muita força, porém passou a experimentar diversos questionamentos. O 

clima de tensão criado pelas controvérsias contribuiu para estabelecer um período de 

agnosticismo quanto à natureza do calor que se estendeu, aproximadamente, de 1820 até 1850 

(GOMES, 2012, p. 1065). Nesse contexto, de acordo com alguns pesquisadores, as novas 

inconsistências do modelo do calórico aliadas ao crescimento da crítica ao mecanicismo, ao 

fortalecimento da conservação da energia, à obtenção do equivalente mecânico do calor e ao 

desenvolvimento da teoria eletromagnética – que passou a explicar como o calor se propagava 

por irradiação – podem ser citados como os fatores mais importantes para o abandono da 

teoria do calórico. Por fim, Gomes (2012, p. 1064) conclui afirmando que “o conceito de 

energia, que foi se consolidando a partir da década de 1840, finalmente pode servir como 

elemento de ligação entre a mecânica e a termodinâmica”. 
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5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 
 A seguir será apresentada uma sugestão de sequência didática para o estudo do calor 

– mais especificamente, de sua natureza – e do processo de obtenção de seu equivalente 

mecânico bem como das ideias envolvidas nas investigações que deram origem a este 

resultado fundamental para o desenvolvimento da Física. Essa sequência foi concebida para 

ser usada em continuação ao estudo dos fenômenos térmicos – após serem abordados temas 

como temperatura e sua medida, capacidade térmica, calor específico e equação fundamental 

da calorimetria. A carga horária prevista para sua implementação é de 8 a 10 horas-aula, o que 

corresponde a um total de 4 a 5 encontros de 2 horas-aula cada. Os temas escolhidos refletem 

a já discutida percepção da importância que os estudos relacionados a tais temas tiveram na 

história da Física, uma vez que a criação de um terreno propício para a formulação de um 

princípio mais geral de conservação da energia possui estreita ligação com as investigações, 

troca de ideias e controvérsias ocorridas no processo de obtenção do equivalente mecânico do 

calor. 

 Sendo uma sequência alicerçada no uso da HFC, consequentemente, ao longo da 

proposta, serão apontadas, oportunidades para a discussão de aspectos da NDC, visando à 

desmistificação da atividade científica.  

 Para um melhor acompanhamento dessa sequência didática, pressupõe-se que, além 

dos conteúdos relativos aos fenômenos térmicos já mencionados, os estudantes tenham 

conhecimento de alguns conceitos decorrentes do estudo da mecânica, tais como: trabalho de 

uma força (incluindo o caso especial do trabalho do peso na queda de um corpo), energia 

mecânica, colisões elásticas e inelásticas. É importante também que os estudantes tenham não 

só o conhecimento da teoria do calórico, mas que reconheçam as razões pelas quais ela foi a 

principal teoria utilizada para explicar os fenômenos térmicos – dentre as possíveis razões 

figura, certamente, o poder que a teoria tinha para explicar diversos fenômenos de natureza 

térmica. 

 Para uma melhor condução dessa sequência didática, é altamente aconselhável que 

os professores leiam e entendam os textos de HFC presentes nos artigos de Gomes (2012), 

Martins (1984), Medeiros (2009), Coelho (2009) e nas páginas do site HIPST12. Dessa forma, 

os professores estarão mais preparados para regular de modo eficiente o nível de orientação 

______________ 
12 History and Philosophy in Science Teaching. Disponível em: 
<http://hipstwiki.wetpaint.com/page/Introduction+of+Topics+of+History+of+Energy+in+the+Teaching+of+Phy
sics+and+Chemistry>. Acesso em 03 janeiro 2013. 



 49 

 

oferecido aos alunos ao longo da investigação empreendida por eles, discutindo e alimentando 

os debates e as constantes trocas de ideias entre os estudantes com informações históricas e 

detalhes relevantes para o entendimento das concepções envolvidas na realização da 

atividade. 

 Para melhor compreensão da sequência didática, são apresentadas, na ordem prevista 

para sua implementação junto aos alunos, as principais características de suas etapas. 

 
 

5.1 PROBLEMATIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 
 O professor deverá iniciar a sequência didática com discussões que contribuam para 

a problematização e contextualização do assunto em estudo, de maneira a fomentar a 

formulação do problema, por meio de um processo dialógico com a turma. 

 A problematização deve ser realizada, inicialmente, a partir do estímulo à 

explicitação das concepções espontâneas dos alunos, construídas sobre os fenômenos da vida 

cotidiana, fenômenos acerca dos quais os alunos já tenham ouvido falar ou ainda que possuam 

alguma relação com os fenômenos estudados pelos cientistas do passado ao longo das 

investigações sobre a natureza do calor. Nesse sentido, é importante que o professor faça 

perguntas à turma, dentre as quais: Como você explica o fato de a temperatura de nossas mãos 

aumentarem ao esfregarmos uma na outra? Para que fazemos isso? Como você explica o fato 

de ser necessário riscar o palito na caixa de fósforos para acendê-lo? Você sabe como os 

homens pré-históricos procediam para obter o fogo? Explique. O que ocorre quando tiramos 

uma garrafa de água gelada do refrigerador e a deixamos exposta ao ambiente, durante algum 

tempo (em cima da mesa, por exemplo)? Explique o que acontece. 

 É provável, apesar de não se poder afirmar com certeza, que as principais concepções 

espontâneas que apareçam nessa discussão sejam a de que “o calor é gerado pelo atrito” das 

mãos, do palito com a caixa de fósforos ou das pedras usadas pelo homem pré-histórico e a 

noção de que a água ganha calor ou perde frio para o ambiente. É interessante que o professor 

passe a incorporar cada vez mais na sua prática esse exercício de previsão e reflexão sobre os 

tipos de concepções dos estudantes. Obviamente, é impossível prever tudo, porém este hábito 

pode ajudar o docente a se preparar melhor para lidar com as noções trazidas pelos educandos 

que, no caso do calor, costumam ser compartilhadas por muitos deles. 

 Nesse momento, a troca de ideias entre os alunos deve ser incentivada, de modo que 

o professor tenha a oportunidade de perceber, por meio de suas falas, que noções estão 
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enraizadas. É possível que o professor se depare com visões bastante diferentes. Contudo, não 

há motivo para pânico. Embora o ideal seja que o professor saiba lidar com cada uma delas, 

não se pode deixar de reconhecer que tratar adequadamente as concepções dos alunos é uma 

tarefa bastante desafiadora. Uma das maneiras de se fazer isso é provocando os alunos com 

questões intrigantes, que os façam perceber, tanto as implicações como as limitações de seus 

conhecimentos prévios. Entre outras possibilidades de perguntas que o professor pode e deve 

fazer se encontram: “Tudo bem, aluno X, você disse que nossas mãos esquentam porque calor 

é gerado quando as esfregamos, mas esse calor vem de onde, do nada? Você disse que vem do 

atrito? Mas atrito e calor são a mesma coisa? Como uma coisa gera a outra?”  

 As recomendações de Schön (1992) são especialmente úteis para ajudar o professor a 

lidar com ideias prévias dos educandos. No exercício contínuo da reflexão na e sobre a ação, 

o professor pode incrementar suas habilidades de provocação e tratamento adequado das 

noções espontâneas dos alunos. O resultado deste processo é o aumento da experiência do 

docente. 

 Em seguida, o professor irá distribuir para a turma o Texto I 13 (Anexo 8.1), contendo 

comentários sobre o trabalho do Conde Rumford, além de passagens com descrições do 

próprio Rumford sobre suas investigações. 

Os alunos, então divididos em grupos de 3 a 4 alunos, lerão o texto e deverão focar 

suas atenções sobre alguns aspectos do texto: Sobre o que trata o texto? De que pessoa o texto 

trata? Você já tinha ouvido falar nessa pessoa? Ele era cientista de profissão? Que problema 

ele estava investigando? Você consegue perceber alguma relação entre o conteúdo do texto e 

o que foi discutido anteriormente na turma? Os estudantes devem refletir em grupo sobre 

essas questões para, em seguida, o professor conduzir uma nova discussão com a turma. Para 

enriquecer essa discussão, recomenda-se que o professor leia o texto de Medeiros (2009). 

 Observe que, tais questionamentos já se configuram como oportunidade para o 

professor discutir aspectos da NDC. A começar pelo fato de o texto apresentar o relato de uma 

investigação sobre um fenômeno cuja explicação através da teoria amplamente aceita até 

então (a do calórico) não era convincente para uma determinada pessoa. Ou seja, o 

conhecimento científico está sujeito a questionamentos e mudanças. É importante destacar 

também que, apesar dos esforços do Conde Rumford em convencer a comunidade da 

pertinência de suas ideias, a repercussão do seu trabalho foi muito baixa como aponta Gomes 

______________ 
13 Extraído de GOMES, Luciano Carvalhais. A ascensão e queda da teoria do calórico. Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física, v. 29, n. 3, p. 1030-1073, 2012 com ilustrações do autor desta monografia. 
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(2012, p. 1062-1063), pois a teoria do calórico ainda continuou a ser aceita amplamente por 

um bom tempo. O próprio Rumford foi adepto dessa teoria antes de suas investigações na 

fábrica de canhões.  

 Em geral, esse cientista não está entre os mais conhecidos dos alunos, principalmente 

em relação a Einstein, Newton, Galileu etc. Nesse sentido, é oportuno comentar o papel 

desses desconhecidos na produção do conhecimento – Robert Mayer, por exemplo, é ainda 

mais esquecido no meio estudantil, no entanto, deu importantes contribuições à Ciência. 

Outro assunto interessante é o fato de Rumford não ter sido cientista de profissão. É indicado 

que o professor procure se informar adequadamente sobre o que era ser cientista de profissão 

naquela época, se isso existia mesmo ou se existe, para poder tratar apropriadamente essa 

questão com a turma – ao que parece, naquela época não havia uma diferenciação precisa 

entre o cientista e o não cientista. O fato é que Conde Rumford era engenheiro militar, 

trabalhava na perfuração de canhões e foi nesse ambiente que ele iniciou seus estudos, ou 

seja, ele não se dedicava integralmente à atividade científica. Esse interesse em assuntos da 

Ciência era, na verdade, corriqueiro em muitas pessoas que também se dedicavam a outras 

ocupações. Alguns autores atuais costumam utilizar o termo “homens da Ciência”, 

possivelmente para designar melhor as pessoas envolvidas na produção do conhecimento 

científico, em virtude dessa diversidade de profissionais que lidavam com a Ciência. O 

próprio Michael Faraday, por exemplo, não teve uma educação formal, porém foi um 

importante estudioso da Ciência. Essas evidências possibilitam ao aluno perceber que o 

conhecimento científico se desenvolveu muitas vezes por contribuições de pessoas comuns e 

podem induzi-lo a desconstruir o mito da suposta genialidade necessária para se “fazer” 

Ciência. Essa discussão ajuda a reforçar a noção de que a Ciência é uma construção 

essencialmente humana. 

 Um dos questionamentos sugeridos para o debate oportuniza ao aluno perceber certa 

proximidade entre os fenômenos que despertaram o interesse do Conde Rumford, no passado, 

e os fenômenos com os quais eles se deparam no dia-a-dia, alguns dos quais já discutidos no 

início da sequência didática, mais especificamente, no momento da explicitação das suas 

concepções prévias. O objetivo é reforçar para o aluno que a Ciência se preocupa não somente 

com fenômenos complicados – big bang, átomos, relatividade, indução eletromagnética – mas 

também com os fenômenos corriqueiros tais como aquecimento e resfriamento dos objetos, 

mudanças de estado físico, queda dos corpos, ferrugem etc. 

 O texto sugerido para o debate também permite que o professor aborde a etapa 

fundamental de comunicação das ideias e dos resultados à comunidade científica, feita pela 
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pessoa que realizou uma investigação. A publicação favorece a troca de ideias entre os 

cientistas, mas também expõe o cientista às possíveis críticas de outros colegas ao seu 

trabalho. 

 É importante que, ao final da discussão, os fenômenos investigados pelo Conde 

Rumford, suas indagações e suas conclusões tenham ficado claras, ou seja, que o assunto de 

que trata o texto tenha sido entendido pela turma. Por exemplo, é importante que os alunos 

tenham percebido que Rumford considerava inconciliável a noção de que o calórico não pode 

ser gerado – pressuposto básico da teoria – com o fato de o canhão ter adquirido um “grau de 

calor” considerável. Da mesma forma, para ele não fazia sentido conceber algo que pode ser 

fornecido, aparentemente, de maneira ilimitada como uma substância material.  

 Esse entendimento pode ser verificado por uma breve análise das respostas dadas 

pelos estudantes aos seguintes questionamentos: Qual a origem daquele grande aumento de 

temperatura? O que o Conde Rumford pensava a respeito? Quais as suas conclusões? Seria o 

calor uma forma de movimento? Que problemas surgiam ao se tentar explicar esse fenômeno 

a partir da teoria do calórico, de acordo com Rumford? Os alunos devem manifestar suas 

opiniões sobre tais questionamentos, explicitando suas percepções. A análise das respostas 

pode auxiliar o professor a se certificar de que os educandos entenderam a pertinência das 

indagações do Conde Rumford. Ao mesmo tempo, o docente pode sondar se, após a leitura do 

texto, as concepções dos estudantes sofreram alguma modificação refazendo as perguntas do 

início desta seção (2º parágrafo) – talvez seja apropriado mudar a forma de fazer a pergunta, 

embora conservando o sentido original da mesma. 

 Neste momento, é conveniente que alguns aspectos da teoria do calórico sejam 

relembrados – que deveriam ter sido discutidos em aulas anteriores – de modo a reforçar o 

entendimento por parte dos estudantes do conflito estabelecido pelo Conde Rumford. Tal 

resgate pode ser feito por meio da pergunta: Mas como o calor era concebido naquela época? 

Professor e alunos devem interagir nesse resgate. Contudo, o professor deve cuidar para que, 

através dos impasses discutidos entre a teoria do calórico e os trabalhos de Rumford, se 

estabeleça um clima de indefinição, de mistério na turma, buscando criar os conflitos 

cognitivos. Novamente, o uso de perguntas pode ajudar: Baseando-se no experimento do 

Conde Rumford, seria possível também aumentar indefinidamente a temperatura de nossas 

mãos se continuarmos esfregando-as? Explique. É interessante que o aluno perceba que existe 

um limite. É justamente um dos objetivos da atividade que o aluno compreenda o que 

determina esse limite. 
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 Ainda na etapa de problematização e contextualização, sugere-se uma apresentação 

dos trabalhos de Julius Robert Mayer e de James Prescott Joule, através da exposição do 

conteúdo pelo professor14 e pela leitura do Texto II15 constante do Anexo 8.2 pelos 

estudantes, seguida por debate professor-alunos. 

 Uma análise do que foi feito por esses dois personagens da Ciência permite encontrar 

alguns pontos semelhantes e outros diferentes. Apesar de haver também uma relação destes 

estudos com o trabalho de Rumford, não se encontra qualquer referência ao Conde, nos 

artigos de Mayer. Todavia, Joule referencia Rumford em seu artigo. O professor pode 

estimular os alunos a identificar as semelhanças e as diferenças entre os trabalhos de cada um, 

fazendo uso de perguntas, tais como: Há algum aspecto do trabalho de Mayer que seja 

parecido com o que estudamos anteriormente? E no que se refere aos trabalhos de Joule? O 

que os trabalhos de Mayer, Joule e Rumford parecem sugerir a respeito do calor e do 

movimento, dois fenômenos aparentemente distintos? Quais os fenômenos descritos por eles 

que os ajudaram a pensar sobre essa questão? Que fenômenos do seu dia-a-dia você poderia 

citar e que tem alguma relação com o que estamos estudando? 

 Nesse momento, começa a se configurar a oportunidade para a apresentação do 

problema. A possível ligação entre trabalho e calor, conjecturada por Rumford e investigada 

por Mayer e Joule, levou estes dois últimos a especular sobre uma possível relação 

quantitativa fixa entre estes dois domínios (o mecânico e o térmico). Dessa forma, o professor 

pode fazer uso do seguinte questionamento: Se o calor está ligado de alguma forma ao 

trabalho mecânico, como parecem sugerir os trabalhos de Rumford, Mayer e Joule, como 

averiguar precisamente a existência ou não desta relação? Esta é a indagação básica a ser 

respondida por meio da realização da atividade investigativa, da leitura dos textos e das 

discussões mediadas pelo professor. Ao que parece, Rumford não chegou a responder tal 

questionamento, mas certamente, Mayer e Joule o fizeram. 

 Portanto, logo em seguida, o professor deve informar aos alunos que eles vão 

procurar obter uma resposta por meio de uma atividade experimental, procedendo de forma 

semelhante a Mayer e Joule. A realização dessa atividade experimental se caracteriza como a 

segunda etapa da sequência didática proposta, cujo detalhamento será descrito no próximo 

item. 

______________ 
14 Exposição do conteúdo alicerçada nos artigos de Coelho (2009) e Martins (1984). Como o segundo artigo não 
está disponível na Internet, o mesmo se encontra no Anexo 8.3, de modo a facilitar o seu acesso. 
15 O Texto II é um conjunto de slides, de MARTINS, Roberto de Andrade, intitulado Desenvolvimento da 
termodinâmica. Disponível em: <http://www.ghtc.usp.br/server/HFIS/histfis-g2.pdf>. Acesso em: 19 fevereiro 
2013. 
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5.2 APRESENTAÇÃO DO KIT E PROPOSTA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA 
 
 
 Nesta etapa, o professor apresenta o kit experimental para os grupos de alunos e faz o 

seguinte questionamento: Como vocês fariam para obter uma relação entre trabalho mecânico 

e calor a partir do material que foi apresentado a vocês? O professor deve enfatizar para a 

turma que os principais responsáveis pelo planejamento, montagem, realização das medidas, 

dos cálculos e a obtenção dos resultados e conclusões serão os próprios alunos, trabalhando 

nos grupos constituídos (de 3 a 4 alunos). 

 Em um primeiro momento, recomenda-se que o professor deixe os grupos 

especularem por conta própria – ou seja, sem nenhuma ajuda – sobre o que eles devem fazer. 

É provável que os alunos comecem indicando soluções vagas para a resolução do problema. 

Porém espera-se que, com o decorrer da negociação de sugestões entre os membros dos 

grupos, possa ocorrer uma pequena evolução na percepção de quais soluções são mais 

plausíveis. Se a turma for constituída de alunos com pouca experiência em atividades tão 

abertas, é bem provável que os alunos sintam bastante dificuldade em evoluir. Nesse sentido, 

considera-se que a HFC pode ser útil no fornecimento de pistas destinadas a auxiliar os 

alunos. Dessa forma, o professor deve indicar partes do Texto II que se configurem como 

pistas, além de relembrar trechos de sua exposição sobre o assunto (por exemplo, o que era o 

princípio das causas e dos efeitos, como Mayer o utilizava matematicamente etc.). 

 O professor também pode intervir fazendo questionamentos aos grupos. Tais 

questionamentos podem ser feitos de modo a despertar a atenção dos alunos para aspectos 

que, eventualmente, passem despercebidos em suas análises e reflexões sobre os textos lidos. 

Por exemplo: Quais as ideias que Mayer usou para realizar suas investigações? E Joule? 

Como eles quantificavam e equacionavam os fenômenos investigados? Qual o raciocínio 

deles? Que aspectos do contexto histórico no qual esses dois homens da Ciência viviam foram 

explicitados no texto? Quais as ideias circulantes sobre a natureza na época em que eles 

viviam? Nestes últimos questionamentos espera-se que os alunos percebam que o texto faz 

referência à corrente filosófica da Naturphilosophie, que influenciou muitos cientistas na 

época (GUERRA; REIS; BRAGA, 2004, p. 229). 

 Além de colaborar com os alunos no seu processo de investigação, esses 

questionamentos podem ser usados pelo professor para evidenciar a importância dos 

conhecimentos prévios do cientista na construção de um novo conhecimento e, ao mesmo 

tempo, para desconstruir o mito da observação neutra. Consequentemente, a reflexão 
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desencadeada a partir desse questionamento também ajuda a desconstruir a concepção de um 

método científico que começa com observações neutras de fenômenos.  

 O fato de que os conhecimentos prévios influenciam a atividade do cientista pode ser 

reforçada com uma análise realizada por Martins (1984) que permite concluir que Mayer se 

utilizou de argumentos metafísicos para fundamentar suas explicações sobre o que ele estava 

investigando, quando, por exemplo, valeu-se das noções de que “nada pode surgir do nada” e 

que “causa aequat effectum” para justificar seus cálculos. Ainda com base nestes princípios, 

Mayer argumentava que, da mesma forma que o movimento gerado pela queda de um corpo 

tinha alguma relação com o peso desse corpo e a altura da queda, o aumento da temperatura 

da água dentro de uma garrafa que foi previamente agitada veementemente tinha a ver com o 

movimento de agitação. Porém ele não estava interessado em explicar o que fazia o 

movimento se transformar em aumento de temperatura ou como e por que o peso e a altura da 

queda de um corpo se transformavam, gradativamente, em movimento (energia cinética, nos 

termos atuais). Para ele, a transformação era apenas um fato e não explicava como e porque 

ela acontecia (COELHO, 2009, p. 965-966). O importante a perceber aqui era o fato de que 

Mayer não descobriu que uma “força” se transformava na outra, ele simplesmente assumiu as 

propriedades de transformação e conservação das “forças” como princípio, influenciado por 

suas convicções metafísicas, pelo conhecimento que ele tinha dos trabalhos de outros 

cientistas e levando-se em conta o fato de que ele estava inserido num contexto em que a 

corrente filosófica da Naturphilosophie defendia a existência de relações entre as forças da 

natureza. Esse último fato já evidencia a possibilidade de exploração das relações entre 

Ciência e sociedade durante as aulas, por meio do questionamento sugerido logo acima e por 

outros a cargo do professor. 

 Partindo das concepções supramencionadas, Mayer então se propôs a investigar se 

havia uma proporção fixa que relacionava os tipos de “força” envolvidos nos diversos 

fenômenos estudados por ele (queda dos corpos, aquecimento por atrito, efeitos eletrostáticos 

decorrentes de ações mecânicas etc.). A separação entre a simples afirmação vaga de que algo 

se conserva na natureza e a lei científica de conservação da energia ocorre no momento em 

que se realizam as medições e se torna possível um teste experimental da existência desta 

relação fixa (MARTINS, 1984, p. 69). 

 Esse aspecto do trabalho de Mayer possui uma forte vertente filosófica. As ideias 

metafísicas usadas por ele eram conhecimentos totalmente desprovidos de qualquer 

fundamentação científica. Além disso, eram concepções compartilhadas por muitos cientistas 

e filósofos da sociedade europeia. Em tais ideias está embutida a noção de conservação, que é 
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discutida desde a Grécia Antiga e que sempre permeou o imaginário dos cientistas em vários 

momentos da HC. Até mesmo a teoria do calórico tinha como uma de suas suposições básicas 

a concepção de que o calórico não podia ser criado nem destruído – ou seja, acreditava-se em 

uma conservação do calórico. 

 Como se nota facilmente, esse momento da atividade se revela como uma excelente 

oportunidade para se discutir características da NDC, reforçando o papel da filosofia e do 

contexto social para a Ciência. Convém ressaltar que tais discussões podem ser sempre 

retomadas em momentos posteriores – de uma forma que estimule a discussão entre os 

estudantes e a explicitação de suas impressões – de modo a reforçar o conhecimento em e 

sobre a Ciência em construção. 

 Para auxiliar os grupos na elaboração de um modelo teórico simplificado para a 

atividade, o professor, em conjunto com os textos, também pode – caso avalie que seja 

necessário – provocar os alunos, conduzindo-os à percepção dos dois fenômenos de interesse 

da atividade: trabalho mecânico e calor. O experimento no qual Mayer agitava 

veementemente uma garrafa contendo água e depois constatava uma elevação na temperatura 

dessa água possui certa proximidade com alguns aspectos da exploração do kit experimental 

discutidos na seção 4.2.2. Essa proximidade pode ser explorada pelo professor, visando 

auxiliar os grupos mais desatentos e estagnados na atividade a perceberem que a agitação do 

porta garrafa de isopor com as bolinhas de chumbo também levará a um aumento de 

temperatura das bolinhas. Tendo sido percebida esta relação entre os dois fenômenos, outras 

questões tendem a surgir: Como agitar o porta garrafa? Pode-se agitá-lo de qualquer jeito? Os 

alunos têm de se conscientizar de que as respostas para estas questões devem levar em conta a 

percepção do fato de que a agitação corresponde, na verdade, ao trabalho mecânico e que é 

preciso quantificar esse trabalho. Nesse caso, uma agitação feita de qualquer jeito pode 

dificultar a quantificação. Dessa forma, como mais um mecanismo de ajuda, o professor pode 

resgatar com os alunos os conceitos de trabalho e trabalho do peso, aprendidos no contexto da 

mecânica. Tal resgate, que deve ser conduzido de forma dialógica, pode ajudar a clarificar 

para os grupos esse problema da quantificação do trabalho mecânico. 

 Ao se analisar o trabalho de Mayer, é possível encontrar um estudo sobre a queda 

dos corpos. Segundo sua descrição, a “força” da queda (energia potencial) se converte na 

“força” de movimento (energia cinética). A exploração desse fato pode ajudar os alunos a 

perceber que, a queda das bolinhas no interior do porta garrafa, também pode ser descrita pela 

transformação de uma “força” de queda (a causa, correspondente à energia potencial) em uma 

“força” de movimento (o efeito, correspondente à energia cinética). Recorrendo-se às ideias 
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de Mayer sobre as causas e os efeitos, os alunos podem ser ajudados a estabelecer que, 

aproximadamente, esse efeito (energia cinética) se torna a causa de outro fenômeno: o 

aumento da temperatura das bolinhas. Logicamente, para estabelecer tal relação, deve-se 

partir da aproximação de que a tal “força” de movimento (energia cinética) se transforma 

integralmente em aumento de temperatura, através das colisões inelásticas das bolinhas com o 

porta garrafa e que o isopor possui capacidade térmica desprezível de modo que o efeito é 

produzido somente nas bolinhas de chumbo. 

 Anteriormente, foi explicado como poderia ser conduzida a etapa de quantificação do 

trabalho mecânico. Agora, é importante que os alunos percebam a necessidade de 

quantificação do efeito produzido sobre as bolinhas de chumbo: o aumento da temperatura. 

Tal percepção pode ser estimulada com algumas indagações, tais como: Como se calcula a 

quantidade de calor usada para aquecer um corpo? Além disso, o resgate de alguns conceitos 

da calorimetria também pode ser necessário. 

 Outro aspecto importante para a conclusão da atividade – e que constitui, de fato, um 

de seus objetivos principais – é a conexão entre as duas quantidades obtidas. Novamente, o 

Texto II e o resgate de alguns aspectos da exposição feita pelo professor, que tratam dos 

trabalhos de Mayer e Joule, podem ser usados pelos alunos para a obtenção de pistas que 

fundamentem suas ações na realização desta etapa. 

Caso o professor sinta necessidade, devido a possíveis dificuldades de compreensão 

de seus alunos, a atividade pode ser enriquecida com o uso de uma simulação computacional16 

que, por exemplo, reproduza a experiência de Joule.  

 Na seção 4.2.2 foi apresentada uma sugestão para exploração do kit experimental, 

conforme a proposta do site WEBFÍSICA. Existe a possibilidade de que alguns grupos 

consigam se aproximar dessa sugestão. No entanto deve-se ter em mente que também é 

possível que outros grupos definam métodos que se afastem desta metodologia. Não se pode 

esperar que todos pensem da mesma maneira. A sugestão fornecida no site – e apresentada 

nesta monografia – possivelmente, reflete a percepção do idealizador do experimento de que 

ela é a que traz resultados mais satisfatórios tendo em vista as aproximações e suposições 

adotadas como princípio ou ainda a percepção de que tal sugestão envolva as manipulações 

mais simples, entre outras razões. Contudo, o fato de um determinado grupo obter um 

resultado – provavelmente, diferente – por outras vias não significa que ele esteja errado. É 

______________ 
16 Disponível em: <http://www.fisica.ufs.br/egsantana/estadistica/otros/joule/joule.htm>. Acesso em: 18 
fevereiro 2013. 
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importante evitar estes tipos de julgamento – certo e errado – para não desmotivar os 

estudantes. Todas as iniciativas devem ser valorizadas, mas os alunos devem buscar 

fundamentar e expressar claramente as razões que os levaram a tomar uma determinada 

atitude.  

 Os diferentes métodos e resultados obtidos pelos grupos de alunos podem ser 

explorados pelo professor para mostrar que não existe método universal, infalível para se 

fazer pesquisa científica. Além disso, a título de ilustração para os alunos, pode-se recorrer ao 

fato de que os próprios cientistas – Mayer e Joule – obtiveram diferentes resultados para o 

equivalente mecânico do calor, utilizando-se de diversas metodologias de investigação 

(MARTINS, 1984; COELHO, 2009). Como então confiar em um resultado? Esse 

questionamento pode ser dirigido aos alunos para que eles expressem suas concepções.  

 Em primeiro lugar, um resultado deve antes passar por uma etapa de comunicação à 

comunidade científica – através de artigos e apresentação de trabalhos em eventos, por 

exemplo. A confiança em um resultado depende de vários critérios, porém um deles consiste 

no fato desse resultado poder ser alcançado pela repetição do processo e das medidas que o 

geraram pelo mesmo observador. A confiança está condicionada também à possibilidade 

desse resultado ser alcançado por outras pessoas em outros locais, porém empregando as 

mesmas metodologias que o primeiro observador. E pode ainda estar condicionada à obtenção 

do mesmo resultado por outras pessoas em outros locais com o uso de metodologias 

diferentes da inicial – porém de consistência validada.  

 Por exemplo, foram empregados vários métodos para a obtenção do equivalente 

mecânico do calor atualmente aceito. Os resultados iniciais não eram muito concordantes 

entre si. Porém, ao longo do tempo, os instrumentos de medição foram se aperfeiçoando, os 

cientistas aprimoraram suas metodologias e os resultados começaram a convergir para uma 

faixa de valores mais prováveis, resultando na adoção do valor 1 cal ≅ 4,2 J que é 

considerada, até hoje, a melhor estimativa do equivalente mecânico do calor. Este resultado 

pode ser obtido através de experimentos envolvendo fenômenos térmicos, elétricos e/ou 

mecânicos (existem kits experimentais que exploram o equivalente mecânico do calor por 

meio da quantificação de fenômenos elétricos e térmicos, por exemplo). A diversidade de 

metodologias e a mutabilidade dos resultados e das teorias construídas pela Ciência são 

características marcantes da atividade científica e podem ser exploradas pelo professor – com 

base nas considerações acima – para ilustrar mais aspectos da NDC. 

 Diante da constatação da existência de uma pluralidade metodológica na atividade 

científica, não se pode exigir que os grupos executem a atividade da mesma forma. Na 
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realidade, a diversidade pode ser mais frutífera no desencadeamento dos conflitos do que a 

homogeneidade. Porém é imprescindível que os grupos exponham para a turma o que 

fizeram: as ações tomadas, as razões pelas quais decidiram tomar determinadas atitudes, as 

aproximações e suposições adotadas, as análises dos resultados obtidos, as comparações com 

o resultado esperado para o equivalente mecânico, as explicações sobre o porquê das 

diferenças em relação ao resultado esperado etc. A exposição também é um momento 

oportuno para que os alunos exercitem sua capacidade de expressar suas ideias de forma clara. 

O professor deve estar atento ao modo como os grupos se expressam e pode auxiliá-los 

estimulando-os a construírem discursos com uma linguagem mais elegante. Cada membro de 

cada grupo deve escrever um relatório sobre o que seu grupo fez explicitando o passo a passo, 

as ideias utilizadas e suas relações com as concepções dos cientistas estudados, as 

aproximações adotadas etc. Uma discussão sobre as diferenças entre um grupo e outro pode 

ser mediada pelo professor, que deve alimentá-la com as ideias discutidas nos parágrafos 

acima sobre a diversidade metodológica na atividade científica. 

 
 
5.3 SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO 
 
 
 Ao término da atividade experimental, é interessante que o professor conduza um 

processo de sistematização das ideias e conhecimentos envolvidos que, muitas vezes, passam 

despercebidos pelos alunos durante a interpretação do experimento. É provável que os 

estudantes se sintam confusos e com dificuldades para organizar logicamente os conceitos 

trabalhados ao longo da atividade, em virtude da grande quantidade de saberes veiculados nas 

trocas de ideias, nas leituras dos textos e nas orientações do professor. Assim, sempre que 

necessário, o professor deve recorrer aos textos distribuídos para consultar e enfatizar 

informações relevantes. 

 Nesse processo de sistematização, caracterizado como a última etapa da sequência 

didática, é importante que o professor faça uma retomada sobre as tensões que permearam os 

estudos sobre a natureza do calor e os modelos explicativos de Mayer e de Joule, como forma 

de alicerçar a construção dos conceitos de calor, trabalho, energia e sua conservação segundo 

seu estado de elaboração atual. 

 O uso de perguntas direcionadas aos alunos sempre constitui um bom ponto de 

partida para discussões: Afinal, o que é o calor? É uma substância, um fluido material? É 

movimento? O calor tem massa? Os alunos devem manifestar suas opiniões a respeito de tais 
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questionamentos. Ao longo da interação professor-turma, o educador deve alimentar a 

discussão relembrando as contradições decorrentes da suposição de que o calor é uma 

substância material, que foram explicitadas e estudadas pelo Conde Rumford, de modo a 

desencadear conflitos cognitivos nos educandos. É conveniente que o professor sempre faça 

referência ao texto histórico onde tais informações podem ser obtidas, para que os alunos 

percebam a importância da leitura dos textos para a melhoria do seu aprendizado. 

 A discussão deve continuar com a percepção de que Rumford conjecturou outra 

natureza para o calor: ele supôs que o calor estava associado ao movimento – mais 

especificamente, ao movimento da broca que perfurava os canhões – ainda que ele não 

soubesse explicar direito de que forma ocorria essa associação. Que evidências levaram 

Rumford a sugerir tais opiniões? Que experimentos ele realizou? O que ele argumentava? 

Perguntas como essas devem ser utilizadas pelo professor para continuar mobilizando a 

atividade dos educandos, estimulando sua reflexão, consulta aos textos, revisão e troca de 

suas ideias com seus colegas. É conveniente que o professor peça que a turma faça uma breve 

síntese sobre o que está sendo discutido, que conflito está sendo estudado, apenas para se 

certificar de que os alunos não estão perdidos. 

 Convém então discutir aspectos dos trabalhos de Mayer e Joule. Essa discussão 

deverá servir para ajudar na construção de uma visão mais adequada do conceito de energia e 

de calor pelos alunos. Acredita-se que essa construção possa ser facilitada pela análise das 

ideias de Mayer e Joule. Como será possível perceber logo a seguir, a reflexão sobre o 

conceito de energia é um processo muito rico de aspectos filosóficos. Acredita-se que trazer 

discussões como essa para a sala de aula pode auxiliar na aproximação entre a Ciência e os 

alunos, ao reforçar a noção de que a imaginação criativa e as especulações filosóficas também 

são partes integrantes da atividade científica. Dessa forma, como ponto de partida, é 

interessante perguntar aos alunos qual o entendimento deles sobre o conceito de “força” 

introduzido por Mayer. Note-se que, em nenhum momento, Mayer e Joule usaram o termo 

energia.  

 Mayer propôs o conceito de “força” para estruturar suas explicações sobre 

fenômenos que, para ele, possuíam uma relação causal. De acordo com Martins (1984, p. 66), 

para Mayer as “forças” se distinguiam da matéria por não possuírem peso. Além disso: 

 
 

As “forças” de Mayer são coisas que podem assumir diferentes formas, mas cuja 
quantidade não varia [...] Quando uma força muda de forma, diz-se que sua primeira 
forma é a causa da segunda forma; e como a quantidade de “força” não varia, Mayer 
pode aplicar a esses fenômenos o princípio da igualdade das causas e dos efeitos. 
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 Assim, na queda de um corpo, havia, inicialmente, uma “força” de queda (em termos 

atuais corresponderia, com pequena diferença, à energia potencial) – considerada a causa, que 

ele quantificou como sendo o produto da massa pela altura da queda – e uma “força” de 

movimento (em termos atuais corresponderia, com pequena diferença, à energia cinética) – 

considerada o efeito, que ele quantificou tomando o produto da massa do corpo pela sua 

velocidade ao quadrado, baseado nas ideias de Leibniz sobre a vis viva. A exploração da 

forma como Mayer usava suas ideias para abordar a queda dos corpos pode facilitar a 

percepção pelo aluno de analogias entre as “forças” de Mayer e o que hoje se denomina de 

energia, uma vez que ele atribuiu à causa o produto mh e ao efeito o produto mv2, expressões 

bem semelhantes ao que se identifica hoje como mgh (energia potencial gravitacional) e mv2/2 

(energia cinética). 

 Cabe também comentar sobre as propriedades de conservação e transformação das 

“forças” de Mayer, assuntos cuja discussão pode ser motivada a partir das respostas dos 

alunos à pergunta: Afinal, está certo afirmar que Mayer descobriu que as forças se 

transformam uma na outra – ao invés de desaparecerem – e que a quantidade total das 

“forças” permanece constante?  

 Na verdade, como já foi dito, Mayer não descobriu as propriedades de conservação e 

a transformação das “forças” e sim adotou essas características como princípio, baseado em 

argumentos apriorísticos e nas concepções de outros cientistas. A questão é que a adoção de 

tais propriedades se mostrou bastante frutífera no entendimento e no tratamento matemático 

dos fenômenos estudados. Além disso, a obtenção do equivalente mecânico do calor iria 

ratificar a ideia da existência de uma relação constante entre trabalho mecânico e calor, ideia 

que estava alicerçada sobre as noções de transformação e conservação das “forças” de Mayer 

em fenômenos que envolviam a transformação de movimento em “calor”. Ou seja, pode-se 

dizer que obter o equivalente mecânico do calor era importante para Mayer, pois significaria a 

verificação experimental da consistência da hipótese metafísica de que as “forças” não 

podiam ser criadas nem destruídas, apenas transformadas, e que a quantidade total das 

“forças” se conservava antes e depois da transformação. Essa verificação era fundamental, 

pois, de acordo com Martins (1984, p. 69): 

 
 

[...] não se pode identificar a lei científica da conservação da energia com vagas 
afirmações de que algo se conserva na natureza. Esta lei científica se distingue do 
princípio metafísico por indicar uma relação quantitativa entre grandezas 
mensuráveis. Apenas quando se sabe exatamente como medir cada uma das formas 
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de energia, torna-se possível um teste experimental da existência de uma relação 
constante entre as quantidades das várias formas de energia que se convertem umas 
nas outras. No trabalho de Mayer encontramos esses dois aspectos [...] 

 
 
 É lógico que a afirmação relativa à hipótese metafísica de Mayer – as “forças” não 

podiam ser criadas nem destruídas, apenas transformadas, e que a quantidade total das 

“forças” se conservava antes e depois da transformação – não foi apresentada dessa forma por 

ele nem por Joule. Ela é resultado de um gradativo processo de sistematização e refinamento 

dos conceitos. Contudo, os estudos de Mayer e Joule criaram as bases para a formulação 

posterior do princípio da conservação da energia. 

 Como se observa, Mayer usou esse conjunto de ideias com o intuito de quantificar e 

relacionar variáveis relevantes do problema em estudo ou, como aponta Coelho (2009, p. 

966), para conectar dados observáveis em certas circunstâncias. Dessa forma, Coelho (2009, 

p. 966) enfatiza que o trabalho de Mayer consistiu em obter “uma metodologia para lidar com 

os fenômenos [grifo do autor]”17 (ibid.; tradução nossa) ou, de outra maneira, que esse 

cientista “estabeleceu equivalências [grifo do autor] entre diferentes domínios, tais como os 

que dizem respeito ao calor, ao movimento, à posição ou à eletricidade”18 (COELHO, 2009, 

p. 977; tradução nossa). Tal interpretação – destinada a facilitar a compreensão do que vem a 

ser a energia e a desconstruir concepções substancialistas – concorda com o que Doménech et 

al (2003, p. 294) sugere como abordagem mais adequada para esse conceito: para esses 

autores, convém que se aborde o conceito de energia como instrumento para o estudo das 

transformações em um primeiro estágio, o qual deverá ser sucedido pela posterior abordagem 

de outros aspectos relativos a esse conceito – por exemplo, o fato de se poder associar 

qualitativamente a energia com a configuração dos sistemas e as diferentes interações que 

essas configurações permitem (energia potencial do sistema massa-Terra, energia interna de 

um sistema, energia elétrica, química etc.).  

 Além disso, o estudo da energia deve começar pela apresentação das transformações 

e pela explicação do fato de que as transformações ocorrem como resultado das interações 

(entre o sistema e a vizinhança ou entre partes do sistema). Assim, “a ideia de energia poderia 

ser introduzida depois, associada à busca de vínculos entre as distintas transformações e às 

tentativas de quantificá-las” (DOMÉNECH19 et al, 2003, p. 294; tradução nossa). 

______________ 
17 [...] a methodology for dealing with phenomena. 
18 [...] established equivalences between different domains, such as those which concern heat, motion, position or 
electricity. 
19 La idea de energía podría introducirse después, asociada a lá búsqueda de vínculos entre los distintos cambios 
y a los intentos de cuantificarlos. 
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 Dessa forma, é oportuno resgatar com os alunos o que foi feito na atividade 

investigativa, sob um novo enfoque, qual seja, a busca dos vínculos entre dois domínios: o 

mecânico e o térmico.  

 Cabe ressaltar que, para a realização do experimento, não foi necessário saber se o 

calor é uma substância ou qualquer outra coisa. Além disso, não foi importante saber também 

como e porque ocorreu a transformação de trabalho em “calor”, da mesma forma que não o 

foi para Mayer, pois ele reconhecia que assumir a transformação não significava entender 

como e porque ela acontecia. 

 Joule, igualmente, considerava que, no seu célebre experimento das pás girantes 

dentro de um recipiente com água, ocorria uma conversão de potência mecânica em “calor”. 

A conversão deveria ocorrer dentro do recipiente. Porém, novamente, não havia qualquer 

estudo sobre como e porque ela ocorria. Para Coelho20 (2009, p. 972), 

 
 

De fato, o que realmente acontecia dentro do recipiente também não era importante 
para o resultado final: nenhuma informação específica do processo de conversão é 
usada. Se o fenômeno não consistisse de um processo de conversão, a relação 
estabelecida entre calor e potência mecânica não seria perturbada. A conversão é, 
portanto, uma interpretação do fenômeno (tradução nossa). 

 
 
 É lógico que não é objetivo desta proposta dar uma definição precisa sobre o que é 

energia para os alunos, mesmo porque os próprios cientistas, até hoje, ainda não têm consenso 

sobre qual seria a melhor definição. Porém, Doménech et al (2003) e Coelho (2009) acreditam 

que tratar a energia sob os enfoques por eles sugeridos e apresentados nesta monografia pode 

ajudar a desconstruir as concepções materialistas sobre este conceito. A energia pode ser 

entendida – ainda que não seja um entendimento definitivo, entretanto mais adequado de 

acordo com os autores acima – como um formalismo, destinado a descrever quantitativamente 

as transformações envolvendo fenômenos de diferentes naturezas (térmica, mecânica, elétrica, 

química, biológica etc.) ou mesmo como uma metodologia para estudar quantitativamente tais 

transformações. Coelho (2009, p. 978) sugere ainda outra possibilidade para a abordagem da 

energia, baseado nas ideias de Mayer e Joule: para ele, ao se utilizar do conceito de 

equivalência, facilita-se o abandono da necessidade de conceber a energia como uma coisa 

______________ 
20 In fact, what really happened within the can is also not important for the final result: no specific information of 
the process of conversion is used. If the phenomenon does not consist of a process of conversion the established 
relationship between heat and mechanical power is not disturbed. The conversion is therefore an interpretation of 
the phenomenon. 
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material. Assim a energia seria o método que estabelece equivalências entre certas magnitudes 

que apresentam uma proporção fixa nos diversos fenômenos envolvendo tais magnitudes. 

 Tais abordagens têm sido apontadas como as mais adequadas para o tratamento do 

conceito. Muitos estudiosos têm criticado a introdução do conceito de energia por meio de 

definições do tipo “energia é a capacidade de realizar trabalho”, principalmente em virtude do 

fato de que na termodinâmica esta definição se torna inadequada, uma vez que a energia 

interna não pode se converter totalmente em trabalho (SEXL21, 1981 apud DOMÉNECH et al, 

2003, p. 292). 

 Além disso, é interessante enfatizar a inadequação do conceito como sendo uma 

entidade material e mostrar que, mesmo sendo as tentativas de definição acima mais 

adequadas, ainda não existe um consenso entre os cientistas sobre um significado preciso para 

o conceito de energia. Isso, contudo não impede que físicos, biólogos, químicos, engenheiros 

etc. continuem a usar as potencialidades do princípio da conservação da energia na resolução 

de problemas. Por exemplo, é muito mais fácil resolver o problema clássico do carrinho na 

montanha russa usando o formalismo da energia do que usando o formalismo das Leis de 

Newton.  

 Além da energia, a construção de uma concepção mais adequada sobre o calor, sua 

relação com o trabalho e a própria energia também devem fazer parte do processo de 

sistematização. A discussão pode ser iniciada após a explicitação das respostas dos alunos 

referentes à seguinte questão: Com base no que se discutiu até agora, o que é mais correto 

dizer: que na experiência de Rumford de perfuração de canhões, o calor foi gerado pelo atrito 

ou que houve transformação de trabalho mecânico em calor? 

 Ambas as formas de interpretar o fenômeno são inadequadas de acordo com o estado 

atual de elaboração dos conceitos. Os estudantes podem questionar bastante esse fato, pois 

nos textos históricos, é possível constatar que os próprios cientistas do passado também 

interpretavam o fenômeno afirmando que o trabalho se transformava em “calor”. Porém, uma 

leitura atenta do Texto II permite constatar que o próprio autor do texto ressaltou que decidiu 

adotar a terminologia da época, mesmo tendo consciência de sua inadequação no contexto 

atual.  

 Além disso, entre outros problemas, ambas as interpretações dos fenômenos tendem 

a provocar uma confusão entre calor e temperatura, ao induzir sutilmente a ideia de que o 

______________ 
21 SEXL, R. U. Some observations concerning the teaching of the energy concept. European Journal of Science 
Education, v. 3, n. 3, p. 285-289, 1981. 
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corpo ficou com mais calor e por isso aumentou sua temperatura. O mais adequado, nessa 

situação, é dizer, inicialmente, que a realização de trabalho mecânico resultou num aumento 

de temperatura. Porém, subsequentemente, esse contexto poderá servir para que se comece a 

introduzir o conceito de energia interna – que deverá ser aprofundado quando do estudo da 

Primeira Lei da Termodinâmica com a ajuda da Teoria Cinética dos Gases – e que se construa 

a noção de que, na verdade, é com a energia interna que a temperatura deve ser associada e 

não com o calor. Dessa forma, o que ocorre, segundo a interpretação mais adequada, é que, na 

perfuração de canhões, o trabalho mecânico da broca sobre o canhão é transformado em 

energia interna do canhão e o aumento da energia interna se expressa pelo aumento da 

temperatura do objeto. Então, pode-se perguntar aos alunos: qual o problema na afirmação de 

Rumford quando ele fala que “observou um aumento considerável no grau de calor adquirido 

pelo canhão quando foi perfurado?” 

 A possível frustração dos alunos quanto à ausência de qualquer referência ao calor 

nas explicações sobre o aquecimento dos canhões, durante a perfuração, pode levá-los a se 

perguntarem (ou o próprio professor pode, explicitamente, questionar): Mas e o calor, onde 

ele entra nessa história? Bem, no fenômeno da perfuração de canhão, não existe participação 

de calor. Essa constatação pode deixar os alunos bastante intrigados. Ao mesmo tempo em 

que isso é inevitável em um processo de construção de conhecimentos, tende a desencadear 

mais conflitos cognitivos relevantes para a aprendizagem. Da mesma forma, no experimento 

da atividade investigativa também não existe participação de calor. 

 Muitos alunos não prestam atenção para o fato de que só se pode falar em calor 

quando se tem dois corpos a temperaturas distintas e eles são postos em contato 

(DOMÉNECH et al, 2003, p. 297-298). Cabe então a pergunta aos alunos: em quais processos 

pode-se falar em calor? 

 A sugestão desse conjunto de aspectos como componentes de um processo de 

sistematização visa mostrar que, em termos de desfecho da sequência didática, o professor 

deve apresentar aos alunos o estado atual dos modelos explicativos aceitos pela Ciência, 

levando-os à percepção de que, na verdade, no processo de perfuração dos canhões e nos 

experimentos de Mayer e Joule não ocorria transformação de trabalho em calor e sim de 

trabalho em energia interna. Da mesma forma, quando um corpo aumentava sua temperatura 

quando posto em contato com um corpo mais quente (temperatura maior), o que ocorria era a 

troca de energia sob a forma de calor. Então, tendo em vista a correta a interpretação do 

experimento do Conde Rumford, é pertinente que o professor estimule os alunos a explicarem 
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as transformações que ocorreram no experimento realizado por eles para obter o equivalente 

mecânico do calor. 

 Outro aspecto a ser explorado na sistematização do conteúdo se refere ao calor e ao 

trabalho como as duas formas pelas quais um corpo pode doar e receber energia de sua 

vizinhança.  

 Como forma de levar os alunos a uma melhor percepção sobre a diferença entre 

trabalho e calor e à compreensão dessas ideias bastante abstratas, são propostos os seguintes 

exercícios: 

EXERCÍCIO 122 

 

 
EXERCÍCIO 223 

 

 
 

EXERCÍCIO 3 

______________ 
22 Exercício adaptado de: LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física: ensino 
médio, v. 2, São Paulo: Scipione, 2006, p. 107. 
23 Exercício proposto por GUIMARÃES, Luiz Alberto; BOA, Marcelo Fonte. Física: termologia e óptica, v. 2, 
Niterói, RJ: Galera Hipermídia, 2006, p. 24. 

Uma pessoa, usando um martelo, golpeia repetidas vezes um bloco de chumbo. 
Verifica-se que a temperatura do bloco se eleva apreciavelmente. 
 

a) A energia interna do bloco de chumbo aumentou, diminuiu ou permaneceu a 
mesma? Por quê? 

b) A energia interna do martelo aumentou, diminuiu ou permaneceu a mesma? Por 
quê? 

c) Houve alguma transferência de calor para o chumbo? E para o martelo? Por quê? 
d) Qual foi a causa do aumento da temperatura do bloco de chumbo? 

Apresentamos a seguir uma série de situações nas quais um corpo (destacado em 
negrito) é aquecido. Diga, em cada uma, o que produz o aquecimento, se trabalho ou 
calor. 

a) a água em uma panela, que esquenta quando é colocada na chama de um fogão; 
b) a broca de uma furadeira, que esquenta quando penetra num bloco de madeira; 
c) a água de uma poça, que esquenta quando fica exposta ao Sol; 
d) um cordão de metal no pescoço, que esquenta quando entramos numa sauna; 
e) um anel que esquenta, quando é friccionado contra um pedaço de pano; 
f) o líquido dentro de uma garrafa fechada, que esquenta quando a garrafa é sacudida 

várias vezes. 
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 Tais exercícios podem ser usados para explorar o fato destacado por Doménech24 et 

al (2003, p. 297-298): 

 
 

Portanto, o calor não é nem uma substância (calórico) nem tampouco uma forma de 
energia [...] Um objeto ou um sistema não tem calor, do mesmo modo que não tem 
trabalho. O calor, da mesma forma que o trabalho, não é uma forma de energia, e 
sim um mecanismo de troca de energia [...] Uma troca que ocorre quando se coloca 
em contato sistemas a temperaturas distintas (tradução nossa). 

 
 
 Mas o que (como) ocorre nesta (esta) transferência? O que leva a essa troca de 

energia sob a forma de calor? Por que tem que haver o contato? Você conseguiria formular 

uma explicação para o que acontece quando corpos a diferentes temperaturas são postos em 

contato? Indagações como essas, dirigidas aos alunos, podem ser feitas pelo professor de 

modo a desencadear processos que levem à construção do modelo microscópico do calor. Tal 

construção pode ser aprofundada com o auxílio da Teoria Cinética (caso este assunto ainda 

não tenha sido abordado, a exploração do modelo microscópico do calor pode continuar em 

um momento posterior), pois de acordo com Doménech25 et al (2003, p. 297): 

 
 

O calor aparece, no contexto da teoria cinético-molecular, como uma magnitude que 
engloba o conjunto de grande número de (micro)trabalhos realizados a nível 
submicroscópico, como consequência das (micro)forças exteriores que atuam sobre 
as partículas do sistema. E a energia deste conjunto de partículas pode ser associada 
ao conceito de “energia interna [...]” (tradução nossa). 

 
 
 Ou ainda, dito de uma forma complementar: 

 

______________ 
24Por tanto, el calor no es ni una substância (calórico) ni tampoco una forma de energia [...] Un objeto o un 
sistema no tiene calor, del mismo modo que no tiene trabajo. El calor, al igual que el trabajo, no es una forma de 
energia, sino un mecanismo de intercambio de energia [...] Un intercambio que tiene lugar al poner em contacto 
sistemas a distintas temperaturas. 
25 El calor aparece, en el marco de la teoria cinético-molecular, como una magnitud que engloba el conjunto del 
gran número de (micro)trabajos realizados a nivel submicroscópio, como consecuencia de las (micro)fuerzas 
exteriores que actúan sobre las partículas del sistema. Y la energía de este conjunto de partículas se puede 
englobar en el concepto de “energía interna [...]” 

Em um dia frio, você pode aquecer suas mãos, por exemplo, colocando-as próximas a 
uma fogueira, ou esfregando-as uma contra a outra ou ainda tocando em outra mão mais 
“quente”. 
a) Podemos dizer que, nas três situações, houve transferência de calor para as suas 
mãos? Por quê? 
b) Podemos dizer que houve aumento da energia interna de suas mãos nas três 
situações? Explique. 
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[...] a transferência de energia chamada calor implica uma multiplicidade de trocas 
microscópicas de energia devidas às colisões elásticas e inelásticas de partículas 
externas com as partículas do sistema, resultando em uma variação nas energias de 
suas partículas (ALONSO; FINN26, 1996 apud DOMÉNECH et al, 2003, p. 29727; 
tradução nossa) 
 
 

 Nessa etapa, é interessante que o professor estimule os alunos a fazer articulações 

com os conceitos de energia interna e de temperatura, visando sondar se eles realmente estão 

conseguindo diferenciar esses três conceitos. Sendo uma etapa que exige um pouco mais de 

abstração, o professor deve explorar outros recursos como simulações computacionais, figuras 

ilustrativas dos conceitos, como, por exemplo, a apresentada na Figura 428, para ao menos 

estimular a imaginação dos estudantes nas suas reflexões sobre o modelo corpuscular acerca 

da natureza da matéria, de forma a melhorar sua compreensão a respeito dos conceitos em 

discussão. 

 

Figura 4: Ilustração do mecanismo de transferência de energia sob forma de calor segundo o modelo 
corpuscular-vibracional da matéria. 
 
 A construção de uma visão microscópica do calor deve servir para estimular o 

resgate das explicações de como os fenômenos térmicos (dilatação, mudança de fase, 

aquecimento e resfriamento, sensação térmica etc.) são descritos segundo esse modelo 

cinético atual para o calor. 

 Ainda como parte da etapa de sistematização, o professor pode ele próprio repetir o 

experimento seguindo a metodologia padrão sugerida na seção 4.2.2 de modo que os alunos, 

novamente, reforcem seus conhecimentos em construção. Durante a parte que envolve a 

matemática é conveniente que se faça uma articulação com os princípios filosóficos usados 
______________ 
26 ALONSO, M.; FINN, E. Un enfoque integrado de la termodinámica en el curso de física general. Revista 
Española de Física, v. 10, n. 2, p. 25-31, 1996. 
27 [...] la transferencia de energía llamada calor implica una multitud de intercambios microscópicos de energía 
debidos a las colisiones elásticas y inelásticas de partículas externas con las partículas del sistema, resultando un 
cambio en las energías de suas partículas. 
28 Retirada do livro LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física: ensino médio, v. 
2, São Paulo: Scipione, 2006, p. 107. 
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por Mayer – “causa igual a efeito” e “nada pode surgir do nada”, além de um resgate de 

aspectos da forma como Joule equacionava as transformações estudadas por ele. Esta 

articulação pode contribuir para que os alunos percebam o sentido da matemática na 

abordagem deste fenômeno. Mesmo nesta etapa é interessante que o professor evolua a 

demonstração dirigindo questionamentos aos alunos. Tal atitude é uma forma de avaliar 

qualitativamente o que os alunos aprenderam ao longo da atividade. Subsequentemente, pode-

se explorar os equacionamentos, as grandezas utilizadas, os valores medidos de tais grandezas 

usados nas diversas experiências realizadas por Joule e Mayer na obtenção do equivalente 

mecânico do calor, visando dar sentido às manipulações matemáticas, presentes nos textos 

históricos, feitas por esses cientistas. A simulação computacional sugerida (ver nota de rodapé 

16 na página 57) também se constitui em excelente ferramenta para exercitar e clarificar os 

conhecimentos envolvidos na realização do experimento. 

 Ao final do processo de sistematização, o professor deve refazer aos alunos as 

perguntas que iniciaram a problematização e a contextualização da sequência didática 

proposta: Como você explica o fato de a temperatura de nossas mãos aumentarem ao 

esfregarmos uma na outra? Para que fazemos isso? Como você explica o fato de ser 

necessário riscar o palito na caixa de fósforos para acendê-lo? Você sabe como os homens 

pré-históricos procediam para obter o fogo? O que acontece quando tiramos uma garrafa de 

água gelada do refrigerador e a deixamos exposta ao ambiente, durante algum tempo (em 

cima da mesa, por exemplo)? Explique com base no que foi discutido durante as aulas. 

 Tais questionamentos já podem ser utilizados pelo docente como parte de um 

processo avaliativo, posterior à atividade investigativa, o qual deve contemplar várias etapas 

de verificação ou diagnóstico da aprendizagem, intercaladas com processos que possibilitem 

aos alunos novas oportunidades de aprimoramento da aprendizagem dos conteúdos. Dessa 

forma, outra etapa do processo avaliativo pode ser desencadeada, por exemplo, pelo uso de 

outros questionamentos, tais como: Qual o problema de afirmações do tipo “estou com calor!” 

ou “fecha a janela para o frio não entrar?” Baseando-se no experimento do Conde Rumford, 

seria possível também aumentarmos indefinidamente a temperatura de nossas mãos se 

continuarmos esfregando-as? Explique, utilizando o que você aprendeu sobre o princípio de 

conservação da energia. 

 Espera-se que esse processo de sistematização contribua para o desenvolvimento de 

concepções mais adequadas sobre os conceitos de trabalho, calor e energia e, 

consequentemente, para melhorar a compreensão do princípio da conservação da energia e de 
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uma de suas formas particulares: a Primeira Lei da Termodinâmica, que deverá ser 

aprofundada nas aulas seguintes. 

 Por fim, vale ratificar que o estudo do episódio histórico que trata das investigações 

sobre a natureza do calor se revela como excelente oportunidade para reforçar as 

características da NDC, durante o processo de sistematização dos conteúdos. Por exemplo, já 

foi discutido, durante a realização da atividade investigativa, que o episódio que mostra 

Rumford questionando uma teoria amplamente aceita contribui para reforçar o fato de que o 

conhecimento científico não é absoluto, não constitui verdade inquestionável. Assim como 

ele, outros cientistas (Humphry Davy e Thomas Young) não aceitavam a materialidade do 

calor. Por outro lado, os defensores da teoria do calórico não ficavam calados. Eram 

constantes as investidas deste grupo contra os que defendiam outra natureza para o calor 

(GOMES, 2012, p. 1062-1063). Ou seja, havia um confronto de ideias. Esse e outros aspectos 

da NDC, frequentemente deformados nas visões estereotipadas da Ciência, presentes nas 

representações dos estudantes, podem ser explorados novamente pelo docente, durante a 

sistematização, visando à desconstrução de mitos totalmente ingênuos sobre como se processa 

a atividade científica. 

 Após as investidas, sem maiores repercussões, do Conde Rumford, de Humphry 

Davy e de Thomas Young, as discussões sobre novas teorias para o calor só voltaram a ganhar 

notoriedade com os trabalhos realizados por Mayer, Joule, Colding, Helmholtz, Lord Kelvin e 

outros, em meados do século XIX. Para a realização da atividade investigativa decidiu-se 

focar o estudo dos trabalhos de Mayer e Joule, considerados os principais contribuintes para a 

criação das bases para a formulação do conceito de energia (COELHO, 2009, p. 962), 

abalando a teoria do calórico. Contudo, no Texto II, no artigo de Martins (1984) e no site 

HIPST, o professor pode encontrar informações sobre os trabalhos do dinamarquês Ludwig 

August Colding e do alemão Hermann von Helmholtz. Dessa forma, durante a etapa de 

sistematização, o professor pode explorar as contribuições desses diversos personagens para a 

consolidação de novos conhecimentos e para a gradativa, porém profunda, mudança de 

paradigmas. Assim, os estudantes terão a chance de perceber o caráter coletivo da construção 

de um conhecimento científico. 

 Também é de grande relevância despertar a consciência dos alunos para o contexto 

histórico e social no qual tais investigações estavam ocorrendo. Assim é pertinente discutir o 

papel da Naturphilosophie, como corrente filosófica defensora da união das diversas forças da 

natureza (calor, eletricidade, magnetismo, luz etc.), no estímulo à busca das relações que 

evidenciassem tal união por diversos cientistas. Da mesma forma, é conveniente destacar que 
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essa corrente filosófica se contrapunha ao mecanicismo e à abordagem newtoniana da 

natureza – a teoria do calórico é um dos produtos da abordagem mecanicista, baseada no 

entendimento de que a natureza é composta por corpúsculos e fluidos em movimento 

(GUERRA; REIS; BRAGA, 2004, p. 227). O crescimento do número de adeptos da 

Naturphilosophie e o de críticos do mecanicismo newtoniano certamente contribuíram para 

abalar a teoria do calórico – juntamente com outros fatores, é claro – ao longo do tempo. O 

objetivo desta abordagem é fazer com que o aluno perceba as influências que a Sociedade e a 

Ciência exercem uma sobre a outra, ao longo da história. 

 Os estudos sobre as relações entre calor e movimento possuem profunda ligação com 

as tentativas empreendidas pelos homens da Ciência em entender o funcionamento das 

máquinas térmicas – o trabalho de Carnot é citado como um dos mais importantes nesse 

processo. Note que, neste episódio, a Tecnologia aparece antes do seu entendimento por meio 

da Ciência. Esse fato pode ser o ponto de partida para estimular uma discussão sobre a relação 

entre a Ciência e a Tecnologia. Tal discussão deve ser aprofundada no estudo da Primeira Lei 

da Termodinâmica, acompanhada de reflexões sobre os impactos das máquinas térmicas nas 

transformações sofridas pela sociedade em decorrência da Revolução Industrial. Este 

aprofundamento pode ser realizado por meio de questionamentos, debates, leituras de textos 

mais detalhados sobre o assunto e, possivelmente, de uma articulação interdisciplinar com a 

História e/ou com a Geografia. 

 Alguns fatos interessantes e curiosos sobre a vida e obra de Mayer podem ser 

percebidos com certa estranheza nos estudantes e merecem ser explorados pelo professor: 

Qual era a profissão de Mayer, sua formação? Que fenômeno observado por ele incentivou-o 

a se aprofundar sobre as relações envolvendo o trabalho e o calor? 

 Mayer era médico e, segundo Martins (1984), foi observando as alterações nas 

características visuais do sangue de um indivíduo europeu – estando tal indivíduo em uma 

região tropical – em comparação com o sangue do mesmo individuo estando na Europa, que o 

médico resolveu se aprofundar e, ao longo de suas investigações sobre a origem daquela 

alteração, ele conjecturou a possibilidade de estender suas conclusões a respeito do que ocorre 

com o calor e o trabalho mecânico no corpo humano para qualquer processo na natureza 

envolvendo os dois fenômenos. Tanto o Texto II quanto o artigo de Martins (1984) 

apresentam mais detalhes sobre como ocorreu esse processo. Tais fatos, curiosos à primeira 

vista, pelo fato de se tratar de um médico – e não de um físico – que partiu da observação de 

fenômenos biológicos – e não fenômenos físicos envolvendo objetos inanimados – podem ser 

aproveitados para o aprofundamento de uma discussão interdisciplinar com a Biologia, 



 72 

 

visando estimular a percepção de que os conhecimentos aprendidos na Física – em especial os 

de calor, trabalho e energia – não são diferentes dos que são usados na outra disciplina (aqui 

está se referindo aos conceitos rigorosamente científicos e não aos propagados pelo senso 

comum sobre os conhecimentos acima). De certa forma, espera-se que o tratamento adequado 

desta passagem contribua para que o aluno desenvolva uma visão mais global do 

conhecimento, menos compartimentalizada – noção que a estrutura disciplinar da escola tende 

a disseminar – embora seja importante ressaltar que o professor precisa explorar essa 

articulação entre os conhecimentos disciplinares em diversos momentos de sua prática, se 

possível, em conjunto com professores das outras disciplinas. 

 A abordagem da controvérsia entre Mayer e Joule também se revela importantíssima 

para o desenvolvimento de uma visão mais humanizada da atividade científica. Qual o motivo 

desta briga? Por que será que os dois personagens tinham tanto interesse em garantir sua 

prioridade sobre a obtenção do equivalente mecânico do calor? Como Mayer reagiu? Quem 

você acha que estava com a razão?  

 As discussões desencadeadas por tais questionamentos devem ser usadas para 

mostrar que a troca de acusações, as disputas e o conflito de ideias sempre estiveram 

presentes ao longo da produção do conhecimento científico. Além disso, as reflexões sobre as 

razões envolvidas na disputa pela prioridade da “descoberta” entre Mayer e Joule podem 

penetrar em fatores internos de cada cientista. É bastante provável que o motivo da 

controvérsia não se resumia somente em ter a prioridade, mas também envolvia outros 

aspectos mais obscuros: desfrutar do prestígio na comunidade científica, alcançando como 

consequência, o reconhecimento de tal prioridade ou mesmo ter o nome registrado na história 

associado a uma “descoberta” importante, entre outras razões vinculadas à satisfação do ego 

do cientista. Tudo isso permeia o psicológico do pesquisador e influencia sua atividade. 

Contudo, a despeito deste interesse em obter a prioridade da “descoberta”, deve ser reforçado 

que um conhecimento científico é sempre construído coletivamente, por uma multiplicidade 

de sujeitos que discutem, reformulam seus pensamentos, trocam acusações, colaboram entre 

si etc. A própria construção do princípio da conservação da energia constitui um dos 

exemplos mais expressivos do caráter social e coletivo da atividade científica. 

 

 



73 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Infelizmente, o ensino de Física praticado em grande parte das escolas brasileiras não 

tem proporcionado aos alunos perceberem a beleza do conhecimento físico e do seu processo 

de construção, bem como o seu papel na transformação das sociedades e sua intrincada 

relação com o mundo tecnológico em que vivemos. Contemplar estes aspectos constitui uma 

necessidade básica que o ensino dessa disciplina deve satisfazer, de acordo com as diretrizes 

oficiais, de modo a garantir a formação de cidadãos em sintonia com as exigências das 

sociedades contemporâneas. 

 Visando contribuir para enriquecer a discussão sobre os possíveis caminhos a serem 

trilhados para o atendimento dessas necessidades defendeu-se, nesta monografia, o uso da 

HFC como estratégia pedagógica, destinada à proposição de práticas educativas mais 

relevantes para a formação ampla dos educandos, fundamentadas nas recomendações 

presentes nas diretrizes oficiais. 

 Dessa forma, espera-se que a sequência didática proposta, baseada na articulação da 

HFC com as atividades experimentais de caráter investigativo e caracterizada pela 

possibilidade de exploração de diferentes tipos de interações pelos educandos – aluno-

professor, aluno-aluno, aluno-textos, aluno-experimento e, eventualmente, aluno-simulação 

computacional – possa proporcionar um ambiente de aprendizagem rico e diversificado, em 

oposição ao que tem sido praticado no ensino de Física, onde as práticas têm se concentrado 

na atividade dominante do professor e na consequente passividade dos aprendizes. É sempre 

conveniente reforçar que o papel do professor, preconizado nessa sequência didática, deve ser 

o de mediador das interações, estimulando o raciocínio, dirigindo questionamentos, 

provocando e despertando a atenção dos alunos para aspectos despercebidos, regulando 

continuamente seu grau de intervenção com o auxílio das ferramentas didáticas propostas. 

Com base nesta visão, espera-se que as sugestões de atividades apresentadas possam auxiliar 

o professor na criação das condições que mobilizem continuamente a atividade dos 

aprendizes, algo de suma importância para o processo de construção dos seus conhecimentos.  

 Na proposição dessa sequência didática também figura a expectativa de que ela possa 

colaborar para a desconstrução de visões ingênuas da Ciência, ao privilegiar discussões de 

aspectos da NDC em diversos momentos. Acredita-se que tais discussões possam contribuir 

para a construção de uma visão mais humana da atividade científica e, consequentemente, 

para o desenvolvimento do pensamento crítico dos educandos, do seu espírito questionador 

das coisas, do que é veiculado como natural, óbvio, inquestionável e imutável. Esta atitude 
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deve ser estimulada não apenas nas aulas de História, Sociologia ou Geografia, mas também 

nas de Física, Biologia, Química, Matemática etc.  

 O uso da HFC e a consequente desmistificação da atividade científica pretendem 

promover uma aproximação cada vez maior dos estudantes com o mundo científico, ao 

possibilitar a percepção de que a Ciência é essencialmente uma construção humana, de que 

não é preciso ser gênio para entender os assuntos da Ciência. Além disso, espera-se que o uso 

da atividade investigativa, em conjunto com a HFC, constitua-se em mais uma oportunidade 

para que os estudantes exercitem e desenvolvam suas habilidades para enfrentar e resolver 

problemas, buscar soluções, aprender a trabalhar em equipe, a negociar e expressar suas 

ideias, estimulando, consequentemente, o desenvolvimento da sua autonomia, característica 

essencial para o exercício da cidadania crítica nas sociedades contemporâneas. 

 As sugestões apresentadas pretendem servir de orientação para que o professor 

conduza um processo de construção de concepções mais adequadas dos conceitos de calor, 

trabalho e energia pelos alunos. Contudo, é necessário reconhecer que essa sequência 

constitui apenas uma etapa desse processo de construção, que deve permear todo o Ensino 

Médio, levando-se em conta a importância desses conceitos no entendimento dos diversos 

fenômenos estudados ao longo desse nível da Educação Básica – discutidos não só na Física, 

como também na Química, na Geografia, na Biologia etc. – e, consequentemente, na 

compreensão do mundo. Até porque, a sequência aqui proposta, certamente, está longe de 

esgotar a discussão desse rico episódio da HC, inclusive no que se refere à abordagem de 

aspectos da NDC. Por isso mesmo, o professor deve se conscientizar, observando que os 

aspectos que não foram explorados neste momento devem ser abordados no estudo de outros 

episódios históricos, visando ampliar, gradativamente, as representações dos estudantes sobre 

as características da atividade científica.  

 Por fim, é relevante destacar que neste trabalho está depositada a humilde, porém 

profunda esperança de que ele possa ser útil para despertar no professor a consciência da 

necessidade urgente de mudança nas práticas de ensino de Física, para servir como possível 

fonte de consulta e, além disso, como ponto de partida para outras consultas, certamente, mais 

especializadas. Espera-se que a sequência didática proposta ajude o professor a se inspirar 

para a realização de novas incursões pela HFC e pelas atividades experimentais de caráter 

investigativo, aprimorando continuamente sua prática e transformando o espaço escolar em 

um local de vivências mais edificantes para os educandos. Certamente, isso exigirá mais do 

docente em pesquisa, planejamento, seleção do que abordar etc. Mas, afinal este é o 

verdadeiro papel do educador comprometido com a adequação constante de suas 
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metodologias e com uma educação de qualidade para seus alunos. Além disso, considera-se 

que a integração da Universidade e da pesquisa da Didática das Ciências com a Escola Básica 

pode ajudar na incorporação cada vez mais frequente dos enfoques defendidos nessa 

monografia nas práticas de ensino de Física. 
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8 ANEXOS 
 
 
8.1 TEXTO I: BENJAMIN THOMPSON E A TEORIA DO CALÓRICO 
 

(Extraído de GOMES, Luciano Carvalhais. A ascensão 
e queda da teoria do calórico. Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física, v.29, n. 3, 2012, p. 1030-1073 e 
ilustrado por MELO, Bruno Max de Souza). 

 

Benjamin Thompson (1753-1814) nasceu em 

Massachusets, nos Estados Unidos. Aos dezenove anos 

casou-se com uma viúva rica, indo morar em sua casa 

na cidade de Rumford. Na “Guerra da Independência 

dos Estados Unidos da América”, foi espião dos 

ingleses. Quando as tropas britânicas foram forçadas a 

abandonar Boston, ele saiu junto com os soldados, 

deixando para trás a esposa e uma filha. Passou a servir 

nas tropas inglesas como tenente coronel, sua função na 

prática era de um excelente engenheiro.  

Dentre as muitas coisas que ajudou a planejar, estavam a construção e o aperfeiçoamento das 

armas de fogo. Mas a sua estadia na Inglaterra não durou muito tempo. Acusado de vender 

segredos de guerra para a França, foi aconselhado pelo Rei George III, de quem era amigo, a 

ir para o continente. Desse modo, ele se estabeleceu em Munique, ficando a serviço de Karl 

Theodor, o Eleitor da Baviera. As suas contribuições à Física nasceram todas da preocupação 

com o calor e com os fenômenos a ele relacionados, frutos da preocupação com a produção de 

armamentos. Na Baviera atuou como um eficiente engenheiro militar e administrador, 

recebendo o título de Conde. Escolheu o nome de Rumford em homenagem à cidade onde a 

sua primeira esposa nasceu. A sua segunda esposa foi a viúva de Lavoisier, morto na 

guilhotina durante a Revolução Francesa, mas o casamento não durou muito, devido às brigas 

do casal (MEDEIROS, 2009).  

 Ao trabalhar na perfuração de canhões na Baviera, Conde Rumford teve a intuição 

sobre a natureza dinâmica do calor, a sua mais famosa contribuição à ciência. Diferente do 

que se divulgam nos livros didáticos, seus experimentos não foram decisivos para provar que 

o calórico não existia. Ele foi durante algum tempo um fiel adepto dessa teoria substancialista, 

contribuindo, inclusive, para o seu desenvolvimento. Os seus trabalhos apenas lançaram, com 

 
Figura 1: Benjamin Thompson 
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bastante vigor, a conjectura de que o calor deveria ser uma forma de movimento, fornecendo 

vários indícios que nortearam o caminho daqueles que o seguiram nesse pensamento 

(MEDEIROS, 2009). Encontramos em Roller (1950) uma boa fonte de consulta de suas 

principais ideias, com excertos originais de algumas de suas obras. O primeiro texto analisado 

é um artigo publicado no “Philosophical Transactions of the Royal Society”, em 1799, com o 

título “An inquiry concerning the weight ascribed to heat”. No parágrafo inicial do artigo, ele 

afirma que as diversas experiências que foram feitas, até aquele momento, com o objetivo de 

determinar o peso do calórico, estão sujeitas a muitos erros. Não apenas por causa das 

imperfeições dos instrumentos utilizados, mas também por causa dos efeitos das correntes de 

ar causadas pelo calor ou pelo frio do corpo que é colocado na balança. Assim, ele relata que: 

 
É um tempo considerável desde que eu comecei a meditar sobre esse assunto, fiz 
muitas experiências com vista à sua investigação; nesses experimentos, tomei todas 
as precauções para evitar erros dos quais conheço as suas diversas fontes, um desejo 
sincero de averiguar um fato que eu julguei ser importante de ser conhecido me 
inspirou; mas, apesar de todas as minhas pesquisas, convenço-me, mais e mais, que 
um corpo não adquire peso adicional ao ser aquecido, ou melhor, que o calor não 
tem qualquer efeito sobre os pesos dos corpos, tenho sido tão sensível à delicadeza 
da averiguação que estou há muito tempo com receio de formar uma opinião 
definitiva sobre o assunto (THOMPSON, 1799 apud ROLLER, 1950, p. 50, 
tradução nossa). 
 

A intenção de Rumford, por essa época, era investir contra a teoria do calórico em 

seus pontos mais frágeis. Nesse caso, ele entrou no debate sobre a questão do peso dessa 

substância. Muitos experimentos confirmaram uma alteração no peso dos corpos quando eram 

aquecidos ou resfriados. Outros mostraram nenhuma modificação. Dúvidas pairavam, de 

ambos os lados, sobre a qualidade das medidas efetuadas. Desse modo, ele apresenta, ao 

longo do artigo, todas as precauções que tomou para obter os resultados mais precisos, 

chegando a seguinte conclusão:  

 
Creio que podemos concluir com segurança que TODAS AS TENTATIVAS PARA 
DESCOBRIR QUALQUER EFEITO DO CALOR SOBRE OS PESOS 
APARENTES DOS CORPOS SERÃO INFRUTÍFERAS (THOMPSON, 1799 apud 
ROLLER, 1950, p. 59, tradução nossa). 
 

Contudo, para muitos outros cientistas e filósofos do século XVIII, essa não era 

considerada uma grave objeção à teoria. Havia uma convicção de que uma pequena classe de 

"substâncias imponderáveis", que além do calórico incluía a eletricidade, a luz e o 

magnetismo, não estava sujeita a atração gravitacional, pelo menos não era perceptível, ao 

contrário da matéria comum [...]. 

Os experimentos mais comentados realizados pelo Conde Rumford foram sobre o 

aquecimento dos canhões quando perfurados.  
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Ele relatou os seus achados em um 

artigo intitulado "An inquiry concerning the 

source of heat which is excited by friction", 

que foi lido em uma reunião da Royal 

Society, em janeiro de 1798, e 

posteriormente publicado no Philosophical 

Transactions, no mesmo ano. As 

circunstâncias que o inspiraram a executar 

esses experimentos foram assim descritas 

por ele: 

 
Foi por acaso que fui levado a fazer as experiências que estou prestes a dar contas, 
embora não sejam talvez de importância suficiente para merecer uma introdução tão 
formal, não posso deixar de me elogiar, pois elas são curiosas de ser pensadas em 
vários aspectos, dignas da honra de serem dadas a conhecer à Royal Society. Estava 
envolvido recentemente na superintendência da perfuração de canhões nas oficinas 
do arsenal militar de Munique, fiquei impressionado com o grau muito considerável 
de calor [temperatura] que uma arma de bronze adquire em um curto espaço de 
tempo em que está sendo perfurada, e ainda com a temperatura maior (muito mais 
elevada do que a da água em ebulição, como encontrada por experiência) das lascas 
metálicas separadas do canhão pela broca. Quanto mais eu meditava sobre esses 
fenômenos, mais eles me pareciam ser curiosos e interessantes. Uma investigação 
completa deles parecia prometer dar uma compreensão mais avançada sobre a 
natureza oculta do calor, permitindo-nos formar algumas conjecturas razoáveis a 
respeito da existência, ou inexistência, de um fluido ígneo (fluido de calor, matéria 
de calor, calórico ou calor) – um assunto sobre o qual as opiniões dos filósofos de 
todas as épocas têm sido muito divididas (THOMPSON, 1798 apud ROLLER, 1950, 
p. 63, tradução nossa). 

 
O fato de o calor poder ser produzido por atrito era conhecido desde os tempos mais 

remotos. A contribuição de Rumford foi perceber que um estudo mais profundo sobre o 

motivo de uma grande quantidade de calor ser causada pela perfuração dos canhões poderia 

lançar uma nova luz sobre a sua natureza oculta. As suas reflexões tinham como objetivo 

descobrir qual era a origem dessa imensa quantidade de calor. Em sua primeira ação de 

trabalho, ele pesquisou se o calor produzido durante a perfuração do canhão, deriva ou não 

das lascas do metal, pois essa era a resposta dada por alguns caloristas (BROWN, 1949; FOX, 

1971; ROLLER, 1950). Esses adeptos da teoria substancialista do calor afirmavam que parte 

do “calor latente” do material era liberada durante a abrasão, juntamente com as lascas 

metálicas. De tal forma que a “capacidade para o calor” – ou o “calor específico” – das lascas 

metálicas tornava-se menor. Segundo Roller (1950, p. 64), aparentemente, ninguém tinha 

feito experimentos para verificar se essa diferença nos calores específicos realmente existia. 

Figura 2: Ilustração de canhão utilizado nas 
perfurações. 
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Após descrever em detalhes os procedimentos adotados, Rumford concluiu que não houve 

uma alteração significativa nos calores específicos. No entanto:  

 
Estritamente falando, a demonstração de Rumford de que as lascas metálicas e a 
parte maior têm o mesmo calor específico, à mesma temperatura, não constituía uma 
refutação completa da explicação dos caloristas de como o calor era desenvolvido 
por atrito. Mostrar que os dois calores específicos são iguais pode ter sido 
necessário, mas não foi suficiente [...] (ROLLER, 1950, tradução nossa). 
 

Isso porque a hipótese de que os calores específicos eram diferentes – proposta por 

William Irvine e admitida pelos seus seguidores – não implicava, de modo conclusivo, na 

diferença entre os calores latentes. De outro modo, ainda poderia ser dito que, embora as 

lascas metálicas e o metal do objeto de onde elas vieram possuíssem os mesmos calores 

específicos à mesma temperatura, o metal do objeto continha mais “calor latente” do que as 

lascas. Desse modo, a diferença teria sido liberada na forma de “calórico livre” durante a 

abrasão (FOX, 1971; ROLLER, 1950). Mas, para Rumford, era evidente que o calor 

produzido não poderia ser atribuído às lascas metálicas. Entretanto, não satisfeito com esses 

estudos, ele elaborou outro experimento. Com a ajuda de dois cavalos, um dispositivo era 

colocado em rotação forçando um cilindro maciço de metal, com uma massa de 113 lb, a girar 

pressionado a uma broca sem corte. Para evitar, na medida do possível, a perda de qualquer 

parte do calor que foi gerada no experimento, o cilindro foi coberto com um revestimento de 

flanela grossa. No início, a temperatura do ar na sala, como também a do cilindro, era de 60 

°F. Depois de 30 minutos, cessado o movimento quando o cilindro tinha realizado 960 voltas 

sobre seu eixo, um termômetro de mercúrio foi introduzido em um buraco feito na lateral do 

cilindro, subindo, quase instantaneamente, para 130 °F. A quantidade de calor que fez a 

temperatura do cilindro variar era suficiente para fazer derreter 6,5 lb de gelo, porém, apenas 

uma pequena porção de 837 g de pó metálico foi recolhida no final do processo. 

Considerando que o “calor específico” do pó metálico é igual ao do material do cilindro, 

como Rumford já havia verificado, para 837 g de pó metálico ter fornecido uma quantidade 

calor capaz de variar em 70 °F a temperatura de 113 lb do cilindro, a sua temperatura teria 

que diminuir o valor absurdo de 66.360 °F. Obviamente, isso não foi observado. Em suas 

palavras: 

 
Encontrando muitas razões para concluir que o calor gerado ou excitado – como eu 
preferiria escolher para expressá-lo – nesses experimentos, não foi fornecido à custa 
do calor latente ou calórico combinado do metal, fui em frente com as minhas 
interrogações e me esforcei para descobrir se o ar contribuía qualquer coisa, ou não, 
na geração dele (THOMPSON, 1798 apud ROLLER, 1950, p. 73, tradução nossa). 
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Rumford afirmou não ter visto, ao longo do experimento, nenhum sinal de reação 

química relacionada com a presença do ar que pudesse ter ocasionado o calor. Mas, para não 

pairar dúvidas, ele decidiu refazer a experiência de tal maneira que o ar fosse retirado – por 

meio de um mecanismo com um êmbolo – da superfície de contato entre a broca e o cilindro. 

O resultado não foi muito diferente do anterior. Não satisfeito, ele encerrou todo o aparato em 

uma caixa cheia d’água gelada a 60 °F. Para a sua surpresa, depois de duas horas e meia, toda 

a água havia entrado em ebulição, atingindo a temperatura de 210 °F. Antes de emitir o seu 

parecer final no artigo, ainda restava mais uma consideração a ser feita, conforme ele 

esclarece na passagem abaixo: 

 
Resta-me dar conta de mais um experimento que foi feito com esse aparato. 
Descobri, pelo experimento Nº I, quanto calor foi gerado quando o ar teve livre 
acesso às superfícies metálicas que foram friccionadas juntas. Pelo experimento No. 
2, verifiquei que a quantidade de calor gerada não foi sensivelmente diminuída 
quando o ar não teve acesso livre. O experimento Nº 2 indicou que a geração do 
calor não foi impedida ou retardada mantendo-se o aparato imerso em água. Mas, 
nessa última experiência mencionada, a água, embora rodeando o cilindro metálico 
oco de todos os lados, externamente, não foi permitida de entrar na cavidade da 
perfuração (sendo impedida pelo pistão) e, consequentemente, não entrou em 
contato com as superfícies metálicas onde o calor foi gerado. Para ver quais os 
efeitos que seriam produzidos dando a água livre acesso a essas superfícies, fiz 
agora o próximo experimento (THOMPSON, 1798 apud ROLLER, 1950, p. 78, 
tradução nossa). 
 

Quanto à produção de calor, não houve nada de novo em relação ao que já foi 

verificado nos experimentos anteriores. Rumford menciona apenas que ficou surpreendido 

com a pouca diferença no barulho feito pela broca em atrito com o fundo do cilindro. Esse 

ruído era insuportável tanto com as superfícies em contato com o ar quanto com a água. 

Finalizada essa quarta e última experiência, ele chega à seguinte conclusão sobre a origem da 

imensa quantidade de calor que surge na fricção de duas superfícies metálicas: 

 
No debate sobre esse assunto, não deve ser esquecido de considerar que, em muitas 
circunstâncias notáveis, a fonte de calor gerado pelo atrito nessas experiências 
pareceu ser inesgotável.  
É desnecessário acrescentar que qualquer coisa que qualquer corpo isolado, ou 
sistema de corpos, pode continuar a fornecer sem limitação, não pode possivelmente 
ser uma substância material, parece-me ser extremamente difícil, se não impossível, 
formar qualquer ideia distinta de qualquer coisa capaz de ser excitada e comunicada 
na forma em que o calor foi excitado e comunicado nessas experiências, a não ser o 
MOVIMENTO (THOMPSON, 1798 apud ROLLER, 1950, p. 79-80, tradução 
nossa).  
 

Sabiamente, Rumford concentrou o seu ataque final no princípio basilar para os 

caloristas, a saber: o princípio da conservação do calórico. O conjunto dos experimentos 

mostrou que havia uma fonte inesgotável de calor por atrito. Se o calórico fosse retirado de 

um objeto por fricção, como alegavam os caloristas, deveria haver um estágio em que todo o 
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calórico seria esgotado. Mas isso não foi observado. Dessa maneira, se um objeto isolado 

pode continuar a fornecer calor, indefinidamente, então o calor não pode ser uma substância 

material. Por consequência, a origem do calor deve ser atribuída ao movimento das partículas 

dos materiais que se atritavam. No entanto, Rumford deixa claro que não sabe como ou por 

que meios esse movimento produz e faz o calor se propagar. Em contrapartida, segundo 

Roller (1950, p. 80), um defensor da teoria do calórico questionou a afirmação de que a fonte 

de calor nesses experimentos por atrito era inesgotável. Ele argumentou que a quantidade de 

calor observada foi apenas uma pequena fração da quantidade total de calor que o metal 

possuía. Além disso, outras explicações foram sugeridas, como exemplifica Roller (1950, p. 

67, tradução nossa): 

 
Um defensor da teoria do calórico afirmou, em 1830, que nenhum dos experimentos 
acima mencionados sobre os calores específicos teve qualquer significado para 
determinar se o calor deriva ou não, durante a perfuração, das lascas de metal. Ele 
sustentou que esse calor poderia ter vindo não das lascas, mas a partir da camada de 
metal da parte maior em contato com a broca. A enorme força que essa camada foi 
submetida tenderia a comprimi-la e aumentar a sua densidade; há muito tempo já se 
sabia que quando qualquer pedaço de metal é comprimido, como ao martelá-lo, 
calor é desenvolvido. Esse calor, o calorista disse, foi espremido para fora do metal 
como resultado da compressão. Assim, na perfuração do canhão, sucessivas 
camadas frescas de metal do canhão foram expostas à compressão como resultado 
da abrasão, portanto, cada camada em sucessão libertou uma determinada 
quantidade de calor. Se quaisquer alterações na densidade ou no calor específico 
ocorreram, estariam, desse modo, limitadas às superfícies das camadas da grande 
massa de metal, e isso Rumford não testou. 
 
 

O declínio da teoria do calórico 
 

 O leitor deve ter percebido que os argumentos de Rumford não foram suficientes 

para por fim à teoria do calórico, como apregoam muitos livros didáticos de Física. A citação 

de Fox (1971, tradução nossa), a seguir, é muito nítida sobre esse ponto:  

 
Na década de 1800-1810, a teoria do calórico foi provavelmente mais amplamente 
aceita do que em qualquer outro momento de sua história. O questionamento da 
materialidade do calor, que tinha sido realizado na virada do século, não só por 
Rumford, mas também, como veremos, por Humphry Davy e Thomas Young, teve 
resultado extremamente pequeno, e a visão de que ‘[calor] é quase universalmente 
considerado o efeito de um fluido’ foi a que a maioria dos homens de ciência 
considerou aceitável em 1800, em 1810, ou mesmo em 1815, tanto quanto tinha sido 
em 1797, quando apareceu na terceira edição da Encyclopaedia Britannica, pouco 
antes de Rumford, Davy, e Young exporem as suas críticas [...]. 

 
 Outro detalhe, muito bem lembrado por Medeiros (2009), é que a teoria dinâmica do 

calor também sofria ataques dos caloristas. Por exemplo, a dificuldade que ela tinha em 

explicar como o calor se propagava no vácuo. Ou seja: 
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[...] derrubar uma dessas teorias não era nada simples. As pessoas costumavam 
pensar que bastava colocar um defeito em uma teoria para que ela caísse. Mas isso é 
ingênuo, porque, no nosso caso, mesmo que uma teoria não explicasse um certo 
fenômeno, ela explicava bem uma série de outros fenômenos. Cada teoria era 
complexa como uma estrutura. Você mexia aqui, e ela balançava ali, sacou? E ainda 
tinha a questão dos contra-ataques (MEDEIROS, 2009).  

 
 A pergunta sobre quais foram as principais causas que fizeram com que a teoria do 

calórico fosse abandonada, ainda não foi respondida de forma satisfatória pelos historiadores 

da ciência. Fox (1971), por exemplo, observa que a rejeição, depois de 1815, da abordagem 

laplaciana para a ciência, baseada em princípios newtonianos e na crença de fluidos 

imponderáveis, foi uma das mais relevantes causas do descrédito da teoria do calórico. De 

acordo com Brush (1988), os fatores mais importantes foram: a descoberta do princípio da 

conservação da energia; as evidências de que a pressão de um gás não era causada por forças 

repulsivas intermoleculares, ideia essa associada ao calórico; e a aceitação generalizada da 

teoria ondulatória da luz, a qual – combinada com a visão de que calor e luz são 

qualitativamente o mesmo fenômeno – sugeria que o calor, como a luz, é uma forma de 

movimento ondulatório em vez de uma substância. Independentemente das razões exatas, Fox 

(1971, tradução nossa) resume qual foi a atitude dos cientistas no período final da aceitação 

da teoria:  

 
[...] o resultado na década de 1820 não foi uma virada brusca para nossa teoria 
moderna vibracional, mas um período de agnosticismo largamente reconhecido no 
que diz respeito à natureza do calor, um período que se prolongou até a teoria do 
calórico ser finalmente abandonada por volta de 1850. Em virtude desse 
agnosticismo, não é de se surpreender que a teoria do calórico não foi um alvo fácil 
para os conservacionistas da energia; no meio do século ainda era tecnicamente a 
teoria prevalecente do calor, embora convencesse muito pouco. 
 

 Apesar de não haver uma unanimidade quanto aos fatores primordiais que abalaram 

a teoria do calórico, os pesquisadores concordam que o advento da conservação da energia, 

substituindo a conservação do calórico, deu o golpe final. Outro fator de grande importância 

pode ter sido o cálculo do equivalente mecânico do calor realizado por Mayer e Joule. O 

conceito de energia, que foi se consolidando a partir do fim da década de 1840, finalmente 

pôde servir como elemento de ligação entre a mecânica e a termodinâmica.  

 

Notas: 

1) Figura 1: Disponível em: <http://www.numericana.com/arms/rumford.htm>. Acesso em: 

14 fevereiro 2013. 

2)Figura 2: <http://www.fisica-interessante.com/aula-historia-e-epistemologia-da-ciencia-11-

crise-da-fisica-1.html>. Acesso em: 14 fevereiro 2013. 
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8.2 TEXTO II: O DESENVOLVIMENTO DA TERMODINÂMICA 
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