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RESUMO 

 

A abordagem de elementos de História e Filosofia da Ciência para compreensão da 

Natureza da Ciência tem sido objetivo de pesquisas que buscam uma melhoria na 

relação ensino e aprendizagem no ensino de Física. As investigações realizadas no 

âmbito da integração entre esses saberes incluem uma série de obstáculos e parâmetros 

que abrangem: formação do professor, qualidade historiográfica do material a ser 

utilizado, políticas educacionais, infraestrutura e cultura escolar, etc. Em busca de 

superar os obstáculos, através da adoção dos parâmetros pressupostos pela área, este 

trabalho consistiu na elaboração de material com abordagem histórica sobre o episódio 

da busca pelo equivalente mecânico do calor, incluído no conteúdo de conservação da 

energia, com o objetivo de entender os desafios que surgem quando se busca 

implementar um atividade baseada na História da Ciência em sala de aula, sob a 

perspectiva do docente em prática. A pesquisa foi realizada de acordo com o referencial 

da pesquisa pedagógica, sendo o professor da turma o responsável por todas as etapas 

do processo, inclusive a elaboração do material didático. Diante disso, buscamos reunir 

elementos teóricos e práticos envolvidos na utilização da História da Ciência em sala de 

aula que permitam a compreensão das vantagens, dos limites, das dificuldades e os 

possíveis caminhos que buscam solucionar tais impasses para sua efetiva 

implementação. Percebeu-se que a inserção da História da Ciência esbarra na falta de 

motivação dos alunos pela cultura trazida diante abordagem histórica, necessitando a 

inclusão de atividades orientadoras de ensino para estabelecer um ambiente de 

discussão para o desenvolvimento das competências argumentativas como desejável 

pelos documentos oficiais. Do ponto de vista da alegada contribuição que a abordagem 

histórica faz ao ensino, verifica-se que a existência de atividades complementares à 

leitura é imprescindível para maior interação com os alunos. Caso contrário, reproduz-

se uma transmissão de conteúdo com viés histórico no lugar da transmissão de 

conteúdos de física, sem a devida problematização. 

Palavras chave: Abordagem histórica; Ensino de Física; Sequência Didática. 
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ABSTRACT 

 

The approach to elements from the History and Philosophy of Science for a better 

understanding of the Nature of Science has been widely focused on by research aiming 

at improvements in the teaching and learning of physics. Research in the field of 

integrating these areas of knowledge comprises a series of obstacles and parameters that 

include: teacher training, historiographical quality of the material to be used, 

educational policy, school culture and infrastructure, etc. In order to overcome potential 

obstacles, and adopting the parameters assumed by the area, this work aimed at 

developing material with a historical approach on the episode of the quest for 

mechanical equivalent of heat, included in the content of conservation of energy, in 

order to understand the challenges that arise when implementing an activity based on 

the history of science in the classroom, from the perspective of the teacher in practice. 

The research was conducted under the framework of pedagogical research, so that the 

class teacher is responsible for all stages of the process, right from the preparation of the 

material. Therefore, we sought to bring together both theoretical and practical elements 

involved in using the History of Science in the classroom as a means to enable the 

understanding of the advantages, limitations and difficulties, as well as the possible 

ways to resolve such impasses for an effective implementation. It was noticed that the 

insertion of the History of Science was hindered by the lack of student motivation 

towards the culture brought on by the historical approach, thereby requiring the 

inclusion of guiding teaching activities to establish an environment of discussion for the 

development of argumentative skills as recommended by official documents. From the 

point of view of the alleged contribution of the historical approach to teaching, it is 

possible observe that the existence of supplementary reading activities is essential for 

greater interaction with students. Otherwise, the know ledge of the content may be 

constructed through solely a historical bias, instead of the focusing on physics per se, 

without proper questioning.  

Keywords: Historical approach; Physics Teaching; Didactic sequence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos seis anos, minha trajetória pessoal e profissional, iniciada em 2008, 

caminhou norteada basicamente por três conceitos: História da Ciência, Teoria e 

Prática.  

A questão do ensino sempre foi muito forte em minha vida, pois pensava 

trabalhar com pessoas no papel de mediadora na busca por novos conhecimentos. Foi o 

que me motivou a estudar História da Ciência no curso de Física: acreditar que as aulas 

de Física poderiam configurar-se num ambiente crítico e reflexivo para os alunos, 

mostrando-lhes um lado mais humano e controverso da Ciência, com interesses pessoais 

e éticos dos cientistas. Assim, as aulas perderiam a característica de um ensino de 

fórmulas matemáticas, descontextualizadas dos outros conteúdos estudados, geralmente 

sendo responsáveis por uma visão analítica da Ciência. Nesse ponto, entra os outros 

dois conceitos: a Teoria e a Prática. 

Formei-me em licenciatura em Física, tendo em minha grade curricular a 

disciplina de História da Física ministrada por docente que apresentava trabalhos na 

área e que adotava como visão de Ciência, a quebra da linearidade, o rompimento de 

paradigmas, a ausência de gênios, etc. Esta visão de Ciência estava explícita, 

principalmente, nos textos discutidos em aula e pelo currículo do docente. Ainda que 

leitura e estudo da literatura relacionada à História da Ciência não tenha se esgotado 

durante a graduação, a abordagem utilizada na disciplina me permitiu desconstruir as 

visões distorcidas de Ciência contidas em livros didáticos, mídia, etc., auxiliando em 

minha formação crítica. 

Como complementação a minha formação, realizei iniciação científica na área 

de História e Filosofia da Ciência (HFC), pois se tratava de uma temática que 

despertava minha curiosidade; compreendi que a HFC corresponde a uma abordagem 

didática que objetiva conduzir os estudantes a uma melhor compreensão da Ciência em 

si e de conceitos científicos no Ensino das Ciências Naturais (MATTHEWS, 1995; 

GIL-PÉREZ et al., 2001; BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b; SILVA, 2006; BATISTA, 

2007; FORATO, 2009; QUINTAL & GUERRA, 2009). 

Durante o período de iniciação, tive acesso a fontes primárias e secundárias 

sobre um episódio específico; repliquei experimento histórico; participei de reuniões de 

grupo e eventos em História da Ciência. Abro parênteses aqui para destacar a 
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importância da iniciação à pesquisa na formação do professor como subsídios para 

inserir a História da Ciência no Ensino, segundo Silva (2013):  

 

Associar a pesquisa histórica à pesquisa educacional para elaborar materiais 

que permitam a discussão de conceitos em ciências e de aspectos da natureza 

epistemológica na sala de aula, não é uma tarefa trivial, e envolve diferentes 

competências. Quanto esta associação é realizada ainda na formação do 

professor, como complementar, através da iniciação à pesquisa, pode 

proporcionar-lhes autonomia e segurança na elaboração de suas próprias 

aulas, ao mesmo tempo em que acaba resultando em profissionais mais 

críticos de seu próprio fazer e da ciência a que se referem (SILVA, 2013, pg. 

401). 
 

Do ponto de vista da formação docente, participei do Programa de Iniciação à 

Docência (PIBID) durante dois anos, realizando intervenções, planejando atividades 

envolvendo interdisciplinaridade, contextualização, problematização e reconhecendo a 

escola em seus diferentes aspectos.  

Como resultado dessa formação, meu trabalho de conclusão de curso 

(monografia) consistiu na elaboração de material histórico e de uma sequência de planos 

de aula em que o episódio histórico estudado na iniciação científica era abordado na 

Educação Básica. 

Com a monografia finalizada, posso dizer que, a princípio, possuo as 

competências e habilidades necessárias para atuar em sala de aula com uma abordagem 

baseada na HFC, sem visões deformadas da Ciência e inserindo atividades planejadas 

de acordo com os objetivos pretendidos. 

Considero importante deixar claro que a utilização da HFC para o Ensino de 

Física é um discurso antigo. Desde o século XVIII é discutido tanto a respeito de sua 

implementação, quanto à estrutura de seu currículo na educação formal; porém a 

efetivação deixa a desejar (MARTINS, 2006). Somente nas últimas décadas tem-se 

observado tentativas de aproximação desses saberes e são muitos os elementos 

envolvidos nessa reaproximação, desde os cursos de formação de professores até sua 

utilização em sala de aula. Uma das iniciativas foi à inclusão de componentes de HFC 

no currículo nacional. 

No Brasil, o currículo nacional adotado é representado principalmente pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN e PCN+), e foram introduzidos alguns 

elementos da HFC entre recursos didáticos e metodológicos para uma significativa 

abordagem didática. Os PCN apontam que o uso da História da Ciência no Ensino de 
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Física na escola básica pode contribuir para a formação de uma cultura científica efetiva 

e permite ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, 

situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte da 

própria natureza em transformação (BRASIL, 2002b).  

No entanto, essa ferramenta não está presente nas aulas de física. Conforme Gil-

Pérez et al. (2001), as aulas de Física têm tornado os conteúdos setorizados, as 

disciplinas não se relacionam, como se tudo fosse uma mera construção de conceitos 

independentes, seja dentro da mesma disciplina em diferentes períodos escolares ou 

entre diferentes disciplinas. 

Além disso, essas aulas acabam por salientar o caráter cumulativo e linear da 

construção do conhecimento, a Ciência como sendo rígida e exata, onde as 

ambiguidades que permitem o pensamento investigativo devem ser evitadas, ignorando 

o trabalho coletivo dos estudiosos e a complexidade do método científico. 

Sabendo dessa posição, passei a buscar meios de propor aulas que permitissem a 

compreensão do trabalho científico, considerando os aspectos que podem enriquecer o 

processo de construção do conhecimento, proporcionando consequentemente 

procedimentos satisfatórios no ensino e aprendizagem da Natureza da Ciência (NDC). 

Dessa maneira, minimizam-se as imagens ingênuas construídas ao longo dos anos na 

educação científica, tendo conhecimento que, a NDC pode tomar diversificados rumos 

para que possa oferecer uma melhor aprendizagem (ACEVEDO et al. 2005).  

Também estudei episódios pontuais da História da Ciência, os quais me 

forneceram fundamentos para a discussão de aspectos da NDC em sala de aula, por 

oferecerem uma visão mais profunda e detalhada do processo de construção do 

conhecimento científico (MARTINS, 2006). Assim como em todas as ciências, o 

conhecimento em Física tem um caráter mutável e variável. 

No entanto, antes de levar esses saberes para minha sala de aula, observei em 

diversas pesquisas da área do Ensino de Física a permanência de atividades que, em sua 

maioria, estão desvinculadas da realidade vivida pelos estudantes. Apresentam-se 

propostas não executadas e/ou executáveis, mantendo as mudanças no ensino de Física 

apenas no discurso (OLIVEIRA & SILVA, 2012).  

Esse panorama fez-me questionar: como sair do discurso para a ação? Como 

preparar um material executável e que apresente bons resultados no ensino? Como o 

professor deve utilizar esse material? 
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Esses questionamentos foram respondidos a partir da argumentação sobre a 

potencialidade da HFC no Ensino de Física, apontando os aspectos qualitativos mais 

importantes no processo de intervenção em sala de aula com esta abordagem. Essa 

discussão foi relevante, pois a partir dessa percebi algumas outras questões pertinentes. 

Ao buscar respostas para meus questionamentos iniciais, percebi que a utilização 

do material histórico para melhor compreensão da NDC vai muito além da simples 

inserção na sala de aula: o professor deve preparar-se para as eventualidades que 

possam surgir. 

Logo, para um professor propor a utilização de um episódio histórico em sua 

sala de aula, ele deve, antes de tudo, traçar metas e objetivos. Por exemplo, na formação 

de uma concepção adequada da Ciência ou o destaque das limitações e as relações com 

outros domínios – os episódios históricos envolvem o estabelecimento de teorias e 

contribuem para uma visão interdisciplinar das ciências, além de haver a possibilidade 

de explorar as questões éticas e sociais envolvidas. É importante destacar, que se o 

episódio histórico for bem explorado, tanto no contexto da fundamentação da teoria em 

si, quanto nos aspectos relevantes para seu estabelecimento (o que envolve o contexto 

em que a mesmo foi desenvolvido) haverá pontos em que é permitida uma conciliação 

entre os interesses de professores e historiadores quanto à qualificação do Ensino de 

Física.  

Nesse sentido, o uso de HFC contribui para dissolução da concepção distorcida 

de que a Física é estática, absoluta e fonte das verdades do mundo (SILVA & MOURA, 

2008). A partir da compreensão dessa provisoriedade pode-se, através da HFC conduzir 

o estudante a construir uma visão transformadora da realidade, sendo ele participante 

ativo no processo. Portanto, estudar HFC é colocar o estudante como parte dessa 

história, aperfeiçoando sua postura em relação à Ciência, cabendo ao professor dominar 

tais competências. 

Em conjunto com o estudo do episódio histórico, deve haver uma investigação 

que viabilize a melhor forma de apresentação desse material, buscando superar ou 

contornar os obstáculos para implementação da HFC no Ensino de Física (FORATO, 

2009; FORATO; MARTINS; PIETROCOLA, 2012 b). Podem-se discutir ainda as 

implicações encontradas no processo de reprodução de um experimento histórico e 

ainda estimular o professor e aluno na realização de experimentos de baixo custo 

(HEERING & OSEWOLD, 2007). 
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Diante disso, se faz necessário que os professores adquiram conhecimentos 

teóricos tanto no que diz respeito a competências e habilidades para poder levar a HFC 

para sala de aula, quanto sobre o conteúdo de Ciências, pois, a falta destes 

conhecimentos se constitui uma das dificuldades para que os professores se envolvam 

em atividades inovadoras (MARTINS, 2007). 

É importante deixar claro que não se trata aqui da mera inclusão de HFC como 

mais um item do programa da matéria, mas trata-se de uma incorporação abrangente de 

temas de HFC na abordagem do programa e do ensino dos currículos de ciências 

(ROSA & MARTINS, 2009). Conforme Quintal e Guerra (2009), a História da Ciência 

não pode substituir o ensino comum das ciências, mas pode complementá-lo de várias 

formas, e ainda o estudo adequado de alguns episódios históricos permite compreender 

as inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Nessa perspectiva, a melhoria do Ensino das Ciências, necessita: superar a 

aprendizagem mecânica; evitar o destaque apenas de ferramentas matemáticas; não 

apresentar uma visão da Ciência como algo pronto e produto de gênios infalíveis livre 

das influências da sociedade e dos aspectos políticos. Desse modo, a abordagem com 

HFC torna-se um caminho que possibilita inserir o aluno em um processo de 

investigação e construção do conhecimento. 

Esse ideal ainda não se realizou totalmente, mas acredito que estou no caminho, 

ao concluir esse Curso de Mestrado, em que examino aspectos importantes do uso da 

História da Ciência no Ensino de Física, a partir da minha prática docente. O tema 

escolhido para minha pesquisa tem assim, relação com a formação de professores para 

atuarem na sala de aula com utilização da História da Ciência. 

Com base nessa ideia, a proposta desse trabalho é oferecer respostas aos 

seguintes questionamentos: Qual a relação entre a Formação Inicial e a prática docente 

para uma abordagem utilizando HFC? Que competências fazem-se necessárias na 

efetiva aplicação da HFC em sala de aula? Há outros fatores, além da formação docente, 

que influenciam nessa prática? 

Nesse sentido, elaborei um material com abordagem histórica sobre o episódio 

da busca pelo equivalente mecânico do calor, incluído no conteúdo de conservação da 

energia, com o objetivo de entender os desafios que surgem quando se busca 

implementar um atividade baseada na História da Ciência em sala de aula, sob a 

perspectiva do docente em prática. Busquei reunir elementos teóricos e práticos 
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envolvidos na utilização da HFC em sala de aula que permitam o entendimento das 

vantagens, dos limites, das dificuldades e os possíveis caminhos que buscam solucionar 

esses impasses.   

Como primeiro passo, apliquei um curso no ensino médio, em turma de 2º ano 

da escola que trabalho, para discutir aspectos da NDC com base na abordagem histórica 

de episódios da termodinâmica; apresentei os estudiosos que buscaram entender a 

natureza e as propriedades do Calor, focando nos trabalhos de James Prescott Joule. O 

estudo histórico aprofundado desse episódio foi desenvolvido ainda na graduação 

(SOUZA, 2012) e, nesse intuito, foram analisados os dois artigos originais de Joule 

(1843; 1850) e utilizadas algumas fontes secundárias. 

Aprovada em concurso público, obtive consentimento da direção da Escola 

Presidente Médici para executar minha intervenção. Em minha experiência, não se 

caracterizaram os problemas administrativos e curriculares apresentados por Höttecke e 

Silva (2011) que são desafios para a implementação da HFC. Além da concessão da 

diretora, a escola possui currículo flexível, voltado principalmente para a formação do 

aluno como um todo e com estímulo para o desenvolvimento de projetos diferenciados 

por parte de professores e alunos. Portanto, minha proposta foi bem vista e incentivada.  

Com esse apoio, obtive um panorama favorável quanto a minha formação 

docente, em relação material didático e aspectos administrativos, o que permitiu traçar 

meus objetivos específicos: a) Identificar qual o resultado, de fato, da prática docente 

envolvendo HFC; b) Compreender qual a relação entre a Formação Inicial e a prática 

docente para uma abordagem utilizando HFC; c) Observar que competências se fazem 

necessárias na efetiva aplicação da HFC em sala de aula, avaliando se tais aspectos 

normativos equivalem a tarefas, competências ou ainda habilidades atribuídas ao 

professor; d) Identificar se há outros fatores, além da formação docente, que 

influenciam na pratica com HFC; e) Produzir um material em HFC (no caso, um estudo 

contextualizado do episódio histórico) que apresente as características necessárias para 

que professor e aluno tenham uma melhor compreensão da NDC; f) Verificar se as 

competências necessárias para um professor usar a HFC diferem ou não daquelas 

competências para ele ensinar qualquer conteúdo, as quais vêm, exaustivamente, sendo 

abordadas nas pesquisas em Formação de Professores. 

Contrapondo meus objetivos com a literatura atual (OLIVEIRA & SILVA, 

2012) poucos trabalhos apresentam efetivas aplicações que destaquem as implicações e 
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desafios, pontos positivos e pontos negativos dessa abordagem enfrentados na sala de 

aula. Destaco que nas propostas educacionais elaboradas para o Ensino de Física, 

encontrei uma forte presença do argumento que a HFC contribui para a compreensão da 

NDC, mas não encontrei como superar os problemas institucionais e didáticos que 

possam surgir. Logo, é imprescindível que haja uma pesquisa aprofundada que 

possibilite uma análise da contribuição de episódios históricos para o Ensino.  

Para fins metodológicos, dividi este trabalho em 4 Capítulos. O primeiro 

capítulo traz uma discussão acerca da utilização da História e Filosofia da Ciência no 

Ensino de Física, destacando as vantagens da utilização de episódios históricos no 

Ensino de Física bem como as principais dificuldades que surgem quando se deseja a 

utilização da HFC para fins didáticos.  

Ainda nesse capítulo, aponto a falta de um esclarecimento de como deve ser a 

prática docente ao adotar HFC e quais os resultados efetivos que esta mudança 

proporciona na Educação Básica e destacamos as competências esperadas para o 

professor na utilização de HFC, o que reflete na relação entre a Formação Inicial e a 

prática docente para uma abordagem utilizando HFC. 

No Capítulo 2, apresento a metodologia da pesquisa, as estratégias didáticas e 

pedagógicas e as ações que foram desenvolvidas.  

O Capítulo 3 versa sobre a proposta didática pertinente a essa pesquisa, que 

constituiu um curso com abordagem HFC, destacando os aspectos científicos da 

constituição do Equivalente Mecânico do Calor e as relações do calor com o trabalho 

mecânico, considerando as contribuições de vários estudiosos e apresentando o 

panorama teórico que antecedeu e influenciou Joule na determinação do Equivalente 

Mecânico do Calor. Apresentamos o material produzido, tanto para o professor quanto 

para o aluno, com a utilização da HFC. 

No Capítulo 4, escrevi a análise do curso proposto aplicado, destacando seus 

principais pontos e os aspectos que refletem na Formação do Professor. Além disso, 

apontamos que resultados que se obtém ao utilizar HFC na sala de aula, identificando os 

fatores que influenciam neste. 

Ao término do capítulo 4 segue as considerações finais feitas a respeito do 

trabalho realizado, expondo seus resultados e contribuições para uma efetiva utilização 

de HFC na sala de aula. Nos apêndices estão disponíveis os produtos resultados dessa 

pesquisa.  
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1. INCLUSÃO DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE 

FÍSICA 
 

 

Neste capítulo serão tratados os argumentos encontrados na revisão bibliográfica 

que justificam a utilização da HFC no Ensino de Física. Foram adotados os principais 

autores que discorrem sobre o tema, não sendo intenção esgotar a literatura nesta 

revisão, visto que existem muitos trabalhos na área, já em desenvolvimento há décadas.  

Várias pesquisas defendem o uso de uma abordagem histórica no Ensino de 

Física. De uma maneira geral, os argumentos para a utilização da HFC são, entre outros, 

que ela: motiva e atrai os alunos; humaniza o conteúdo ensinado; favorece uma melhor 

compreensão dos conceitos científicos, pois os contextualiza e discute seus aspectos 

obscuros; ressalta o valor cultural da Ciência; enfatiza o caráter mutável do 

conhecimento cientifico; e, permite uma melhor compreensão do método cientifico 

(MATTHEWS, 1995; HÖTTECKE & SILVA, 2011).  

Uma abordagem histórica no Ensino de Física também permitiria aos estudantes 

adquirirem um conhecimento da NDC que, conforme as concepções consideradas mais 

adequadas, atualmente, proporciona a formação de um cidadão crítico.  

A abordagem histórica para discutir aspectos da NDC tem recebido grande 

ênfase nas pesquisas educacionais (FORATO; MOURA; PRESTES, 2008), 

principalmente por corroborar com objetivos educacionais atuais, voltados para o 

desenvolvimento de competências e habilidades argumentativas e que proporcionem 

uma visão ampla da interação entre Ciência e Sociedade (GIL-PEREZ et al., 2001). 

Segundo Martins (2006), o “estudo detalhado de alguns episódios da História da 

Ciência é insubstituível, na formação de uma concepção adequada sobre a natureza das 

Ciências, suas limitações, suas relações com outros domínios” (p. 20).  

Episódios históricos podem ser explorados para explicitar diferentes 

características da Ciência, como sua evolução entremeada de acertos e fracassos, num 

processo não linear; a existência de controvérsias entre cientistas, a influência de fatores 

sociais, econômicos, culturais, etc.  

Partindo desses pressupostos, a HFC pode assumir o papel de estratégia 

pedagógica para discutir certas características da NDC. Pretende-se que esta estratégia 

torne as aulas mais interessantes, mostrando a Física também sob um olhar de Ciências 
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humanas, e trazendo uma perspectiva mais contextualizada para os conteúdos 

(WESTPHAL et al. 2004). 

No entanto, para que a abordagem histórica se faça presente na sala de aula, é 

preciso que o professor da disciplina a conheça. Ainda que não seja confirmada uma 

relação direta entre o professor conhecer a HFC e utilizá-la em sala de aula, é 

recomendável que o professor conheça o assunto para que possa, caso deseje, torná-lo 

parte da sua prática. Segundo Silva (2006), mesmo não sendo condição estritamente 

necessária, é importante que estudos em HFC façam parte da formação do professor. 

Por outro lado, o professor precisa, em sua formação, adquirir outras 

competências, associadas tanto ao conteúdo a ser ensinado, quanto ao processo de 

ensinar.  

Ao discutir o papel da HFC no Ensino de Física, Moura (2012) apresenta pontos 

pertinentes na formação da cultura geral do futuro professor. Segundo o autor a 

abordagem da Física sob a perspectiva histórica tem muito a contribuir nessa formação. 

A HFC oferece situações exemplares de rica utilização do imaginário, vital tanto para o 

cientista quanto para o cidadão contemporâneo. Listando outros motivos, Moura (2012) 

completa esse pensamento dizendo que: 

 

[...] uma formação crítica necessária para a luta pela transformação social 

passa pela compreensão da construção do conhecimento e não de apenas de 

seus sucessos;a História da Física pode ser de grande valia também na 

seleção do conhecimento em Física que deverá participar do currículo das 

escolas. (MOURA, 2012, p.77) 

 

O potencial da HFC para a construção do conhecimento científico inclui também 

a parte experimental associada ao Ensino da Física, com a replicação de experimentos 

históricos. Nesta perspectiva experimental, a HFC permitiria a discussão explícita dos 

problemas vividos pelos cientistas ou filósofos naturais, além de atrair aqueles mais 

afetos às atividades manuais do que à leitura de textos (HEERING & OSEWOLD, 

2007). 

Entretanto, para a melhoria do Ensino da Física, se faz necessário que os 

professores adquiram conhecimentos teóricos tanto no que diz respeito a competências e 

habilidades para poder levar a HFC para sala de aula, quanto sobre o conteúdo de 

Física, pois a falta destes conhecimentos se constitui uma das dificuldades para que os 

professores se envolvam em atividades inovadoras (MARTINS, 2007). 
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1.1 Problemas e soluções na inclusão de HFC – uma revisão bibliográfica 
 

Do ponto de vista da discussão anterior, foi observado que na literatura existem 

muitas atividades propostas não executadas e/ou executáveis que mantêm a inserção da 

HFC no ensino de Física apenas no discurso (OLIVEIRA & SILVA, 2012). Esse  

panorama desencadeia novos questionamentos além dos enunciados anteriormente: 

como sair do discurso para ação? Como preparar um material executável e que 

apresente bons resultados no ensino? Como o professor deve utilizar esse material?  

Vários cursos de licenciatura, nos últimos anos, têm contemplado essa questão, 

seja por intermédio de uma disciplina específica que trate do conteúdo histórico e 

filosófico, seja de um modo mais “disperso”, em que esses elementos encontram-se 

presentes no rol de conteúdos de outras disciplinas, em seminários, encontros 

científicos, congressos etc.  

Dessa forma, se espera com essa discussão atenuar, minimamente, a necessidade 

formativa dos professores, com reflexo em suas práticas. No entanto, é preciso 

considerar que: 

[...] a simples consideração de elementos históricos e filosóficos na formação 

inicial de professores das áreas científicas, especificamente – ainda que feita 

com qualidade – não garante a inserção desses conhecimentos nas salas de 

aula do ensino básico, tampouco uma reflexão mais aprofundada, por parte 

dos professores, do papel da HFC para o campo da didática das ciências 

(MARTINS, 2007, p. 77).  

 

As principais dificuldades surgem quando se deseja a utilização da HFC para 

fins didáticos, ou seja, quando há a transição dos cursos de Formação Inicial para o 

contexto aplicado da sala de aula. 

Do ponto de vista da formação de professores, Martins (2012) deixa claro que 

não basta que haja disciplinas de HFC nas licenciaturas. É preciso refletir sobre o como 

fazer. Embora muitos autores afirmem a importância da HFC como uma estratégia 

didática facilitadora na compreensão de diversos conceitos, boa parte dos questionados, 

contraditoriamente, não percebe de forma clara o uso da HFC como tal, limitando-se a 

considerar essa perspectiva apenas como um conteúdo em si, algo a ser acrescentado ao 

currículo escolar já estabelecido para o ensino médio, e que acabam por colocar como 

obstáculo a falta de tempo. 
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É relevante que, dentre os sujeitos que parecem refletir sobre os aspectos 

metodológicos, surjam dúvidas quanto ao planejamento e à execução das aulas, e um 

receio de deixá-las monótonas.  

Nesse sentido, a questão do material didático passa para um segundo plano, uma 

vez que “como usá-lo” torna-se o ponto crucial. Os cursos de formação – inicial e 

continuada – de professores precisam considerar este fator, pois de nada adianta o 

conhecimento do conteúdo (ainda que esse conteúdo seja o histórico e filosófico) sem o 

conhecimento pedagógico do conteúdo.  

Para se contemplar a HFC no ensino médio, é necessário trazer esse debate 

metodológico para os currículos das licenciaturas, buscando uma maior integração com 

a realidade da sala de aula. E ainda assim, ter consciência de que apenas uma 

abordagem histórica e filosófica superficial na formação inicial não suprirá a 

necessidade do conhecimento de fontes históricas. 

Uma revisão bibliográfica das principais citações que aparecem nos artigos 

justificando a inserção da HFC (MATTHEWS, 1995; GIL-PÉREZ et al., 2001; 

BRAGA, GUERRA, REIS, 2008; FORATO, 2009; HÖTTECKE & SILVA, 2011; 

MOURA, 2012; entre outros) permite desenvolver um diagnóstico do atual quadro de 

perspectivas, problemas e possíveis soluções apresentadas pelos pesquisadores para 

inserção da abordagem histórica no ensino, objetivando a efetiva implementação da 

HFC na prática docente. 

 

 

QUADRO 1: História e Filosofia da Ciência na formação de professores 
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A História da Ciência presente em certos materiais 
como: livro didático, sites, blogs e livretos, são em sua 
maioria distorcida e simplificada, o que chamamos de 
pseudo-história. A pseudo-história induz tanto nos 
professores, quanto nos alunos, falsas impressões sobre 
a Natureza da Ciência e estereótipos sobre o que é fazer 
Ciência e sobre os cientistas. Esses estereótipos e falsas 
ideias sobre a Ciência têm grandes chances de serem 
perpetuados nas concepções sobre Ciência presentes 
não só no ensino como até mesmo na cultura. A falta de 
material pedagógico adequado, assim como as 
dificuldades de leitura e interpretação de texto, além da 
pouca presença desse tipo de conteúdo nos livros 
existentes prejudica a inserção de HFC no ensino. 
 

MARTINS, 2006 
 
 
 
ALLCHIN, 2003 
 
 
 
MARTINS, 2007 
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A questão do currículo escolar faz com que os 
professores se sintam “amarrados” a uma lista de 
conteúdos presente nos livros didáticos e assumida 
pelas escolas, quase sempre visando ao vestibular. O 
que faz surgir a possibilidade de se trabalhar a HFC 
como algo exterior aos currículos existentes, ou seja, 
que precisaria ser contemplado em algum horário 
“extra”. Nesse sentido, surge o problema da falta de 
tempo que se torna insuficiente para discutir os 
conteúdos históricos e filosóficos que seriam algo a 
mais, e deveria, portanto, ser adicionado ao currículo 
atual. 
 

MARTINS, 2007 
 
 
HÖTTECKE & SILVA, 
2011 
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Nota-se que o uso da HFC não é pensado como uma 
estratégia didática que substitua ou complemente 
outras abordagens na aprendizagem dos conteúdos já 
existentes. 

 
QUINTAL & 
GUERRA, 2009 
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É fato que os professores de Ciência têm pouca 
familiaridade com as contribuições da pesquisa e 
inovação didática, além de uma formação inadequada, 
com algumas insuficiências didáticas, o que resulta 
numa formação simplista do educador. A falta de um 
bom conhecimento de materiais históricos, ou em 
outras palavras, uma formação consistente em HFC 
provoca a transmissão de visões empírico-indutivistas 
da Ciência que se distanciam largamente da forma como 
se constroem e produzem os conhecimentos científicos, 
e acaba por aproximar do método científico, único, 
algorítmico, e infalível. 
 

GIL-PÉREZ et al., 
2001 
ROSA & PENIDO, 
2005 
FORATO; MARTINS; 
PIETROCOLA, 2012 
CORDEIRO & 
PEDUZZI, 2012 
BRAGA; GUERRA; 
REIS, 2012 
SILVA, 2013 
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A formação continuada ou complementar à graduação é 
o espaço para que um professor possa desenvolver uma 
atividade diferenciada em sua sala de aula, e adquira 
conhecimento aprofundado do conteúdo a ser ensinado 
sob ponto de vista historiográfico, associando conteúdo 
histórico e de física, ao contexto social e 
epistemológico. 
 

 
CARVALHO & GIL-
PÉREZ, 1995 
GIL-PÉREZ, 2003 
MATTHEWS, 1995 
MARTINS, 1989 
ROSA & MARTINS, 
2007 

 
 
 
 
 
Utilizar material 
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Ao passo que a utilização de HFC no ensino exerce um 
papel fundamental no aprendizado de Ciências, o uso 
frequente dessas histórias distorcidas sobre descobertas 
científicas se faz presente na nossa cultura e, portanto, 
nas aulas de Ciências. A propagação de erros históricos 
implica não apenas aos fins pedagógicos, mas aos fins 
da ideologia científica ou à visão de Ciência. 
 

 
ALLCHIN, 2003 
WHITAKER, 1979 
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O uso adequado da História da Ciência contribui para 
promover o ensino porque, entre outras razões, motiva 
e atrai os alunos, humanizando o conteúdo ensinado e 
favorece uma melhor compreensão dos conceitos 
científicos. Um bom texto para poder ser utilizado na 
educação, deve ser escrito em linguagem adequada e 
simples, procurando explicar tudo claramente, sem que 
haja simplificações exageradas. 
 

 
MATTHEWS, 1994  
MARTINS, 1990; 
2006 

 
 
Condição para 
preparar material 
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É impossível para uma pessoa, sozinha, conhecer 
profundamente toda a História das Ciências – ou 
mesmo de uma das Ciências. Por isso, o próprio 
desenvolvimento de aplicações da História da Ciência ao 
ensino exige um trabalho coletivo, que não poderá ser 
realizado em um tempo curto. 
 

MARTINS, 2006 
P

ER
SP
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V
A

 

É condição primordial para preparar material histórico o 
desenvolvimento da pesquisa historiográfica, que 
consiste no estudo de obras originais relevantes dos 
cientistas e do contexto histórico de sua época para a 
compreensão dos conceitos físicos. A partir destas será 
possível tratar os principais problemas enfrentados 
pelos estudiosos da época em questão e perceber 
explicações que foram desenvolvidas para resolver tais 
problemas. Além das obras científicas primárias, são 
estudadas obras secundárias, isto é, artigos e livros de 
historiadores da Ciência, que tratem dos assuntos, 
problemas ou contexto do período em questão. Esse 
estudo conduz a uma compreensão tão próxima quanto 
possível da linguagem, problemática, pressupostos, 
métodos e conhecimentos gerais da época abordada, de 
forma a adquirir uma visão semelhante a dos próprios 
pesquisadores desta mesma época. Evitando uma 
interpretação distorcida dos textos antigos, o embaraço 
dos conceitos antigos com os atuais e a confusão da 
fundamentação apresentada na época com a aceita 
atualmente. 
 

SILVA, 2013 
 
 
 
 
 
 
FORATO; MARTINS; 
PIETROCOLA, 2012 
 
 
 
 
 
MARTINS, 2004 
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Alguns livros já existentes ajudam a preencher essa 
lacuna – uso de HFC na educação. São livros nos quais 
os autores são pesquisadores com experiência em 
História da Ciência e que procuram escrever textos bem 
fundamentados, porém acessíveis ao não especialista. 
Trata-se de textos que abordam algum tema específico, 
com razoável profundidade. 
 

MARTINS, 2006 

Fonte: Autoria própria 

 

Esses problemas, para a inserção da HFC no ensino, são apresentados pela 

maioria dos professores e pesquisadores ao tentar fazer a relação com a sala de aula. É 

importante destacar que muitos professores compreendem o papel que a HFC exerce no 

sentido de dar significado aos conteúdos científicos, mas raramente sentem-se 
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preparados para utilizá-la em sua sala de aula. Segundo Martins (2007), os resultados de 

uma pesquisa empírica, que buscou delinear as visões de grupos de licenciados e 

professores já formados sobre utilização de conteúdos históricos em suas aulas de Física 

para o Ensino Médio, identificam-se um elevado interesse pela História da Ciência em 

sala de aula por parte dos entrevistados e alguns salientam a relevância destes conteúdos 

nas aulas de Física. 

Alguns trabalhos publicados recentemente sobre História da Ciência na Formação 

Inicial de Professores (SILVA & MOURA, 2008; FORATO; MARTINS; 

PIETROCOLA, 2012), apontam aspectos abarcados pela NDC. Há uma grande ênfase 

na utilização de episódios históricos para discutir aspectos relacionados à construção do 

conhecimento científico e suas influências, o papel das concepções prévias dos 

cientistas no desenvolvimento de suas ideias, a complexa relação entre observação, 

hipótese e teorias, entre outros. 

Entretanto, não estão claro na literatura quais os aspectos na Formação Inicial do 

Professor que influenciarão no seu conhecimento da NDC e, até mesmo, se, uma vez 

tendo isso na sua formação, o professor levará a sala de aula. Lederman et al. (2002) 

apontam a necessidade de explicitar aspectos da NDC ao se propor episódios históricos. 

Segundo os autores, o simples contato ou manipulação (no caso de episódios históricos 

que envolvem experimentos) de materiais não causam modificação nas concepções que 

os profissionais já possuem.  

Da mesma forma, não é possível afirmar que a existência de disciplinas no 

currículo de Formação Inicial do Professor, em que se pressupõem a discussão da HFC, 

implica necessariamente na discussão de aspectos da NDC. Além da ementa, são 

elementos necessários a intenção e a formação do docente formador de professor para 

que uma discussão de aspectos históricos contribua para a discussão de aspectos críticos 

da Ciência. 

O trabalho de Forato (2009) é um exemplo de como um conhecimento 

superficial tanto da HFC quanto de NDC não é suficiente para o sucesso de uma 

intervenção. Nesse caso, o acompanhamento da pesquisadora foi imprescindível na 

preparação e execução das atividades juntamente com o professor. Além do 

conhecimento científico, Martins (2002), aponta que é necessário buscar adquirir 

requisitos básicos, tais como, conhecimento linguístico, uma boa leitura, um pouco de 
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curiosidade, bastante cautela para evitar fazer afirmações generalizadas e 

principalmente o abandono da presunção.  

Este panorama mostra que não é tarefa simples superar os obstáculos para a 

efetiva inserção da HFC no ensino de Física. Ainda, pode-se concluir pelas possíveis 

soluções apontadas pela literatura analisada, que grande parte do problema concentra-se 

na Formação do Professor. A produção acadêmica recente tem trazido exemplos de 

inserção da HFC que ilustram como a formação do professor é peça chave no sucesso 

desta mudança, seja formação inicial ou continuada, para que não haja distorções quanto 

à NDC (CORDEIRO & PEDUZZI, 2012; BRAGA, GUERRA & REIS, 2012; SILVA, 

2013). Porém ainda não estão claros os caminhos a serem adotados pelo professor e 

quais os resultados efetivos que esta mudança proporciona na Educação Básica. 
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1.2 Como realizar uma abordagem com HFC segundo as competências 

esperadas para o professor 

 

Partindo do pressuposto que o professor em sua formação teve acesso a fontes 

primárias e fontes secundárias
1
 livres de distorções históricas (MARTINS, 2005), cabe-

lhe a responsabilidade de elaborar atividades de aprendizagem com este material. Neste 

sentido, deve-se ter em vista os parâmetros educacionais que pressupõem que essas 

atividades devem levar em consideração às ideias, a uma visão de mundo, às destrezas e 

às atitudes que os estudantes possam já possuir, de forma a integrá-las com seus 

interesses. Dessa maneira, o desenvolvimento de um tema pode ser visto como o 

tratamento que deve ser inicialmente qualitativo – o que constituirá uma excelente 

ocasião para que os alunos comecem a explicar funcionalmente suas concepções 

espontâneas – e que conduza à formulação de problemas mais precisos e à construção 

de hipóteses que focalizem o estudo a se realizar (GIL-PÉREZ, 2003). 

Convém ter presente, em todo o planejamento de atividades, o papel que pode 

desempenhar a HFC, não só para contextualizar os conhecimentos científicos e mostrar 

sua evolução e as interações Ciência/Tecnologia/Sociedade (MORENO, 1990), mas, 

fundamentalmente, para tornar possível uma compreensão profunda da matéria estudada 

e da própria NDC (MATTHEWS, 1995). O professor deve se posicionar como parte do 

desenvolvimento do conhecimento, parte de sua história e concepção. Estudar a HFC é, 

dessa forma, aproximar o professor da historicidade do conhecimento científico, 

colocando-o como parte dessa história, aperfeiçoando sua postura crítica e ativa em 

relação à Ciência. 

Além de saber preparar atividades capazes de gerar aprendizagem, é de suma 

importância que o professor saiba dirigir os trabalhos com os estudantes e avaliá-los. 

Para isso, se faz necessário que o professor facilite a comunicação e valorize as 

contribuições dos alunos, adequando-as ao proposto na aula, abrindo-lhes novas 

perspectivas. Em relação à avaliação, o professor deve conseguir transmitir seu interesse 

pelo progresso dos alunos e utilizar a avaliação como instrumento de aprendizagem que 

permita fornecer o avanço dos alunos, introduzindo formas de avaliação de sua própria 

atividade docente como instrumento de melhoria do ensino. 

                                                           
1
Fontes primárias correspondem às obras originais dos filósofos em estudo, ou do período em questão. 

Fontes secundárias correspondem às obras de outros historiadores sobre o tema em estudo. 
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Alguns trabalhos como os de Forato (2009) e Moura (2012) apresentam 

abordagens com uso de HFC. Analisando-os, é possível identificar os caminhos a seguir 

para sair do discurso e direcionar essa abordagem para prática educacional, 

possibilitando definir quais elementos fazem parte de uma abordagem HFC e por que 

ela é necessária. Estes trabalhos estão diretamente relacionados com as competências 

necessárias para o professor realizar a intervenção com HFC, visando o conhecimento 

da NDC. Uma análise detalhada destas competências2 mostra que as mesmas podem ser 

associadas às competências necessárias ao professor para ensinar qualquer outro 

conteúdo.  

Para Perrenoud (2000), conhecer os conteúdos a serem ensinados é a menor das 

coisas, quando se pretende instruir alguém. A competência pedagógica a que cabe a 

verdadeira importância consiste em relacionar os conteúdos a objetos e a situações de 

aprendizagem. Esta competência também é necessária, segundo Forato (2009), ao tratar-

se da escolha do episódio histórico e sua relação com a sala de aula, no estabelecimento 

dos objetivos do conteúdo histórico e das situações de aprendizagem. Portanto, mesmo 

que o conhecimento histórico do conteúdo seja superficial, é o tratamento que o 

professor dá a este conteúdo que importa nas situações de aprendizagem. 

Segundo Forato (2009), deve-se problematizar o conceito científico presente no 

episódio, tanto sua estrutura teórica quanto as influências existentes no processo de sua 

construção. Este processo caracteriza a postura crítica necessária ao professor no ensino 

de qualquer conteúdo, problematizando-o inicialmente, interrogando os alunos, como já 

destacado por Carvalho e Gil-Pérez (1995). Neste interrogar, o professor instiga o aluno 

numa postura crítica e reflexiva, buscando, sempre que possível a associação com seus 

conhecimentos prévios. 

Nesse sentido, o professor deve ser ciente de que seu trabalho deve promover 

uma postura crítica por parte de seus alunos, implicando em imergir o discurso na 

prática. Perrenoud (2000) afirma que Ensinar é reforçar a decisão de aprender, é não 

encerrar o aluno em uma concepção do ser sensato e responsável, e sim estimular o 

desejo de saber.  

                                                           
2
Puentes et. al. (2009) argumentam que apesar de assumir diferentes denominações como conhecimentos, 

saberes ou competências, os autores que tratam das necessidades dos professores para sua 

profissionalização se referem aos mesmos temas. Assim, por questões de espaço, neste trabalho adotamos 

apenas Perrenoud (2000). 
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Esse fato só é conseguido quando se é zeloso com a sua profissão e se consegue 

fazer com que os alunos encontrem significados nas aulas. Claro, que alguns mais que 

outros, o fato é que com aulas envolventes, a aprendizagem acontece de forma 

comprometida para a maioria dos alunos. Portanto, 

 

Ensinar é também estimular o desejo de saber. Só se pode desejar saber ler, 

calcular de cabeça, falar alemão ou compreender o ciclo da água, quando se 

concebem esses conhecimentos e seus usos. Às vezes isso é difícil, porque a 

prática em jogo permanece opaca, vista do exterior. Como alguém que nem 

mesmo imagina o que é calculo diferencial poderia desejar dominá-lo? 

(PERRENOUD, 2000, p. 71)   

 

Ainda, o professor deve adotar uma postura reflexiva sob sua própria prática 

docente, administrando sua própria formação continuada. Segundo Perrenoud (2000), a 

prática reflexiva pode contribuir para o enfrentamento dos novos desafios, obstáculos e 

pressupostos do Ensino.  

Com esse perfil e a consideração dos momentos de problematização 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009) do episódio histórico, o 

professor, poderá configurar suas aulas em um momento em que um novo 

conhecimento pode ser alcançado, através de uma compreensão mais abrangente da 

Ciência e das questões envolvidas em sua construção. 

Demais parâmetros apontados por Forato (2009), ou mesmo uma formação 

crítico-reflexiva como apontada por Moura (2012), fazem parte do núcleo comum das 

competências ambicionadas para o ensino de qualquer conteúdo, de acordo com os 

referenciais educacionais do século XX, como Freire (1989), Carvalho e Gil-Pérez 

(1995), Morin (2000), Perrenoud (2000), entre outros. Assim, esses exemplos mostram 

que, no que tange ao processo de inserção da HFC na sala de aula, não há competências 

“extras” a serem esperadas para o professor, em relação aos aspectos do ensinar, ou 

educacionais.  

Resta como empecilho para uma efetiva implementação da abordagem com HFC 

no ensino de Física o pressuposto inicial tomado neste item: o professor ter acesso, em 

sua formação, a fontes primárias e secundárias. Além disso, conhecer princípios de 

historiografia da Ciência para reconhecer distorções históricas (MARTINS, 2005), que 

acabam levando à uma visão distorcida de NDC. Mas se este conhecimento não pode 

ser adquirido na formação básica, uma vez que a simples existência de disciplinas como 

“História da Física” ou “Evolução dos conceitos da física” não garante o 
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aprofundamento necessário no assunto (MOURA, 2012), como solucionar este 

impasse?  

Do meu ponto de vista, há dois caminhos possíveis, mas ainda assim não 

totalmente suficientes ou devidamente investigados. Um deles corresponde a uma 

formação complementar durante a licenciatura, específica para lidar com a pesquisa 

historiográfica, como a iniciação científica (SILVA, 2013). Outro corresponde à 

formação continuada do professor, também específica em HFC, uma vez que o mesmo 

deverá desenvolver todas as competências e habilidades esperadas para o seu bom 

desenvolvimento na prática docente, além de necessitar possuir um conhecimento sólido 

sobre HFC. 
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2. QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

Neste capítulo, serão apresentadas a metodologia da pesquisa, as estratégias 

didáticas e pedagógicas e as ações que foram desenvolvidas. 

A problemática de Ensino e História da Física e suas implicações na utilização 

perante a atuação docente encaminharam a busca pela compreensão acerca da formação 

desse professor, o seu trabalho cotidiano e seus anseios na relação com os estudantes, a 

partir da realidade por eles vivenciada. Observando os desafios ou dificuldades 

enfrentadas na construção, aplicação e análise de um curso com essa abordagem, se 

percebeu consequentemente, as implicações sobre os professores e alunos do ensino 

médio. 

Foi optado, metodologicamente, por uma pesquisa com ênfase na análise teórica 

didático-pedagógica e histórico-epistemológica, com o apoio de ferramentas 

qualitativas, para atender os objetivos, tendo em vista que a pesquisa é um caminho 

sistemático que busca indagar e entender a realidade, desvendando os problemas da vida 

cotidiana através da relação da teoria com a prática (MINAYO, 2000). 

Em relação à dimensão teórica da pesquisa, contemplam-se os requisitos 

historiográficos da História da Ciência visando evitar distorções (WHITAKER, 1979; 

MARTINS, 2001; ALLCHIN, 2004) e ainda as recomendações epistemológicas das 

pesquisas educacionais (PUMFREY, 1991; GIL-PÉREZ et al., 2001; FORATO, 2009; 

FORATO; MARTINS; PIETROCOLA, 2012 b). 

A parte empírica do trabalho incluiu a elaboração de uma sequência didática, 

para aplicação no ensino básico, para identificar as dificuldades de se trabalhar com 

HFC e buscar meios de contorná-las. Para isso, foi necessário selecionar um, dos vários 

conteúdos da História da Ciência, para atender aos propósitos da pesquisa. Nesse caso, 

foi utilizado o experimento de Joule apontado em Souza (2012) e foi desenvolvido o 

material de apoio para o professor e o material para os alunos, os quais foram utilizados 

durante as aulas; também foram desenvolvidas atividades que cativassem o interesse 

dos alunos para a sequência didática que foi aplicada. O acompanhamento da aplicação 

do curso foi realizado através de gravações das aulas em vídeo e notas tomadas em 

campo, para que ao fim, fosse possível a análise dos dados. 

A metodologia baseada tanto em pesquisa histórica quanto pesquisa educacional 

foram empregada, propondo a associação desses saberes perante a prática docente. 
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2.1 Pesquisa Historiográfica 

 

No início de um curso de termodinâmica, poderá surgir a pergunta: o que é 

energia? Uma das respostas a ser considerada é “A energia é tudo o que produz ou pode 

produzir ação, podendo por isso tomar as mais variadas formas: Energia mecânica, 

térmica, gravitacional, elétrica, química, magnética, radiante, nuclear, etc. É tudo 

energia”, ou mesmo uma resposta mais simples e clássica, “A energia é algo que não se 

cria nem se destrói, apenas se transforma”. Mas, em que a resposta a esse 

questionamento poderá ajudar para compressão do conceito? Será que o aluno 

realmente entenderá o conceito de energia? Será que serão capazes de compreender a 

formulação do princípio da conservação da energia? 

 Essa questão é um exemplo de um longo processo histórico, que vai desde 

Galileo Galilei (1564 - 1642) e René Descartes (1596 - 1650) até os trabalhos que 

tiveram maior ênfase no processo que foram os resultados postos por Mayer (1814 - 

1878) e Joule (1818 - 1889) para o equivalente mecânico do calor, quase dois séculos e 

meio, de uma ideia que se tornou uma das leis básicas da Física e cuja generalização foi 

alcançada ao ser formalizada como primeira lei da termodinâmica. 

 Então, por que se restringir a respostas vagas e que pouco contribui no 

aprendizado dos nossos alunos? Com o estudo histórico, acerca do calor e trabalho 

mecânico, é possível apresentar uma análise das diferentes conceituações da primeira lei 

Termodinâmica, resgatando informações históricas que poderão contribuir para o 

Ensino desse conteúdo. 

O estudo histórico mostra que no final do século XIX já se considerava difícil 

afirmar quem teria descoberto o princípio da equivalência entre calor e trabalho, já que 

diversos estudiosos haviam abordado o tema. No entanto, um ponto em destaque, são as 

minuciosas atividades experimentais de James Prescott Joule que permitiram a 

demonstração da equivalência de diferentes tipos de energia e contribuíram de forma 

definitiva para a elaboração da primeira lei da termodinâmica. 

Diante disso, se escolheu como base o episódio histórico da equivalência entre 

trabalho mecânico e calor através dos experimentos térmicos de Joule, os quais 

contribuíram para formulação e determinação do equivalente mecânico do calor, que 

influenciou o desenvolvimento e especialmente a aceitação do princípio da conservação 

da energia (JOULE, 1843; 1850). 
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Nesse contexto, se buscou compreender como Joule desenvolveu seus 

experimentos e como chegou as suas conclusões a partir destes. Foram destacadas as 

influências contextuais (considerações de outros estudiosos) e sociais, como por 

exemplo, o fato dele conhecer os trabalhos de Mayer, de ter tido suas ideias defendidas 

por William Thomson (lorde Kelvin), de ter omitido vários detalhes do aparato, ou 

ainda o fato de ser filho de um proprietário de uma cervejaria. 

Para formular o material histórico, foram utilizadas as obras primárias de Joule 

(1843; 1850) explorando o contexto histórico de sua época para a compreensão dos 

conceitos físicos postos. Também foram tratados os principais problemas enfrentados 

pelos estudiosos dessa época na explicação de alguns fenômenos envolvendo calor e 

trabalho mecânico, além da abordagem das principais explicações que foram desenvolvidas 

para resolver tais problemas. Somadas às obras primárias, foram utilizadas várias obras 

secundárias (MARTINS, 1984; SHAMOS, 1987; HEERING, 1992; SIBUM, 1995), que 

abordam os assuntos, problemas e contexto do período em questão.  

Esse estudo conduziu para uma compreensão da linguagem, problemática, 

pressupostos, métodos e conhecimentos gerais da época abordada, de forma a adquirir 

uma visão semelhante à dos próprios pesquisadores da época. Com isso, se evitou uma 

interpretação distorcida dos textos antigos (MARTINS, 2004), o embaraço dos 

conceitos antigos com os atuais e a confusão da fundamentação apresentada na época 

com a aceita atualmente.  

O estudo histórico foi realizado especialmente sob o ponto de vista conceitual, 

abordando o que os pesquisadores estavam procurando fazer e os resultados que 

obtiveram. No caso do episódio escolhido, se procurou compreender a construção do 

experimento histórico e seus aspectos metodológicos e epistemológicos.  

Quanto a NDC, segundo Martins (1999) poderá ser explorada com diferentes 

perspectivas, seja com argumentos filosóficos, históricos ou sociológicos. Sua distinção 

recai nas questões que podem ser propostas e no tipo de resposta que se espera receber. 

Respostas com abordagens normativas e analíticas pertencem à Filosofia, já abordagem 

empírica é tratada pela História e Sociologia da Ciência. Se normativa, a resposta 

remete à avaliação dos procedimentos ou resultados da pesquisa científica, e busca 

avaliar o certo e o errado ocorrido na prática científica. Por outro lado, se analítica, a 

resposta repousará no que pode ou que não pode ser a Ciência.  Essas análises, 
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normativa e analíticas da Ciência, contribuí no sentido de orientar e avaliar pesquisas, 

qualificando o valor científico do estudo. 

Uma questão de tipo empírico requer uma resposta fundamentada por 

documentação e a análise do que a Ciência tem sido historicamente, uma vez que se 

aprende fatos através das experiências vividas e presenciadas. Martins (1999) considera 

que as práticas científicas mudam ao longo do tempo e diferem nas diversas disciplinas 

científicas, ou seja, é tratada por disciplinas metacientíficas, como a História e a 

Sociologia da Ciência, que exploram o desenvolvimento da Ciência ao longo do tempo. 

Nesse sentido, foi buscado discutir a Ciência não como mera descrição do 

passado, mas como Ciência com recursos filosóficos e metodológicos adequados. A fim 

de complementar esse estudo foi abordado alguns dos aspectos sociais, políticos e 

culturais que estiveram envolvidos nos estudos da Termodinâmica. 

Com essa pesquisa historiográfica se mostrou a relação entre o ensino atual da 

termodinâmica e as suas origens, o que permitiu aos alunos a compreensão da 

importância da descoberta do princípio da equivalência mecânica, buscando sempre que 

possível, os textos originais dos pioneiros da termodinâmica, destacando as mudanças 

sofridas por estudos posteriores e como se desenvolveu a teoria no decorrer das décadas. 

 

2.2 Pesquisa Educacional 

 

Considerou-se para a metodologia educacional a Pesquisa Pedagógica, sabendo 

que é o profissional da educação, o professor, que investiga sua própria sala de aula.  

Os propósitos e ideais da pesquisa pedagógica, perpassam alguns conceitos 

fundamentais:  

Um deles diz respeito a melhorar a percepção do papel e da identidade 

profissional dos professores. O outro é a ideia de que o envolvimento com a 

pesquisa pedagógica pode contribuir para um ensino e uma aprendizagem de 

melhor qualidade nas salas de aula (LANKSHEAR & KNOBEL, 2008, pg. 

11). 

 

Seguindo os propósitos da pesquisa pedagógica os professores acabam por 

analisar sua prática e seu conhecimento especializado como educador, para atingir 

novos objetivos educacionais. Por meio de sua própria pesquisa o professor poderá 

identificar questões, problemas ou preocupações, que serão tratadas e respondidas, 

atendendo as decisões e ideias do professor em sala de aula, sobre o que é útil e 

relevante. 
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Com essas finalidades, a pesquisa pedagógica pode contribuir para o 

enriquecimento do ensino e a formação dos alunos. Para melhor aprofundamento na 

pesquisa pedagógica foi utilizado o livro de Lankshear e Knobel (2008). 

Conhecendo os propósitos da pesquisa pedagógica é possível envolver a sala de 

aula em uma observação empírica, tornando-a uma base experimental. Se a análise da 

prática docente for realizada a partir de uma reflexão sistemática documentada e sobre 

as próprias experiências ou engajamento com textos e questões teóricas ou conceituais, 

se poderá compreender e identificar as várias implicações para o aprendizado dos 

estudantes.  

Pode-se ter como base empírica diversos materiais para o desenvolvimento de 

uma pesquisa com tais características, e ainda, associar a outros saberes, como a 

pesquisa historiográfica, por exemplo. Dentre estes materiais estão, os textos de 

manuais, materiais da internet, conjuntos de dados secundários, e outros tantos, como 

fontes de informação fundamentada em dados do presente ou do passado, tornando o 

seu escopo e variedade potenciais e abrangentes.  

Nesse sentindo, se tende para o envolvimento de atores do processo ensino e 

aprendizagem. Nesse caso, se teve como objeto de estudo a sala de aula da docente-

autora. Foram observados os estudantes, seu comportamento durante a exposição do 

conteúdo programado, sua participação em discussões, seu interesse pelo exposto, além 

de respostas a atividades. Foram tomadas sempre notas da aula, antes e depois do 

planejado, utilizados recursos midiáticos como a documentação através da filmagem da 

aula – com prévia autorização dos envolvidos, o que constituiu um Caderno de Campo, 

apêndice 6.  

Ao fim da aplicação da proposta se teve em mãos um caderno que documentou a 

prática docente, contendo nesse, o registro das etapas realizadas no desenvolvimento da 

proposta. Esse registro foi detalhado e preciso, indicando datas e locais de todos os 

fatos, passos, indagações, investigações, entrevistas, atividades, resultados e respectivas 

análises, preenchido ao longo de todo o trabalho, trazendo as anotações, rascunhos, e 

qualquer ideia que possa ter surgido no decorrer da aplicação.  

É importante destacar que o envolvimento na atividade de pesquisa permite 

entender como e por que “algo” funciona e/ou como pode precisar ser adaptado para 

funcionar em outras circunstâncias ou aplicar-se a outros casos. 
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Para tanto, o professor pesquisador precisará se comprometer em questionar 

sistematicamente seus métodos de ensino, com base para o desenvolvimento; qualificar-

se para estudar a própria prática atuação profissional e se preocupar em questionar e 

testar a teoria prática, usando essas qualificações. Nesse sentido, a pesquisa pedagógica, 

como prática discursiva, tem inúmeras características indispensáveis, como por 

exemplo, a possibilidade de melhorar o processo de ensino e aprendizagem a partir da 

maior qualidade das aulas. 

Com o objetivo de tornar algo representativo como trabalho de pesquisa, é 

importante refletir os elementos básicos das pesquisas, qualidades que as constituem, 

como um discurso passível de reconhecimento. Sendo umas das principais 

características a sistematização, uma pesquisa não pode ser arbitrária nem tão pouco 

casual.  

 Para Lankshear e Knobel (2008), são seis as características genéricas que 

qualificam a pesquisa como investigação sistemática e que se aplicam tanto àquela que 

é levada a cabo por professores quanto a qualquer outra categoria de pesquisa, como se 

segue no quadro 2. Essas características fora aproveitadas para fazer uma „ponte‟ com 

nossa pesquisa.  

 

QUADRO 2: Características gerais da pesquisa 

 
CARACTERISTICAS GERAIS DA PESQUISA 

 

 
ESCLARECIMENTO 

1. Uma questão ou tema de pesquisa 
que tenha sido cuidadosa e claramente 
estruturada e que seja manejável; 
 

Isso significa uma questão bem focalizada, clara e 
objetiva. 

 
 
 
 

Aplicação 
nessa 

pesquisa 
 

Quando bem definido, o tema tende a proporcionar ao pesquisador maiores chances de 
se obter um bom resultado na pesquisa científica. Em nosso caso, propomos uma 
discussão acerca da Termodinâmica, mais especificamente, a relação entre calor e 
trabalho mecânico, trabalhando através da História da Ciência, observando os diversos 
obstáculos envolvidos na compreensão desses conceitos. Espera-se que através deste, 
seja possível ressaltar a importância dos conceitos para o ensino da termodinâmica, a 
fim de tentar fazer o aluno olhar o mundo à sua volta com outros olhos, conhecendo um 
pouco sobre História da Ciência e percebendo que a física não é só aplicação de 
fórmulas, e sim uma Ciência útil e importante para nossa vida diária. 
 

2. Um projeto adequado que 
corresponda à questão de pesquisa; 
 

Deve ter uma abordagem estratégica ampla para 
conduzir a pesquisa, correspondente a questão. 
 
 

 
 

Aplicação 
nessa 

A escolha da termodinâmica como tema deste trabalho deve-se tanto a falta de 
interesse quanto à dificuldade dos alunos em aprender seus respectivos conceitos. Com 
base nisto, lançamos uma proposta diferenciada, na qual nos utilizamos de diversas 
ferramentas voltadas para o ensino. Utilizamos de textos fundamentais, que contém 



34 

 

pesquisa 
 

definições conceituais e afirmações teóricas com as quais pretendemos dialogar 
diretamente em seu estudo. 
 

3. Algo que informe a questão de pesquisa 
e como lidar com ela; 

 

O professor pesquisador deve buscar fundamentos 
sobre como proceder à investigação. Isso 
automaticamente conduzirá a consulta bibliográfica. 
 

 
 

Aplicação 
nessa 

pesquisa 
 

Se fundamentamos, nos princípios para abordar História da Ciência no Ensino de Física, 
respaldando-nos nos referenciais teóricos, recorrendo em nossa prática aos 
pressupostos para utilizar essa ferramenta na sala de aula. Constituímos nossa proposta 
focando nos aspectos fundamentais para o aperfeiçoamento de uma prática voltada 
para a abordagem histórica, de modo que proporcione uma aprendizagem significativa a 
partir de técnicas e métodos de ensino destacando conceito, importância, etapas e 
pesquisa bibliográficas, despertando sempre o desejo de a cada dia descobrir novos 
olhares através da leitura, do conhecer, do aprender novas maneiras e novos métodos 
para ajudar na realização dos nossos objetivos acadêmicos e profissionais. 
 

4. Uma abordagem adequada para 
coletar dados; 

Isso significa incorporar na coleta de dados técnicas e 
procedimentos que garantam a qualidade dos dados 
e que possam ser repetidos por outras pessoas, como 
maneira de ampliar a pesquisa e melhorar a base de 
informações sobre a qual estruturar conclusões e 
explicações. 
 

 
 

Aplicação 
nessa 

pesquisa 
 

Partindo do pressuposto de que o ato de documentar é fundamental para tornar os 
processos vivenciados na escola conhecidos, compreendidos e problematizados em sua 
essência, nossa proposta foi bastante diversificada, o que gerou um arsenal de 
documentos. Fizemos uso de diferentes formas de levantamento de dados, como 
filmagens, atividades escritas, entrevistas online e filmadas, além da participação que foi 
sempre muito estimulada.  Tomávamos notas das nossas impressões das aulas, o que 
constituiu o diário de bordo. Isso implica a superação de uma visão superficial acerca do 
que é e para que serve uma proposta pedagógica com uso de História da Ciência para o 
Ensino de Física. 
 

5. Alguns tipos de componentes de 
análise e interpretação;  

Ao interpretarmos resultados de pesquisa, recorre-se 
a conceitos, ideias, teorias, argumentos e modelos de 
explicações, que dão suporte para julgar e defender 
os resultados da análise dos dados. 
 

 
 

Aplicação 
nessa 

pesquisa 
 

Nossa documentação favorece o alcance de diversificados objetivos, como promover o 
trabalho realizado pela professora; conferir visibilidade ao projeto educativo; configurar 
fonte informacional para os envolvidos no trabalho educativo e a outros, oferecer 
informações para apreciação do trabalho realizado pela professora e pelos alunos e 
constituir um corpus textual e/ou imagético do realizado, experimentado e vivido, uma 
memória das mediações e elaborações. Por fim, nossa documentação nos ajudou a 
analisar, refletir, compartilhar interpretações, o que possibilitou, a partir dos registros, 
discutir novas escolhas e ações, tornando nossa prática mais reflexiva e significativa, 
podendo agir na formação de capacidades humanas em níveis mais elevados, e atingir 
então a formação do cidadão crítico e reflexivo. 
 

6. Algum relatório que exemplifique e 
elucide as cinco características citadas, que 
transmita as conclusões extraídas do 
estudo e identifique suas implicações para 
o trabalho. 
 

É simplesmente o registro público que pode ser 
acessado por outras pessoas para a pesquisa ser 
válida. 
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Aplicação 
nessa 

pesquisa 

Toda nossa proposta será direcionada para o projeto de pesquisa da dissertação o que 
poderá ser consultada e reproduzida por quem interessar. 

Fonte: Autoria própria 

 

Admitindo a pesquisa historiográfica e considerando as características da 

pesquisa pedagógica, o educador terá suporte para desenvolver propostas didáticas que 

associem esses conceitos. Sabendo disto, se buscou desenvolver uma proposta didática 

envolvendo o conteúdo da História da Ciência para tratar os aspectos da NDC, 

considerando a prática didática da sala de aula. 

Para isso, foi feito o levantamento das dificuldades iniciais na inserção da 

História da Ciência na grade curricular do Ensino Básico na disciplina de Física e das 

propostas lançadas na literatura e no PCN, que também compreende a formação de 

professores – apresentado no capítulo 2 – visando nortear a associação desta abordagem 

na disciplina, direcionamos nossas ações para a pesquisa pedagógica a fim de podermos 

analisar nossa atuação. 

A partir desse, foram verificadas que competências e habilidades o docente 

precisaria para elaboração e execução de aulas na perspectiva da abordagem histórica. 

Percebeu-se, que em si, a História da Ciência é uma ferramenta de grande potencial e 

que possibilita ao professor muita facilidade de, a partir da prática e da realidade dos 

alunos, introduzir os elementos teóricos e reflexões da vida social. Entretanto, para isso 

ser possível é necessária, antes de tudo, uma formação do educador na área, para que 

não seja propagada visões distorcidas da NDC. 

Nesse sentido, se buscou mostrar como se construir e executar uma sequência 

didática na perspectiva docente-discente, ou seja, que compreenda tanto os interesses 

educacionais quanto os anseios dos alunos. No processo, se destacou as etapas e os 

problemas que podem surgir do dia a dia na sala de aula e como se pode lidar com eles. 

Foi analisado o comportamento dos alunos, de aceitação ou não do conteúdo proposto, 

ao perceberem a inter-relação que este possui com a sua vida diária. 

 

2.3 Planejamento da Proposta Didática 

 

A pesquisa realizada se apropriou dos conceitos relacionados à aplicação da 

História da Ciência no Ensino de Física e sua relação com a prática docente. 

Relacionando essas duas frentes, pretende-se que a abordagem do episódio histórico da 
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pesquisa apontasse para a relevância de estudar a Física através do processo histórico, 

ressaltando o contexto sócio, político e cultural como elementos que ampliassem a 

compreensão do conceito. Além disso, o presente trabalho partiu de um caso específico 

para tentar entender que desafios efetivamente surgem quando se busca implementar 

uma atividade baseada na HFC em sala de aula, sob a perspectiva do docente em 

prática. 

Para isso, foram consultadas fontes primárias para o contato com textos 

originais, a partir dos quais a leitura e interpretação não sofresse a interferência das 

ideias de pesquisadores autores de obras secundárias, embora este segundo tipo de obra 

também tenha sido consultado. 

Neste caso, foi elaborado o Capítulo 3 versando sobre o curso de aplicação com 

abordagem HFC, destacando os aspectos científicos da constituição do Equivalente 

Mecânico do Calor e as relações do calor com o trabalho mecânico, considerando as 

contribuições de vários estudiosos e apresentando o panorama teórico que antecedeu e 

influenciou Joule na determinação do Equivalente Mecânico do Calor.  

Nessa perspectiva, foi produzido um material didático destinado à utilização 

durante a aplicação do curso e que possibilite usos posteriores por professores da área 

que desejem também inserir a HFC na sua sala de aula, nos cursos de termodinâmica no 

ensino médio.   

A outra linha de ação foi voltada para a identificação de uma forma de abordar 

HFC na sala de aula, isso em três esferas principais: estudo de conceitos científicos, 

desenvolvimento de competências argumentativas e, por fim, a motivação dos alunos 

para as aulas de Física. Nesse sentido foi elaborado o curso, aplicado e documentado. A 

professora-autora, subsequentemente, refletiu sobre sua ação. 

Essa pesquisa se enquadrou no que Tardif (2000) denomina de Epistemologia da 

Prática Profissional. Segundo o autor: 

 

A definição que lhes propomos não é uma definição de palavras ou de coisas, 

mas uma definição de pesquisa, isto é, uma proposta com o fim de construir e 

delimitar um objeto de pesquisa, um compromisso em favor de certas 

posturas teóricas e metodológicas, assim como um vetor para a descoberta de 

realidades que sem ela não veríamos. Eis aqui essa definição: chamamos de 

epistemologia da pratica profissional o estudo do conjunto dos saberes 

utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano 

para desempenhar todas as suas tarefas (TARDIF, 2000, pg. 10). 
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 Essa definição propõe “uma volta à realidade”, isso é um processo centrado no 

estudo dos saberes dos atores em seu contexto real de trabalho, em situações concretas 

de ação. Esse enfoque considera que o profissional, sua prática e seus saberes não são 

entidades separadas, mas “co-pertencem” a uma situação de trabalho na qual “co-

evoluem” e se transformam (TARDIF, 2000). 

A literatura especializada durante todo nosso resgate teórico apontou a HFC 

como recurso pedagógico apropriado para abordar a NDC na sala de aula. Mas, também 

apresentou que há dificuldades a serem enfrentadas para cumprir com esse propósito 

pedagógico. 

Com os apontamentos já feitos até aqui, percebeu-se que na maioria dos cursos 

de licenciatura para formação de professores conta com disciplinas e discussões que de 

alguma forma abordam HFC (ROSA & PENIDO, 2005; ROSA & MARTINS, 2007; 

MOURA, 2012). No entanto, observa-se que falta uma formação mais abrangente, que 

não se resuma a discussões pontuais, que acabam por dificultar a efetivação da HFC na 

prática da sala de aula. Então, na busca por suprir a lacuna existente entre os estudos 

teóricos e a prática envolvendo HFC e Ensino de Física, foi elaborado um material com 

o qual se objetivou superar as visões distorcidas da HFC presentes em materiais 

didáticos, complementar a formação do professor na área e suprir a ausência de 

materiais adequados para o ensino médio.  

Com a aplicação deste material, pretende-se avaliar sua efetiva contribuição no 

Ensino de Física, principalmente quanto ao envolvimento dos alunos e sua compreensão 

sobre alguns aspectos da NDC. 

Buscou-se apresentar a Ciência construída sócio culturalmente, influenciada 

teoricamente, envolvendo a participação humana, a imaginação e a criatividade, 

tentando desenvolver uma proposta educacional que possibilite a introdução de 

discussões sobre a natureza do conhecimento científico, ou seja, utilizou-se a HFC para 

discutir a dinamicidade do fazer científico. 

É importante saber que para confecção de um material com uso HFC, devem-se 

respeitar algumas diretrizes da historiografia contemporânea, além do cuidado para não 

incorrer erros ou simplificações excessivas, pois resultariam na propagação de visões 

distorcidas da Ciência e levariam o aluno a uma ideia errada sobre o fazer científico e o 

papel da Ciência na sociedade, o que Allchin (2006) caracterizou como pseudo-história. 
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Para se preparar um material histórico é preciso delimitar o tema de estudo, bem como 

uma adequação dos objetivos para os quais se destina. 

Desse modo, com a finalidade de discutir a NDC, esta pesquisa selecionou como 

objeto específico a utilização da HFC, a partir da abordagem do Experimento de Joule – 

Equivalente Mecânico do Calor, no qual foram exploradas as Ideias iniciais da 

Termodinâmica a partir da natureza do calor e a relação de conversão de trabalho 

mecânico em calor. 

É pertinente frisar que o docente que utilizará o episódio histórico deve ter em 

mente que a intenção principal é discutir aspectos da NDC a partir da controvérsia 

histórica. Martins afirma sobre as controvérsias científicas que: 

 

Ela serve para contrabalançar os aspectos puramente técnicos de uma aula, 

complementando-os com o estudo de aspectos sociais, culturais e humanos. 

Informações (preferivelmente bem fundamentadas) sobre a vida dos 

cientistas, a evolução de instituições, o ambiente cultural de uma época, as 

concepções alternativas do mesmo período, as controvérsias e dificuldade de 

aceitação de novas ideias, tudo isso pode contribuir para dar uma nova visão 

da ciência e dos cientistas, dando maior motivação para o estudo (MARTINS, 

1990, p. 3). 

 

Abordagens históricas no ensino médio não podem se limitar a informações de 

quem foi o estudioso e suas contribuições devem apresentar linguagem e discussões 

apropriadas aos interesses do aluno, para que possibilitem motivação e curiosidade. 

Caso contrário poderá recair em aulas monótonas e expositivas, nas quais os alunos são 

passivos ao desenvolvimento. 

Desta forma, um dos pontos interessantes a ser destacado na função do professor 

é o de promover situações didáticas que conduzam ao debate acerca das diferentes 

linhas de pensamento sobre qualquer que seja o tema escolhido. Entretanto, cuidados 

devem ser tomados a fim de que o próprio docente não influencie de tal forma o 

processo de ensino e aprendizagem acabe por induzir a postura adotada pelo docente. 

Para desenvolver adequadamente a proposta de ensino com abordagem HFC, o 

professor deve procurar não exercer influência sobre a formação de juízo e opinião dos 

alunos, permitindo, assim que, por meio das discussões e debates relativos às 

informações apresentadas no material didático utilizado, os alunos formem suas 

próprias opiniões sobre o assunto em pauta. Isso se faz relevante, pois, um dos aspectos 

da NDC a ser discutido é justamente o que trata da produção coletiva da Ciência. 
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Outro ponto não menos importante é a consideração pelos conhecimentos 

prévios. É o conflito entre o conhecimento que se tem e o conhecimento que se propõe 

que gerará a oportunidade de discussão, a oportunidade de explorar o pensamento 

divergente (GIL-PÉREZ et al., 2001; GIL-PÉREZ, 2003). Dessa forma, os textos e 

atividades propostos são tão somente norteadoras para as discussões e debates, existindo 

plena liberdade dentro de cada contexto de aplicação. 

Por fim, o material elaborado nessa pesquisa compreende os seguintes Produtos: 

1. Material didático para o professor e para o aluno contendo uma discussão sobre as 

Ideias da Termodinâmica, o que constitui a sequência didática; 2. Caderno de campo 

referente às ações de aplicação do projeto que estrutura-se em coleta e análise de dados 

diante a atividade de sala de aula. 
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3. PROJETO DE APLICAÇÃO: TERMODINÂMICA E A RELAÇÃO ENTRE 

CALOR E TRABALHO MECÂNICO 

 

Neste Capítulo 3 será apresentado o episódio estudado juntamente com o 

planejamento da proposta didática, apontando a estrutura pedagógica e conceitual do 

curso proposto, bem como, materiais didáticos voltados para o professor e o aluno. 

Neste curso foram analisadas as duas fontes primárias decorrentes dos trabalhos de 

Joule (1843; 1850) e algumas fontes secundárias. 

 

3.1 Estrutura do Curso 
 

Através do curso buscou-se identificar desafios, obstáculos e conflitos na 

elaboração de materiais históricos para o ensino médio. Pretendeu-se que os resultados 

da análise dos dados coletados ao longo do processo pudessem contribuir em dois 

sentidos: tanto para a produção do conhecimento acadêmico sobre o uso da HFC, 

quanto colaborar com outros professores, no sentido de superar dificuldades muitas 

vezes apresentadas no uso de HFC em sua prática docente. 

No primeiro momento, aplicou-se o curso piloto, a fim de verificar a 

funcionalidade do mesmo para fins pedagógicos propostos, composto por aulas 

discursivas a partir da abordagem histórica e atividades motivacionais, com utilização 

de textos e vídeos no decorrer da proposta. Em seguida, identificados impasses ou 

necessidade de alteração, fez-se os ajustes necessários na proposta e aplicou-se 

novamente, objetivando verificar os resultados obtidos se satisfatórios ou não perante as 

mudanças realizadas, apontando a contribuição desse trabalho para a almejada 

efetivação da utilização da HFC na sala de aula. 

Ambas as aplicações foram em turmas de segundo ano do nível médio. 

 

 

3.1.1 Local de aplicação 

 

A investigação desse trabalho teve lugar na Escola Estadual de Ensino Médio e 

Médio Integrado ao Técnico Presidente Médici, localizada em João Pessoa - PB. 

Justifica-se a escolha por dois motivos: em primeiro lugar por apresentar-se como 

marco de referência para a educação no Estado, e, em segundo lugar pela autora exercer 
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o magistério nessa instituição, o que propiciou condições favoráveis para o 

desenvolvimento do estudo.  

A escola oferece anualmente educação básica e profissional (médio integrado ao 

técnico), e, também educação de jovens e adultos. O perfil dos cursos técnicos objetiva 

a capacitação profissional, tendo em vista a inserção no mercado de trabalho mediante 

as necessidades locais.  

O curso técnico integrado ao ensino médio, destinado aos candidatos que 

concluíram o ensino fundamental, criado mediante o Decreto nº 5.154 de 23/07/2004, 

tanto objetiva permitir ao aluno seu ingresso na universidade, como o capacita 

profissionalmente na perspectiva de inseri-lo no mercado de trabalho. Nesse sentido, 

certifica o estudante em duas habilitações, ou seja, ensino médio da educação básica e 

curso técnico da formação profissional, sendo oferecido em período normal de 3 (três) 

anos de duração com aulas manhã e tarde.  

 

3.1.2 Escolha do Tema 

 

Visou-se oferecer uma proposta de discussão acerca da Termodinâmica, mais 

especificamente, a relação entre calor e trabalho mecânico, trabalhando através da 

História da Ciência, observando os diversos obstáculos envolvidos na compreensão 

desses conceitos. Esperou-se que através deste, fosse possível ressaltar a importância 

dos conceitos para o ensino da termodinâmica, a fim de tentar fazer o aluno olhar o 

mundo à sua volta com outros olhos, conhecendo um pouco sobre HFC e percebendo 

que a Física não é só aplicação de fórmulas, e sim uma Ciência útil e importante para 

nossa vida diária. Com esse objetivo, se partiu para seleção de atividades pedagógicas 

de acordo com o tema histórico, os conteúdos a enfatizar e a elaboração dos materiais, 

que estão descritos a seguir. 

A escolha da termodinâmica como tema desse curso deve-se tanto a falta de 

interesse quanto à dificuldade apresentada pelos alunos em aprender seus respectivos 

conceitos, que podem ser relacionados ao cotidiano e vão além das fórmulas. O assunto 

também possui um caráter mais amplo em termos de conteúdo, pois permite abordar o 

conceito de conservação de energia sob um ponto de vista diferente da mecânica a que 

se encontra restrito em livros ou manuais didáticos. 
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As pesquisas sobre os conceitos envolvidos na termodinâmica mostram que 

estudantes universitários apresentam sérias dificuldades com eles, em parte devido a 

conceitos com uma conotação diferente no uso cotidiano, o que levam a uma confusão 

quanto à necessidade de uma formalização científica, o que também se aplica aos alunos 

do ensino médio (BORDOGNA et al., 2001; COTIGNOLA et al., 2002; COELHO, 

2009).  

 

3.1.3 Termodinâmica, calor e trabalho mecânico 

 

Muitos foram os estudiosos que buscaram entender a natureza e as propriedades 

do Calor. As ideias que se tinha variavam muito, alterando-se e diferenciando-se ao 

longo do tempo. Em grande parte destes estudos, o calor era considerado um fluido 

imponderável, o calórico, um suposto fluxo que agia dos corpos mais quentes para os 

mais frios. E em outra vertente o calor era considerado e produzido através de trabalho 

mecânico. No curso do desenvolvimento das teorias sobre a natureza do calor (1780 - 

1840), vários estudiosos apresentavam suas ideias como Kelvin, Lavoisier, Humphry 

Davy, Rumford entre outros, gerando discussões a respeito da causa dos fenômenos de 

calor3. O ponto mais importante no desenvolvimento da teoria do calor é a ideia de 

conservação, que foi criada no decorrer de 1800 (HEERING,1992). 

Somente em meados do século XIX, houve a aceitação da teoria mecânica do 

calor, com novas explicações para os fenômenos observados. Uma delas foi à de Julius 

Robert Mayer, que considerou calor e trabalho equivalentes e que poderiam ser 

convertidos um no outro. No mesmo período, os trabalhos de James Prescott Joule 

(1818-1889) já haviam sido publicados (1843), e tratavam o calor a partir de fenômenos 

eletromagnéticos. Passados dois anos, Joule publicou um artigo que tratava das 

variações de temperatura produzidas na compressão e dilatação dos gases, e no mesmo 

ano, publicou sua primeira descrição da experiência de agitação de água através de pás, 

obtendo êxito somente em 1847, publicando um novo artigo. 

Surgiu então uma longa controvérsia entre Joule e Mayer pelo direito de ser 

considerado o primeiro a obter o equivalente mecânico do calor. Mas, foram os 

trabalhos de Joule, com suas experiências térmicas, que contribuíram para esses estudos, 

                                                           
3
 Sobre as interpretações acerca da natureza do calor até o século XIX, sugerimos Silva et. al.(2013). 



43 

 

cuja formulação e determinação do equivalente mecânico do calor tiveram mais 

influência sobre o desenvolvimento e especialmente a aceitação do princípio da 

conservação da energia (MARTINS, 1984). 

Esse resgate histórico possibilita entender que o desenvolvimento da teoria do 

Calor, mais especificamente a equivalência entre calor e trabalho mecânico, não pode 

ser atribuído a um único pesquisador, mas a vários, sob diferentes perspectivas. Sabendo 

disso, foi elaborado um trabalho voltado para discutir com os estudantes conceitos como 

calor, trabalho e energia, em que foi associado o contexto histórico através de exemplos 

de diversos estudiosos sobre esse tema, juntamente com o caráter experimental, que 

permitam uma melhor compreensão. 

 

3.2 Curso Proposto 

 

3.2.1 Planejamento pedagógico da sequência didática 

 

O objetivo principal foi promover a discussão e reflexão de alguns aspectos 

selecionados da Natureza da Ciência utilizando a História da Ciência, tendo como plano 

de fundo um episódio histórico. 

 

Dentre os objetivos específicos, pretendeu-se levar o aluno a: 

 

 Refletir e discutir acerca das práticas do passado, compreendendo a natureza da 

Ciência; 

 Compreender a prática experimental dos estudiosos, contribuindo para uma 

visão interdisciplinar das Ciências e também para mostrando questões éticas e 

sociais envolvidas; 

 Compreender que os pensadores não construíam deduções incontestáveis, mas 

sim hipóteses para explicar os fenômenos naturais; 

 Perceber através da análise histórica que a divisão em ramos das Ciências 

naturais é apenas uma questão prática, e estão ligadas com a matemática de uma 

forma mais complexa do que a simples utilização de equações.  

 Desenvolver um pensamento crítico e criativo. 
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3.2.2 Proposta pedagógica 

 

Foi iniciada a elaboração do curso com a preparação de um texto histórico 

voltado ao professor, intitulado Exemplar do Professor – apêndice 4, tratando do 

conteúdo que daria embasamento ao curso. Foram selecionados momentos precedentes 

ao episódio em questão (Experimento Joule) para possibilitar uma preparação e 

acompanhamento dos aspectos a serem problematizados. Parte dessas ações foram 

desenvolvidas ainda na graduação (SOUZA, 2012), que constituiu uma monografia de 

final de curso, consistindo na elaboração de material histórico e de uma sequência de 

planos de aula. 

A proposta se constituiu de seis aulas, tratando do episódio histórico da 

equivalência entre calor e trabalho, mais especificamente a busca do equivalente 

mecânico do calor por James Joule (1818-1889), finalizando nos estudos de 

conservação da energia e primeira lei da termodinâmica. O conteúdo ficou estruturado 

em três momentos principais, sendo subdividido de acordo com a necessidade da 

elaboração da aula. São eles: 

 

1. Calor e Trabalho Mecânico 

 Ideias inicias acerca do Calor e Trabalho mecânico; 

 Relação entre Calor e Energia; 

 Biografia de Joule; 

2. Experimento Joule 

 Estudos e Experimento de Joule; 

 Implicações do trabalho de Joule e os conceitos envolvidos; 

 Descrição do Aparato; 

 Reprodução do Experimento de Joule; 

 Consequências da discussão das ideias do calor para a Ciência; 

3. As Leis da Termodinâmica 

 Primeira e Segunda Lei da Termodinâmica; 

 Concepções atuais do Calor. 

 

Envolveram aspectos conceituais, realização de experimentos a partir da 

problematização inicial (a equivalência trabalho-calor), exibição de vídeos, etc. Teve 

como objetivo principal a discussão de aspectos de HFC e NDC e a participação dos 

alunos no processo. 
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Esses momentos foram selecionados buscando atender os propósitos 

pedagógicos da autora, o que não impede outro professor adaptar ou escolher 

articulações e temas ao seu gosto ou necessidade. Os aspectos da Natureza da Ciência 

são trabalhados em aulas temáticas subdivididas de acordo com a necessidade didática e 

por meio de distintas estratégias pedagógicas permitindo que o aluno tenha contato com 

o episódio histórico escolhido.  

Buscou-se propiciar aos alunos uma vivência a sua aplicabilidade para que 

pudessem compreender sua importância, tornando-o partícipe do processo, seja pela 

leitura e discussão dos textos, pelas respostas aos exercícios ou pela participação nas 

aulas. 

É importante destacar que o uso deste material tem como principal propósito 

transmitir ao aluno, que está em processo de construção de conhecimento, que as ideias 

aceitas atualmente são um produto de muitos estudos que deram certo e outros que 

fracassaram, porém ambos possuem a sua devida importância. O aluno também poderá 

perceber as influências intelectuais sofridas por cada personagem e da validade de seus 

argumentos. 

 

3.2.3 Público alvo do curso 

 

O curso é voltado para alunos do ensino médio. Prevemos que tenha como 

público alvo turmas de alunos do 2º ano, uma vez que a base de contextualização será a 

termodinâmica, na qual se inclui conceitos como calor, trabalho e energia. No entanto é 

adaptável a Formação Inicial, na disciplina de física II ou ao final do ensino 

fundamental II, atualmente 9º ano. 

 

 

3.2.4 Material didático dos alunos 

 

A partir do estudo teórico, foi elaborado um material, com uma linguagem mais 

acessível ao aluno da escola básica, com o intuito de lhe oferecer um material conceitual 

que abordasse a temática escolhida de forma clara e de fácil compreensão, intitulado 

Exemplar do Aluno – apêndice 5. Dessa maneira, foi elaborada uma apostila com os 

textos inicialmente com 8 páginas (SOUZA, 2012).  
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Procurou-se entender as implicações educacionais da reprodução do 

experimento de Joule no contexto educacional, composta de 6 hora/aula, realizando 

consequentemente um estudo do conteúdo de transformação de energia e calor. No 

entanto o tempo curto para explorar muitas informações levou a primeira das 

modificações que foi a redução dos textos de 8 para 2 páginas, subdividindo a proposta 

em pequenos textos e atividades. 

O material foi dividido em tópicos, de modo a facilitar a sua utilização nas aulas, 

podendo o professor organizar o tempo de discussão a partir da topicalização proposta. 

Além disso, no início de cada tópico, foram fornecidas algumas questões para reflexão 

do conteúdo abordado. 

Na elaboração dos textos de apoio, foi necessário associar outros saberes além 

dos presentes na pesquisa historiográfica e laboratorial. Para isso, tivemos em mente a 

necessidade de produzir um material em que a HFC não fosse exposta apenas como 

longos textos históricos, mas que proporcionasse uma compreensão dos conceitos 

físicos, incorporando também discussões a respeito de aspectos da NDC e ao menos 

tempo despertasse o interesse pela leitura do mesmo, pois de nada adiantaria a produção 

do texto se o aluno não se sentisse motivado a ler. Para melhor organização dos textos 

foram elaboradas atividades que estimulassem a leitura, como palavras cruzadas, quebra 

cabeças, caça-palavras, etc., assim, os alunos poderiam responder essas atividades com 

as ideias do texto. Os textos são de extrema importância à medida que servem de 

suporte teórico para os alunos. 

Essas atividades foram voltadas para explicitação e tentativa de discussão do 

tema em questão, com intenção de propor momentos de interação entre o conteúdo 

estudado, os alunos e o professor em sala de aula, em busca de solidificar o 

conhecimento, privilegiando a discussão de aspectos históricos e promover a 

aprendizagem conceitual. Para Moura, Sforni, e Araújo (2011) essa ação é considerada 

uma Atividade Orientadora de Ensino (AOE), tendo em vista, que esta é voltada para 

dinamicidade da educação escolar, o autor afirma que, 
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Desse modo, a AOE, como expressão da unidade entre teoria e prática, é 

composta por conteúdos, objetivos e métodos dimensionados pelas interações 

histórico-culturais dos três elementos fundamentais do ensino: o objeto do 

conhecimento, o professor e o estudante. Na AOE, a presença desses três 

elementos é fundamentada no materialismo histórico-dialético, o que implica 

superar uma relação unívoca entre eles (MOURA; SFORNI; ARAÚJO; 2011, 

p. 40). 

 

Portanto, a AOE:  

 

[...] mantém a estrutura de atividade proposta por Leontiev ao indicar uma 

necessidade (apropriação da cultura), um motivo real (apropriação do 

conhecimento historicamente acumulado), objetivos (ensinar e aprender) e 

propõe ações que considerem as condições objetivas da instituição escolar 

(MOURA et al. 2010, p. 217).   

 

Ao utilizar a inter-relações na atividade orientadora procura-se associar objeto – 

sujeito seus interesses e dinâmica, contemplando os dois movimentos na organização do 

ensino. Ao estudar a história da produção do conhecimento, percebe-se que este é 

produzido na relação dos homens entre si e destes com a natureza, como um meio de 

potencializar as ações humanas de intervenção, modificação e controle dos fenômenos 

circundantes (MOURA; SFORNI; ARAÚJO; 2011). Assim, ao ser planejada e 

desenvolvida a AOE considerando a necessidade, motivos, objetivos, ações e operações, 

possibilita-se o desenvolvimento do psiquismo dos sujeitos que a realizam (MOURA et. 

al. 2010) ao aproximá-los de um determinado conhecimento. 

Nesse processo, foram associadas a HFC com atividades paradidáticas, 

observando as implicações na organização da atividade pedagógica e suas possíveis 

contribuições (motivação, estímulo a leitura, curiosidade), pautado na criação de objetos 

como instrumentos simbólicos, ou seja, neles está fixado o processo de trabalho 

humano. Moura, Sforni, Araújo (2011, p. 45) reforça essa ideia ao mencionar que 

“Acreditamos que a educação escolar deve se caracterizar em um espaço-tempo de 

atividades (re) produtivas e criativas, como é o caso das atividades orientadoras de 

ensino e particularmente da promoção de situações-problema de aprendizagem”.   

Assim, na apropriação do conhecimento há uma reconstituição da atividade 

humana “encarnada nos objetos e fenômenos”. Para Moura et. al. (2010) reconstituir 

significa criar necessidades e objetivos que conduzam a ações e operações com o 

conhecimento objetivado. Esse processo permite ao sujeito participar ativamente do 

conhecimento produzido historicamente. Isto significa que a AOE, ao se apresentar 

como mediadora do processo de ensino e aprendizagem objetiva-se à medida que 
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favorece a apropriação dessas capacidades sociais e desenvolve um modo geral de 

resolver problemas. 

Dessa maneira tem-se um ensino que promove a aprendizagem inserindo o aluno 

em atividade que lhe permita compartilhar significados, num contexto de „espaços de 

aprendizagem‟, no qual a ação de quem ensina é fundamental ao articular tais saberes e 

adquirir a dimensão de mediação. Com isso, a AOE acaba por representar um elo entre a 

atividade do professor e atividade do aluno (ensino e aprendizagem) ao tomá-la como 

subsídio teórico-metodológico para a organização do processo formativo (ABREU; 

ANDRADE; GARCIA, 2013; MORAES et. al.2012). 

 

3.3 Curso piloto 
 

Optou-se por desenvolver o curso piloto com a turma de2° ano do curso técnico 

em Serviço de Restaurante e Bar (SRB) da Escola Estadual Presidente Médici. A turma 

era composta por 8alunos, um número pequeno, resultado do desinteresse crescente pelo 

curso técnico no decorrer do 1º ano (a maioria dos alunos migraram para o médio 

regular).  

Considerando que o curso é composto de uma sequência de 6 aulas, o tempo de 

duração seria de 3 semanas de aplicação já que na grade curricular as aulas de física 

ocorrem duas vezes na semana. 

Para respaldo documental e para produção de um material de apoio para análise 

do curso optou-se por filmar as aulas. Para isso, foi necessária a autorização expressa 

dos pais ou responsável por cada aluno e consequentemente o aviso aos mesmos e a 

autorização da Direção da escola, objetivando evitar qualquer tipo de constrangimento 

ou problema, e com isto ser possível a filmagem. Nesse sentido preparamos uma ficha 

de autorização contendo as devidas informações, encontrado no apêndice 1.  

Para a intervenção em sala de aula, as aulas foram iniciadas com uma sondagem 

a partir de questionamentos motivadores – questões postas no início de cada texto, e dos 

conhecimentos que os alunos possuíam sobre o tema relacionado ao objeto de estudo. A 

aplicação do conteúdo em sala de aula se deu através do material que foi elaborado, 

apostila, slides (Apêndice 2) e vídeos, os alunos poderiam expor suas opiniões e 

participar da aula a partir de cada recurso utilizado.  

A avaliação pessoal do curso foi feita de maneira sistemática com anotações e 

comentários de cada aula que ocorria. Além das aulas filmadas, ao término da 
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intervenção, cada aluno participou de uma entrevista oral, a fim de exporem suas 

opiniões sobre o curso e possibilitarem a percepção de que conceitos foram capazes de 

compreender. No entanto, foi possível encontrar alguns problemas no momento da 

entrevista, como por exemplo, uma postura tímida ou falas decoradas. Pensando nisto, 

foi elaborado também um questionário online no Google Drive
4
 contendo questões 

básicas acerca do curso e questões de sondagem sobre a Natureza da Ciência. 

Todo esse processo foi documentado e culminou no Caderno de Campo da 

pesquisa – apêndice 6, o qual foi utilizado para a avaliação da proposta. 

 

3.3.1 Sequência didática – versão piloto 

 

O curso foi subdividido em três blocos principais, distribuídos ao longo das seis 

aulas previstas, de acordo com a necessidade de tempo para cada discussão: 

 

1° Bloco: Ideias da Termodinâmica 

 

Apresentou-se o trabalho dos vários pesquisadores, seus objetivos e dificuldades. 

Destacou-se que desacordo é sempre possível entre pesquisadores e que a dedicação é 

um componente essencial para se compreender a Ciência. Inicia-se a aula com uma 

pequena introdução, em termos gerais, do que seria a termodinâmica, visando trabalhar 

as concepções alternativas dos alunos. Foi entregue nessa aula aos alunos um material 

de apoio para que os mesmos possam acompanhar as discussões. 

Nessa discussão, o objetivo será colocar em cheque a concepção que os alunos 

possuem de que a Física é para os gênios, devendo-se utilizaras informações trazidas 

sobre a vida dos cientistas para frisar que eles eram pessoas comuns, que possuíam 

problemas, alguns eram de origem humilde e que trabalhavam assim como qualquer 

pessoa e que suas descobertas foram frutos de trabalhos conjuntos. Assim, os alunos 

perceberão que possuem capacidade de compreender os conceitos físicos e até de 

aperfeiçoá-los. 

 

 

 

                                                           
4
 Vide Caderno de campo pg. 17. 
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2º Bloco: Experimento de Joule 

 

Nesse bloco foram apresentadas as possibilidades e limitações na construção de 

um experimento histórico e destaca-se que a natureza, assim como a atividade 

experimental, não fornece dados que permitam uma única interpretação, bem como que 

uma observação não é possível sem uma teoria pré-existente, resgatando os resultados 

das investigações de Joule (SOUZA & SILVA, 2012; SOUZA; SILVA; ARAÚJO, 

2014). Nesse momento explorou-se também a ideia de conservação da energia. 

Relacionou-se também as consequências da discussão das ideias do calor para 

Ciência que acabaram tendo participação em outro processo que desencadeou uma 

verdadeira revolução na História da Ciência, como revolução industrial, catástrofe 

ultravioleta, as ideias da quantização da energia e da natureza dual da matéria, tudo isso 

de modo sucinto para que não sobrecarregasse os alunos com informações.  

 

3º Bloco: Leis da Termodinâmica 

 

Destacou-se a importância das teorias para construção do conhecimento 

científico. 

Pôde-se fazer uma síntese do conteúdo abordado no decorrer da proposta, 

buscando enfatizar os aspectos em que os alunos mostraram dificuldade.  

Após o resgate dos exercícios propostos ao final do texto, seguiu-se a aula 

abordando as leis da Termodinâmica, enfatizando a evolução das ideias da 

Termodinâmica ao longo do tempo e a sua ligação com as atividades experimentais. 

Nesse momento, os alunos podiam expor suas próprias concepções sobre calor, e pode-

se esclarecer alguma dúvida remanescente. 

 

3.3.2 Avaliação do Curso Piloto 

 

O Curso aplicado caracterizou-se numa pesquisa pedagógica, já que a mesma 

supõe o contato direto do pesquisador com seu objeto de estudo, em um trabalho de 

campo que o coloque imerso no ambiente onde ocorre sua questão de pesquisa 

(LANKSHEAR & KNOBEL, 2008). 
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 Neste caso, fazem parte do ambiente de pesquisa tanto àquele que envolve a 

construção da proposta quanto o de sua aplicação. Nesse sentido, procurou-se identificar 

momentos reveladores de como conteúdos e estratégias propostas podem ter contribuído 

para os propósitos pedagógicos visados.   

É importante destacar, que quando se deseja avaliar o processo de inter-relação 

dos alunos, professor e determinado saber, é fundamental que as atividades em sala de 

aula possam favorecer a sua participação e o seu envolvimento. Desse modo, as aulas, 

cursos, atividades ou sequência de atividades propostas devem ser elaboradas mediante 

os referenciais teóricos da pesquisa, o problema ou temática que se busca investigar e, 

também, visando promover a manifestação dos alunos em discussões e debates. 

Contou-se com as seguintes etapas: seleção do conteúdo da HC adequado a 

tratar os aspectos pretendidos sobre a NDC; desenvolvimento do material para os 

alunos; material de apoio ao professor e desenvolvimento das atividades da sequência 

aplicada em sala de aula.   

Analisando o curso piloto, seu preparo e desenvolvimento, o primeiro ponto a 

destacar é a necessidade e importância de uma Formação Inicial de qualidade, pois 

influencia na prática docente envolvendo HFC. É necessária uma disciplina de História 

da Física que apresente a não linearidade da Ciência, o rompimento de paradigmas, a 

ausência de gênios, etc. que contribuam para desconstruir as visões distorcidas. No 

entanto, apenas uma disciplina não é o suficiente, é interessante que os professores 

interessados nessa ferramenta procurem uma formação complementar em HFC, como 

por exemplo, a partir iniciação científica. Além da formação acadêmica é necessário o 

desenvolvimento de competências e habilidades que serão de grande importância para a 

prática docente. 

Analisando as impressões sobre o conteúdo ministrado e sobre a postura dos 

alunos, foi possível identificar os pontos do plano de aula e da sequência didática que 

ainda precisavam ser aprimorados e aqueles que foram bem sucedidos. No processo, 

foram destacadas as etapas e os problemas que podem surgir do dia a dia na sala de aula 

e como podemos lidar com eles.  

Um dos maiores entraves enfrentados foi a divergência entre o planejamento e a 

execução, que fica entre a intenção e a realidade. A proposta era de 06 aulas 

ininterruptas, que levariam de 11 a 26 de julho, ou seja, 6 dias de aula para finalizar, 

sendo uma por dia. Porém, neste intervalo, a escola passou por uma paralisação por 
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questões salariais no dia 11/07 e uma reforma no período de 05 a 16 de agosto (15 dias 

entre primeiras medidas e alterações e ambiente) e ainda um dia de aula prática de outra 

disciplina (29/08), na qual os alunos eram dispensados das aulas do horário diário. Com 

isso, a proposta levou 10 semanas (de 11/07 a 13/09) para ser finalizada, havendo a 

introdução de “aulas extras” para que os assuntos fossem retomados, uma vez que os 

alunos chegaram a ficar 02 semanas sem aulas entre uma e outra intervenção.  

Observou-se a partir das anotações no caderno de campo o quanto fatores 

internos (escola) podem influenciar no ensino: 

 

Planejei iniciar o curso na segunda semana de julho. Na primeira aula 

apresentaria a nova metodologia para aulas, assim como o conteúdo que iriam 

estudar e já na segunda aula iniciaríamos o curso. O que não foi possível 

acontecer. Houve uma paralisação no estado, justamente no dia que deveria 

encontrar a turma (11/07). Já no dia seguinte, também não tivemos aula, pois 

foi o planejamento escolar para início do segundo semestre do ano letivo 

(12/07/2013). (Registro da Professora) 

 

Foi possível iniciar o curso hoje (01/08/2013). (Registro da Professora) 

 

Tivemos uma pausa, porque chegaram funcionários de uma construtora a 

fim de medir a sala. Havia rumores que escola passaria por uma reforma nas 

próximas semanas. Os alunos, assim como eu, ficaram desconcertados com a 

situação, mas não havia nada a fazer a não ser esperar (02/08/2013). (Registro 

da Professora) 

 

Preparei essa aula para a semana seguinte, o que não aconteceu, tive que 

adiar. A escola passou duas semanas sem aula, porque chegou uma ordem de 

serviço - pintura interna e externa das instalações. Precisei repensar a aula, 

teria que recapitular tudo que foi visto, pois imagino que depois de duas 

semanas meus alunos não se lembrariam de praticamente nada. Foi preciso 

resgatar as aula 1 e 2 afim de reforçar o conteúdo abordado e relembrar pontos 

importantes (22/08/2013). (Registro da Professora) 

 

 

A estrutura existente na escola também influencia no bom desenvolvimento da 

prática docente, a falta de um simples equipamento (Datashow), pode alterar os 

resultados esperados. Em nosso caso, foi essencial a existência da interação com a 

universidade, pois o vínculo e a participação em grupo de pesquisa permitiram o 

compartilhamento de equipamentos. 
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O destaque desse ponto torna-se importante porque dentre os desafios que 

surgiram na implementação, a apatia dos alunos nos momentos de problematização, 

discussão, interação, é a que mais se destaca. Em vários momentos das gravações, fez-

se perguntas em que não havia resposta dos alunos. Existem várias pausas entre as 

tentativas de retomar ideias, questionar. Os ânimos só se exaltavam com a possibilidade 

de realizar alguma atividade manual, como a reprodução do experimento. Ou então 

durante a exibição de vídeos, os quais atraíam pelas imagens (daí a necessidade do 

equipamento). 

Ainda com relação ao planejamento, a proposta inicial sofreu modificações antes 

mesmo de ser aplicada, os textos foram reduzidos de 8 para 2 páginas, subdividindo a 

proposta em pequenos textos acompanhados de atividades, além de serem criadas 

atividades que estimulassem a leitura, como palavras cruzadas, quebra cabeças, caça 

palavras, etc., passíveis de responder com as ideias do texto, pois foram considerados 

fatores que poderiam atrapalhar, como a extensão do texto, por exemplo. 

Em relação à postura dos alunos, foi necessário propor uma abordagem 

diferenciada sobre o tema, para cativar a atenção e participação dos mesmos. Buscou-se 

levantar suas observações e depoimentos sobre quais foram os efeitos dessa abordagem 

no seu processo de aprendizagem. Destacaram-sequais os impactos desta dialética no 

modo em que eles percebiam as intenções da disciplina de Física. Para isso, todas as 

aulas foram gravadas (com autorização dos alunos e da direção da escola) em áudio e 

vídeo para documentação do processo didático, foram feitas anotações, tanto nas 

reflexões pessoais da docente-autora, quanto das observações e questionamentos 

levantados pelos alunos. Os alunos responderam ao questionário on-line e houve a 

entrevista. 

 

Nesse ponto, cabe também se questionar o quanto um pesquisador 

interfere no seu próprio experimento, isto porque, acredito que a produção do 

conhecimento está diretamente ligada a como se adquire. E também podemos 

colocar que a “verdade” na produção científica nunca é absoluta ou final, pode 

ser sempre modificada ou substituída, pois sendo o pesquisador envolvido com 

seu objeto de estudo, destacará com ênfase algum aspecto, mas poderá 

desfavorecer outro. Nesse sentido, observações em que o pesquisador está 

inserido no processo, como em nosso caso, acreditamos que se deve registrar 

todos os dados possíveis a partir das reações apontadas do decorrer da 

proposta, já que não se tem um controle sobre o produto que conduzirá a uma 

teoria científica. (Registro da Professora) 
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Percebeu-se que os alunos se dispõem mais facilmente para o conteúdo proposto 

quando percebem a inter-relação que este possui com a sua vida real e observou-se qual 

a reação desses alunos quando, ao iniciar a exposição, é abordada a temática pelos 

assuntos que eles já conhecem, que eles imaginam e entendem do que se trata o 

conteúdo. 

A leitura também foi um dos desafios encontrados, a rejeição e desapreço entre 

os alunos foi grande em vários momentos, mesmo sendo entregue textos com apenas 2 

páginas. A leitura individual foi substituída pela compartilhada, mas ainda assim, a 

participação foi pequena. 

Por esse viés, a ação educativa do professor: 

...não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou 

uma obra a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa rede de 

interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 

determinante e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes, 

que são passíveis de interpretação e decisão que possuem, geralmente, um 

caráter de urgência. Essas interações são mediadas por diversos canais: 

discurso, comportamentos, maneiras de ser, etc. Elas exigem, portanto, dos 

professores, não um saber sobre um objeto de conhecimento nem um saber 

sobre uma prática e destinado principalmente a objetivá-la, mas a capacidade 

de se comportarem como sujeitos, como atores e de serem pessoas em 

interação com pessoas (TARDIF, 2002, p. 49-50). 

 

O fato de professores das áreas exatas, se preocuparem demasiadamente com o 

formalismo matemático acentua esse ponto, pois acabam por não deixar espaço para o 

entendimento de conceitos ou questões teóricas. Surge nesse aspecto, a necessidade de 

novas competências ou comprometimentos, como a educação como todo, mas 

principalmente com seus alunos, não se pode levar a sala de aula, um conteúdo, seja ele 

qual for, apresentar uma série de informações descontextualizadas e exigir do seu aluno 

um entendimento.  

 

Acredito, que mais do nunca a interdisciplinaridade deve ser explorada. 

Hoje nos deparamos com alunos que não estão nenhum pouco interessados no 

que estamos querendo expor nas aulas e se fazemos isso sem relação com seu 

dia a dia é que complica nossa prática.  Talvez o professor precise de novos 

elementos atrelados a sua formação ou prática docente, por exemplo, uso de 

tecnologia (assunto muito discutido na literatura), novas técnicas para ensinar a 

favor dos conteúdos (algumas utilizar na elaboração do material didático), 

desenvolver sempre trabalhos bem planejados e flexíveis, ter uma postura de 

atitude e de flexibilidade mediante o perfil da turma para que possibilite um 

ambiente agradável para o início e desenvolvimento de uma aula (os alunos são 
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bem desligados ou desinteressados, é preciso “preparar o terreno”),é 

interessante criar pequenas pausas nas aulas para que os alunos “digiram” o 

conteúdo e questionem em caso de dúvidas.Somente assim, é que nossos alunos 

poderão ser bem sucedidos no aprendizado e o professor terá um desempenho 

aprovado em sala de aula. (Registro da Professora) 

 

 

As atividades complementares foram bem aceitas, no entanto, havia momentos 

em que os alunos fixavam-se mais em montar o “quebra-cabeça” ou procurar as 

palavras para preencher a cruzadinha ou caça-palavras, conduzindo a atividade para 

diversão, acabando não prestando atenção nos destaques históricos, sendo necessário 

reforçar alguns detalhes sobre o conteúdo histórico para desmistificar a ideia errônea 

acerca da História da Ciência e da Natureza da Ciência. Para isso, se considerou 

conveniente acrescentar ao curso uma aula extra para discussão da primeira e da 

segunda aula proposta. Para acentuar ainda mais a necessidade desta aula extra, como já 

mencionado anteriormente, houve uma interrupção nas intervenções devido a uma 

reforma nas dependências da escola que deixou os alunos duas semanas sem aula, 

mencionamos no caderno de campo: 

 

Preparei essa aula para a semana seguinte, o que não aconteceu, tive que 

adiar. A escola passou duas semanas sem aula, porque chegou uma ordem de 

serviço - pintura interna e externa das instalações. (Registro da Professora) 

 

Precisei repensar a aula, teria que recapitular tudo que foi visto, pois 

imagino que depois de duas semanas meus alunos não se lembrariam de 

praticamente nada. (Registro da Professora) 

 

Foi elaborado um exercício, além do material pré-estabelecido, com questões 

objetivas e subjetivas, extremamente teóricas com a intenção de conduzi-los a releitura 

dos textos – apêndice 3. A princípio, os alunos respondiam diretamente as questões, sem 

atentar para releitura dos textos, mas com um pouco de incentivo – exploração do 

diálogo e releitura de alguns pontos durante a aula foi possível um maior envolvimento 

tendo em vista que já tinham alguma informação acerca do que estava sendo exposto. 

Nas aulas que se seguiram, com a utilização vídeos, apesar de atrair os alunos e 

motivar sua participação; e consequentemente explorar aspectos históricos da Ciência, 

apresentar o experimento de Joule que não é facilmente reprodutível e discutir pontos 

conceituais de uma forma crítica e contextualizada, houve uma forte solicitação durante 



56 

 

as aulas para tentar reproduzir o experimento de Joule e a indagação se haveria alguma 

atividade experimental no decorrer curso: 

 

“Vai ter o experimento de verdade ou vai só falar?” (Aluno 2) 

 

“Nós vamos fazer o experimento?” (Aluno 1) 

 

Ao responder o questionário, quando indagado “O que você acha que faltou e 

deveria ser acrescentado para uma próxima aplicação do curso?”, a solicitação de uma 

atividade experimental se repetiu:  

 

“Tentar trazer a experiência de Joule para tentar fazer na sala de aula” 

(Aluno 2) 

 

“Tentar fazer alguma experiência sobre o assunto” (Aluno 5) 

 

O mesmo ocorre na entrevista, ao indagar “O que você gostou no curso? O que 

faltou, e poderia ser acrescentado?”: 

 

“Eu acho que foi bom, não faltou nada não, gostaria de tentar fazer o 

experimento, mas como não é possível” (Aluno 6) 

 

 

Diante essa série de solicitações por uma atividade experimental, mesmo sendo 

expostas as dificuldades para tal, se tornou inevitável a procura por um experimento 

mais simples e didático que pudesse ser reproduzido sem maiores problemas na sala de 

aula. Até porque não existe laboratório de Física em na escola. 

Avaliando todo o desenvolver do curso piloto, observou-se a aceitação da 

proposta e a motivação dos alunos pela abordagem histórica, a partir da participação 

ativa em vários momentos no curso. Na entrevista esse ponto foi colocado, e os foram 

questionados se achavam importante a abordagem histórica, suas respostas apontam 

essa aceitação:  

“Foi bom, é importante e ainda passou uma experiência sobre o 

experimento de Joule” (Aluno 1) 

“A história foi legal, eu só queria ver aquela maquina de perto professora, 

o experimento. Gostei” (Aluno 3) 
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“É bom porque a gente aprende um pouco sobre a história e vê como 

eram feitas as coisas antigamente e como são feitas hoje, as diferenças, o que 

aconteceu” (Aluno 4) 

“É bom, de conta eu não sou muito bom” (Aluno 7) 

 

Foram aplicadas todas as etapas elaboradas e realizadas adaptações e mudanças 

quando necessário, maiores detalhes podem ser verificados no caderno de campo. 

Houveram muitos imprevistos e o que deveria ter durado no máximo um mês se 

estendeu por um longo período, mas como já se sabe, os planos de aula ou mesmo as 

propostas didáticas, dificilmente são executadas tal como está escrita ou programada.  

Durante o curso os alunos foram sempre provocados a participar da aula e 

percebemos sutilmente seu envolvimento com as aulas. Eram participações pontuais, 

mas que já se podia notar a diferença de uma aula puramente com o formalismo 

matemático. Aulas de Física com uso da abordagem HFC, são bem provocantes nesse 

sentido, o aluno passa a se sentir a vontade de lançar algum comentário ou 

questionamento. 

As respostas tanto durante como ao término do curso, assim como a postura dos 

alunos são fortes indicíos da compreensão dos conceitos expostos em sala, suas 

respostas aos questionamentos postos nos dá uma oportunidade de explorar o 

conhecimento ou ideias que cada um dos alunos adquiriu a partir de aulas. 

Pode-se observar que a aplicação do curso permitiu aos alunos uma mudança na 

concepção formada que se tinha da física, distanciando-se da ideia de formulações 

matemáticas. Eles passaram a entender o conteúdo abordado partindo de uma discussão 

simples e próxima do seu cognitivo, e consequentemente observaram como se dá a 

construção do conhecimento científico e da Natureza da Ciência, apontando assim, que 

foi possível compreender as relações entre teoria, observação e interpretação, por fim, 

indicaram o entendimento das teorias e implicações do calor e trabalho mecânico. 

Contudo, mesmo todos esses indicativos de sucesso, optou-se por fazer algumas 

modificações na sequência didática, retirando a aula extra e acrescentando a atividade 

experimental, com o intuito de reaplicar o curso, para verificar como uma outra turma 

encara a abordagem histórica e aceita as demais atividades. 
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3.4 Mudança no curso–2
a 

Versão 

 

 

A aplicação do curso piloto foi realizada com sucesso, com boa aceitação pelos 

alunos. No entanto, a impossibilidade de levar a sala de aula o experimento de Joule ou 

o aparato que foi reproduzido, apresentado apenas por vídeos, deixou os alunos 

insatisfeitos com a conclusão do processo, levando-os a questionar a falta de uma 

efetiva atividade experimental. 

Devido à solicitação dos alunos pela reconstrução do experimento de Joule, foi 

necessário retomar a busca por um experimento que possibilitasse sua reprodução na 

sala de aula, que fosse constituídode materiais de baixo custo, de fácil manuseio, que 

respeitasse os princípios físicos do experimento original e consequentemente 

possibilitasse aos alunos amanipulação experimental e a compreensão dos conceitos 

discutidos no decorrer do curso.  

Baseado em Alves (2008) e na solicitação dos alunosdecidiu-se acrescentar no 

curso uma aula para atividade experimental, a partir da construção de um experimento 

simples que pode ser construído pelos alunos. 

Este equipamento destina-se a balanços energéticos em sistemas 

termodinâmicos, que se constitui basicamente em tubo de cartão com esferas e um 

termômetro. É de fácil execução, barato e demonstra de uma forma muito prática o 

aumento da energia interna de um sistema à custa da realização de trabalho e a 

equivalência entre trabalho e calor. O material necessário é de fácil aquisição (Figura 1), 

sendo: 1 Tubo de cartão (por exemplo, de 70 cm de comprimento e 5,5 cm de 

diâmetro);1 kg de esferas de chumbo;2 rolhas de borracha
5
 com o diâmetro do tubo; 

Fita adesiva; Termômetro digital. 

 

 

 

 

                                                           
5
Substituímos a rolha de borracha por uma de madeira devido ao custo benefício. 
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Figura 1: Material para o experimento                      Figura 2: Experimento Montado 

 
Fonte: Autoria própria                                           Fonte: Autoria própria 

 

 

Além de cumprir com o objetivo de inserir ao curso uma atividade experimental, 

foi possível ainda explorar outros campos, como por exemplo, estabelecer balanços 

energéticos; reconhecer que a energia interna de um sistema pode ser alterada pela 

realização de trabalho; determinar a relação entre a unidade de energia sob a forma de 

calor (caloria) e a unidade de energia sob a forma de trabalho (Joule). 

Um fato constatado e significativo para a qualidade da aprendizagem dos 

estudantes é que estes participem ativamente da investigação experimental, e não sejam 

utilizados apenas experiências ou experimentos demonstrativos (LEITE, 2001).  

Segundo Leite (2001), para que uma atividade prática possa ser considerada uma 

atividade experimental tem que haver controle e manipulação de variáveis por parte dos 

alunos.Em nosso caso, o trabalho prático como recurso didático, incluirá todas as 

atividades que exigem que o aluno esteja ativamente envolvido (no domínio 

psicomotor, cognitivo e afetivo). 

Apesar da divergência com o experimento original de Joule, o princípio físico é 

semelhante. Neste, a energia potencial gravitacional, mgh, das esferas de chumbo é 

convertida em energia cinética durante a queda de uma altura h. Ao atingir a base a 

energia cinética é convertida em calor, proveniente da vibração molecular e detectado 

através de um aumento de temperatura. A energia interna do corpo sofreu uma alteração 

à custa do trabalho. No entanto, nem toda a energia potencial gravitacional é convertida 

em calor – ocorre dissipação de energia durante o processo sendo o seu valor 

determinado por aplicação da 1ª Lei da Termodinâmica. 
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Conhecidos os valores da variação da energia potencial gravitacional e da 

variação da energia interna (em calorias) é possível estabelecer a equivalência entre 

caloria e Joule. 

O procedimento experimental também é simples, e possibilita a montagem em 

qualquer sala de aula, necessitando apenas de uma mesa de apoio. Em uma das 

extremidades do tubo é fixada uma rolha. A outra rolha é furada para introduzir o 

termômetro. Mede-se a massa das esferas de chumbo, que são introduzidas no tubo de 

Cartão. Registra-se a temperatura inicial. Inverte-se o tubo cerca de 50 vezes e registra-

se a temperatura final das esferas. Seguindo esses procedimentos poderemos verificar o 

aumento da temperatura do sistema a partir do trabalho mecânico, evidenciando 

conceitos previamente discutidos no decorrer do curso. 

Os demais materiais do curso foram mantidos, tanto o slide de apresentação – 

apêndice 2, quanto o material para o professor (Exemplar do professor – Apêndice 4) e 

para o aluno (Exemplar do aluno – Apêndice 5), acrescentando essa atividade. 

 

 

3.5 Reaplicação do Curso 

 

O curso proposto foi reaplicado, constando dessa vez a atividade experimental, 

esperando verificar a aceitação dos alunos da sequência proposta e outras implicações 

que podem surgir, tendo em vista que cada turma e cada aluno têm suas 

particularidades.  

As aulas foram mantidas, tal como no curso piloto, com exceção da aula extra e 

sua respectiva atividade. Para implementação da atividade experimental, acrescentamos 

um roteiro de apresentação do experimento para o professor e o material de apoio da 

atividade para os alunos, no qual apresentamos a proposta, os materiais e o 

procedimento experimental.  

Ao término do curso, foi aplicado o questionário online e realizada a entrevista, 

com perguntas voltadas tanto para aceitação da proposta quanto aos conceitos 

envolvidos.  As aulas também foram filmadas para documentação e posterior análise. 

O curso foi composto de uma sequência de 8 aulas, sendo mantida a sequência 

anterior (os três blocos apresentados no tópico 4.3.1) e acrescida 2 aulas para a atividade 

experimental voltado para discussão dos balanços energéticos em sistemas 

termodinâmicos, o tempo de duração previsto é de 4 semanas para toda a aplicação. 
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Em relação ao público alvo, novamente foi aplicado numa turma de 2° ano, 

sendo que desta vez do curso Técnico de Eventos também da Escola Estadual 

Presidente Médici, composta por 25 alunos. Anteriormente, público alvo era reduzido, 

apenas 8 alunos, o que não constitui a realidade da maioria dos professores nas escolas 

em geral, por isso a escolha de uma turma maior.  

 

3.5.1 Avaliação–Aplicação final 

 

O curso foi iniciado na data prevista com um menor número de interrupções, 

apenas dois feriados o de páscoa e o dia do trabalhador, sendo todo aplicado no período 

de 09 de abril a 14 de maio, totalizando as oito aulas do curso.  

Não houve os problemas do curso anterior, troca de sala, intervenção de pessoas 

de externas, espaço impróprio em relação à disposição dos alunos, no entanto, houve a 

falta de um local apropriado para realização da atividade experimental. 

O fato de trabalhar com um número maior de alunos refletiu em duas realidades 

distintas. A grande maioria apresentou-se receptiva a se envolvem nas discussões e 

atividades aceitando a metodologia proposta. Em contrapartida, outros alunos não 

tiveram nenhum compromisso com as aulas, chegaram atrasados, atrapalharam ou 

mesmo nem apareceram, “gazeando” as aulas, sem falar em outro problema que é o uso 

constante e indevido de aparelhos de celular na sala de aula. Essa questão foi 

evidenciada desde a primeira aula do curso:  

 

O que me incomoda é a maneira como os alunos se comportam nos dias 

atuais. Há uns 10 anos atrás o comportamento dos alunos era bem diferente, me 

lembro de que não ficávamos fora da sala de aula a cada toque, e se o professor 

colocasse alguém para sair, a apreensão era geral. Hoje, os alunos ficam 

passeando pelos corredores e nas portas das salas de outras turmas. A aula se 

inicia, e só depois de 5, 10 ou até mesmo 15 minutos, alguns alunos aparecem 

querendo entrar para “assistir aula”, o que provoca a falta de concentração 

dos demais alunos, pois eles não entram silenciosamente, além disso, uma vez 

na sala, não ficam quietos e tentam acompanhar a aula, acabam por atrapalhar 

outros. Esse fato é muito comum em nossa escola, e acredito em que em outras 

também.(Registro da Professora) 

 

Essa percepção do pouco interesse ou sua total falta é uma questão discutida 

entre os professores. Comenta-se que cada vez mais os alunos estão dispersos e que os 

ânimos só se elevam quando se trata de uma atividade diferenciada ou realização de 
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projetos, mas, que ainda assim, não se percebe o envolvimento 100%. Dentre os vários 

fatores de desmotivação e desinteresse dos alunos não estão ao alcance dos professores, 

como por exemplo, a falta de material adequado, falta de apoio da família e falta de 

perspectiva para o futuro. Resta ao professor explorar ao máximo as várias ferramentas 

didáticas voltadas para o ensino, dominar bem conteúdo e procurar sentido ao assunto 

para a realidade presente ou futura. 

Em relação às atividades propostas (cruzadinha, caça-palavras, palavras 

cruzadas, mapa conceitual), foram executadas sem dificuldade. Os alunos ficaram a 

vontade para realização, apenas chamaram para se certificarem que estavam fazendo da 

maneira correta. A releitura se dá de forma mais natural, alguns alunos tiveram o 

cuidado de ler as informações contidas nos textos, não apenas “fazem por fazer”, 

inclusive alguns discutiram entre si, o que sinalizou o interesse pela metodologia. 

No entanto, era comum a necessidade de durante as aulas chamar a atenção dos 

alunos para que fizessem silêncio e se concentrassem no que estava sendo exposto ou 

discutido, outros quando recebiam o texto correspondente a aula, partiam logo para a 

atividade e tinha que pedir para acompanhar a leitura, tendo que destacar a importância 

da abordagem histórica para compreensão de alguns conceitos envolvidos com a 

temática do curso.  

Quando exibidos os vídeos com as respectivas explicações, os alunos se 

impressionaram com a complexidade do experimento e logo perguntaram contrariados 

se teriam que fazer toda a sequência, outros questionamentos eram sobre o 

funcionamento do aparato e a necessidade de se ter todo esse trabalho: 

 

“A senhora quer que a gente faça isso tudo?” (Aluno 18) 

 

“Tudo isso? Ai meu deus...” (Aluno 5) 

 

“Professora, esse eixo é como o de um ventilador?” (Aluno 20) 

 

“Professora, e como é que ele conseguia esquentar a água só com o peso 

do bicho caindo?” (Aluno 11) 

 

“Professora, se nessa época já tinha o fogo, pra que esse homem quer 

esquentar a água assim?” (Aluno 15) 

 

“É muito alto, 11 metros de corda, e essa manivela como a gente ia 

fazer?” (Aluno 3) 
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Os alunos não compreendiam porque pessoas comuns, como Joule, Mayer e 

outros, dedicavam tanto tempo a essas experiências, eles não conseguiam associar a 

aplicabilidade dos conceitos que estavam estudando, acharam fatigante o fato da queda 

dos pesos, pois não era algo prático, característica da sociedade moderna, querer algo 

rápido, com resultados evidentes. As intervenções necessárias eram feitas.  

Os alunos se apresentaram receptivos para a exibição de vídeos. Observou-se 

que estavam atentos e participativos na discussão, que comentavam ou respondiam 

perguntas, acerca da reconstrução do experimento histórico, identificando as etapas da 

atividade experimental. Aos poucos estavam compreendendo o intuito da abordagem 

histórica, e entendendo os aspectos da NDC, mesmo que de uma maneira ainda 

simplificada. Alguns solicitaram a construção do experimento e reclamaram que não 

queriam ficar apenas na visualização dos vídeos. 

Na última aula teórica do episódio histórico, reservada para discussão das 

questões do exercício proposto ao término do texto, boa quantidade dos alunos 

participou da discussão, e propomos um breve debate, através do qual, os alunos 

respondiam questionamentos simples mediante as discussões feitas ao longo do texto. 

Nesse momento, os alunos puderam expor suas próprias concepções sobre calor, sendo 

possível esclarecer alguma dúvida remanescente, o que possibilitou uma síntese de todo 

o episódio histórico. 

Para a atividade experimental, uma preocupação que surgiu foià falta de um 

espaço adequado para realização da atividade experimental. Apesar do experimento 

escolhido não apresentar nenhum risco a segurança dos alunos, nos preocupamos, pois 

realizar esse tipo de atividades na sala de aula causa certo desconforto.  

O trabalho prático, como recurso didático, incluiu todas as atividades que 

exigem que o aluno esteja ativamente envolvido (no domínio psicomotor, cognitivo e 

afetivo). No entanto, a falta de um espaço adequado para realização da atividade 

experimental fez com o mesmo fosse realizado na sala de aula, dificultando alguns 

passos. 

Ao aplicar a atividade experimental, percebeu-se que há maior movimentação da 

turma e animação. Considera-se que é devido à possibilidade de poder realizar, fazer 

coisas, explorá-las, interagir com os colegas, desenvolver o pensamento crítico-

reflexivo (CACHAPUZ et al., 2011; MOURA, 2012) e auto expressão, criar e recriar 

coisas e se valorizar perante os outros, o que estimula no aluno a participação. São 
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características desenvolvidas ao longo da aula, que se tornam importantes no 

desenvolvimento e formação do aluno. Não que outras ferramentas não proporcionem 

essa formação, mas é justamente a associação de várias ferramentas no ensino que 

contribuem para tal.   

No decorrer da aula, as ações de grupo foram acompanhadas para ver se a 

montagem seguia as orientações ou se havia algo errado. O interessante foi notar os 

alunos em grupo discutiam a montagem e até disputavam por quem fazia o quê, todos 

queriam ter sua participação, colocar “a mão na massa”. Essa aula foi considerada muito 

produtiva, devido à participação dos alunos, que foi bem aceita e elogiada por todos. 

Entendendo que ao proporcionar condições para que os alunos participem efetivamente 

da aula possibilita sua própria construção da aprendizagem, portanto, da construção do 

conhecimento com a mediação do professor para esclarecer dúvidas e mediar o 

processo. 

O fato de poder fazer mudou a característica clássica dos alunos, que passaram 

de ouvintes, para ativos no processo. Mas também experimentos por si só não 

proporcionam essa mudança de atitude: foi necessária toda a discussão teórica ao longo 

de seis aulas para que eles entendessem do que se tratava o experimento e pudessem 

conversar sobre o que estava acontecendo.  

Ao término da proposta, novamente o questionário online foi aplicado, já a 

entrevista devido ao número de alunos, tornou-se mais uma conversa, na qual os alunos 

ficavam livres para expor sua opinião. Ao questionar os alunos sobre o que acharam da 

abordagem histórica nas aulas de física, alguns comentários indicam a aprovação da 

proposta por parte dos alunos: 

 

“Eu acho assim, foi bem importante, pois foi uma forma mais fácil de ter um 

entendimento do assunto em questão, teve os slides e também porque tivemos 

alguns experimentos o que tornou a aula interessante, uma forma fácil de interagir 

com a gente” (Aluno 2) 
 

“A importância da abordagem que tivemos é porque temos conhecimento 

sobre os principais estudiosos e compreender os seus experimentos” (Aluno 10) 
 

“Foi bom, porque com esse curso deu pra aprender de uma forma diferente, 

debatemos na sala o assunto, os vídeos que foi mostrado deu pra gente ter noção do 

assunto. E também é sempre bom sair da rotina”(Aluno 8) 
 

“Esse curso que tivemos é importante, pois é mais fácil de aprender, e é uma 

forma mais diferente de se aprender, não fica chato e nem cansativo. Conseguimos 
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ver como foi feito esse experimento por Joule, e podemos não só ver mas sim 

colocá-lo em prática” (Aluno 19) 
 

“Achei uma ótima forma de interagir e mostrar como funciona os 

experimentos, com o uso da história da Física e vídeos” (Aluno 16) 

 

Pode-se observar que houve duas principais características que diferenciaram 

essa aplicação da anterior. Uma direciona-se em relação à turma, cada uma com suas 

características próprias, turmas maiores interagem entre si, brincam e dão mais trabalho, 

no entanto quando se empolgarem com certas atividades, apresentam melhores 

rendimentos. Considera-se que apresentaram resultados mais positivos que 

anteriormente e em geral mais participação e comportamento ativo no processo, essa 

observação se dá pelo fato de sempre surgir algum questionamento ao longo das aulas.  

A outra característica ainda mais pertinente para o sucesso dessa segunda 

aplicação do curso foi o fato da atividade experimental. O fato de realizar uma aula 

prática com materiais de baixo custo modificou bastante realidade da turma, foi uma 

aula muito produtiva e com participação da grande maioria. O que possibilitou destacar 

o principal papel dessa atividade: desenvolver no aluno a reflexão, construção de ideias, 

conhecimento de procedimentos e a tomada de atitude.  
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4. VERSÃO FINAL DO CURSO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Durante a aplicação do curso no ambiente escolar, foi possível constatar a 

importância de um acompanhamento do processo educacional para compreensão dos 

fatores externos e internos que influenciam o Ensino de Física com utilização da 

abordagem histórica que também proporcionou o entendimento dos aspectos e materiais 

a serem utilizados na prática docente, o que apontou a importância de leituras de fontes 

primárias, flexibilidade de materiais, utilização/adaptação de experimentos, etc. 

Com esse estudo e aplicação da proposta, foi elaborada a versão final do curso, 

sendo constituída em quatro blocos principais, distribuídos por bases temáticas para 

melhor desenvolvimento da sequência didática. Essa divisão pode ser entendida 

observando o quadro 3, a seguir: 

 

QUADRO 3: Distribuição de etapas do curso 

 
BLOCOS 

 

 
DISTRIBUIÇÃO TEMÁTICA 

 

 
TEMPO 

 
1. Ideias da Termodinâmica 

Discutir ideias iniciais 1 aula 

Apresentar texto: Calor e Trabalho Mecânico 

Relacionar entre calor e energia 1 aula 

Biografia de Joule 

D
IS

C
U

SS
Ã

O
 

Apresenta-se o trabalho de vários pesquisadores, seus objetivos e dificuldades. Destaca-se que 
desacordo é sempre possível entre pesquisadores e busca-se desconstruir a visão elitista e neutra 
da Ciência. Inicia-se a aula com uma pequena introdução, em termos gerais, do que seria a 
termodinâmica, visando trabalhar as concepções alternativas dos alunos.  
Entrega-se o texto referente à aula para leitura, realização da atividade e acompanhamento das 
discussões.  
 

 
 

2. Experimento de Joule 

Resgatar das discussões realizadas na aula anterior  
1 aula 

 
Apresenta as implicações do trabalho de Joule e os 

conceitos envolvidos, a partir da Descrição do aparato 

Discutir a Reprodução do Experimento de Joule; 

Apresentar vídeos relacionados com o experimento
6
 1 aula 

D
IS

C
U

SS
Ã

O
 Apresentam-se as possibilidades e limitações na construção de um experimento histórico e 

destaca-se que a natureza, assim como a atividade experimental não fornecem dados que 
permitam uma única interpretação, bem como uma observação não é possível sem uma teoria 
pré-existente, resgatando os resultados das investigações de Joule.  
Entrega-se a atividade referente à aula para execução e posterior discussão. 
 

                                                           
6
Disponível em:  

Ideias da Termodinâmica (http://www.youtube.com/watch?v=c9FMItxJxXA&feature=plcp) 
Documentário da replica do experimento (http://www.youtube.com/watch?v=J78sJiOtnXI) por Cibelle 
Celestino Silva. Nesses vídeos apresentamos o funcionamento do experimento, de modo que o aluno 
visualize maiores detalhes. 

http://www.youtube.com/watch?v=c9FMItxJxXA&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=J78sJiOtnXI
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3. Leis da Termodinâmica 
e Sistematização 

 

Resgatar das discussões realizadas na aula anterior  
1 aula 

 
Consequências da discussão das ideias do calor para 

Ciência 

Abordar as leis da Termodinâmica 

Exercícios propostos 

Discutir dos Exercícios propostos 1 aula 
 Debater acerca das concepções atuais do calor 

D
IS

C
U

SS
Ã

O
 

Nesse momento explora-se a ideia de conservação da energia e as consequências dessa discussão 
para Ciência.Destaca-se a importância das teorias para construção do conhecimento científico. 
Pode ser feita uma síntese do conteúdo abordado no decorrer da proposta, buscando-se enfatizar 
os aspectos em que osalunos mostraram dificuldade. Após o resgate dos exercícios propostos, 
abordam-se as leis da Termodinâmica, enfatizando a evolução das ideias da Termodinâmica ao 
longo do tempo e a sua ligação com as atividades experimentais. Nesse momento, os alunos 
poderão expor suas próprias concepções sobre calor, e pode-se esclarecer alguma dúvida 
remanescente. 
 

 
4.  Atividade Experimental 

Montagem do experimento 1 aula 

Discussão dos balanços energéticos em sistemas 
termodinâmicos 

1 aula 
 

D
IS

C
U

SS
Ã

O
 Esse equipamento destina-se a balanços energéticos em sistemas termodinâmicos, que se 

constitui em uma atividade de simples montagem e baixo custo. Demonstra-se de uma forma 
muito prática o aumento da energia interna de um sistema à custa da realização de trabalho e a 
equivalência entre trabalho e calor.  
É destinado a montagem pelos próprios alunos. 
 

Número total de aulas  8 aulas 
Fonte: Autoria própria 

 

 

O material didático em sua versão final ficou constituído em dois exemplares 

teóricos e práticos voltados para o professor e outro para o aluno, além do caderno de 

campo que é direcionado para fornecer informações detalhadas acerca da utilização 

desta sequência didática e apresenta competências e habilidades que são necessárias 

para o bom desempenho da pesquisadora docente em prática com uso da abordagem 

HFC na sala de aula. 

Com o volume de informações obtido, através da gravação das aulas e do 

caderno de campo, procuramos desenvolver um formato de análise que ajudasse a 

compreender os desafios que surgiram ao implementar a atividade baseada na HFC em 

sala de aula, sob a perspectiva da pesquisadora docente em prática, observando também 

a postura dos alunos, permitindo estabelecer relações entre o referencial teórico e o 

material empírico, de maneira a interpretá-lo com mais consistência.  

Para proceder a esta interpretação tomamos como referência a análise de 

conteúdo proposta por Bardin (1977), que se define como:  
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitam a interferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (recepção/variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p.42). 

 

 

A análise de conteúdo é considerada por muitos autores uma das técnicas mais 

comuns na investigação empírica que propicia ao pesquisador um leque de situações de 

análises que se adaptam ao problema que procura resolver. Na especificidade de nosso 

caso procuramos compreender as significações explícitas ou implícitas, as opções e a 

intencionalidade existentes nos discursos dos alunos e na prática docente em relação à 

abordagem histórica. Para isso elaboramos um plano de análise seguindo as três fases 

do método estruturado pelo autor (BARDIN, 1977): a pré-análise, a exploração do 

material e a análise ou interpretação dos dados.  

Na fase inicial, que é a de organização do material a ser examinado, 

estabelecemos que seriam realizadas anotações das observações das aulas ministradas, 

fazendo uma leitura geral da participação dos alunos, os questionamentos por eles 

levantados, a aceitação dos textos utilizados e a postura receptiva ou não no decorrer 

das aulas, de tal forma que, uma “leitura flutuante” (BARDIN, 1977, p. 96) aos poucos, 

tornou-se mais objetiva e precisa, por permitir impressões iniciais acerca do material a 

ser analisado. Assim, traçamos o perfil do desenvolvimento da pesquisa. 

Na segunda fase, se procedeu a uma leitura mais atenta, necessitando da 

transcrição de cada uma das aulas ministradas, em se tratando das entrevistas também 

foram transcritas, ocasião em que assinalamos os trechos que nos despertaram interesse 

pela relação com os objetivos da pesquisa. Para tanto, foram pontuadas as respostas 

agrupando-as pela pergunta realizada, nos quais buscamos questões que permitissem a 

expressão de opinião quanto à qualidade do curso e sobre aspectos da NDC. Ainda 

nessa etapa, aplicamos o questionário online, com os mesmos fins. 

O tratamento de dados, ou seja, interpretação constitui a terceira fase e realizou-

se a partir das respostas evidenciadas na fase anterior. Essa análise final é baseada em 

significações de palavras e frases que esclarecem comportamentos e opiniões dos alunos 

participantes do curso.  

Nesse ponto, as tentativas de interpretação remeteram ao referencial teórico, 

cujo embasamento permitiu chegar por meio de hipóteses, inferências e relações ao 
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significado daquilo que se encontra na literatura voltada para o Ensino de Física com 

utilização da HFC e revelou as concepções, crenças e significações dos alunos sobre o 

curso e a metodologia aplicada, resultando no estabelecimento de quarto categorias que 

compreendem a nosso ver, a efetiva implementação da abordagem histórica no Ensino 

de Física. São elas: 

 

QUADRO 4: Categorias que complementam a inserção da HFC 

 
CATEGORIZAÇÃO 

 

 
ESFERA 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necessidade de 
um planejamento 
flexível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institucional 

A prática pedagógica do professor, especificamente, é constituída 
por ações de transmissão e construção de conhecimentos no 
contexto de sala de aula e se caracteriza por ser uma ação 
pensada e planejada em função do conteúdo e direcionada por 
um currículo. Para aulas com abordagem HFC não é diferente, o 
professor deve estar atento a todas as interferências que o 
ambiente escolar pode causar ou mesmo a realidade de sua sala 
de aula. 
 
Segundo Vasconcellos (1995), a essência do planejamento 
envolve três dimensões: ação de ser realizada, não uma ação 
qualquer, mas uma ação que visa a um fim, e por sua vez, tanto o 
fim como a ação estão referidos a uma realidade a ser 
transformada. 
 
Assim, o planejamento constitui-se como uma forma de 
organização do ensino a partir da reflexão sistemática sobre a 
prática. Os planejamentos passam a ser elaborados a partir da 
realidade, do interesse e curiosidade dos alunos, com 
intencionalidade para colocá-los em ação. Logo, desenvolver 
sempre trabalhos bem planejados e flexíveis, ter uma postura de 
atitude e de flexibilidade mediante o perfil da turma, possibilita 
um ambiente agradável para o início e desenvolvimento uma aula 
e acaba por permitir melhor qualidade de ensino e consequente 
aprendizagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento 
consistente da 
HFC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formação 

É de extrema importância uma Formação inicial e/ou uma 
Formação Continuada para professores no que se refere às 
discussões de HFC, no sentido de proporcionar suporte para tal. 
 
Segundo Matthews (1995), para estimular o interesse dos 
professores quanto às abordagens da HFC no ensino de Ciências, 
precisa-lhe acima de tudo dar condições suficientes para 
identificar problemas que possam surgir no campo da HFC na sala 
de aula, a exemplo de bons textos e currículo adequados, ou seja, 
obter as condições mínimas necessárias, que consiste em 
competências e habilidade voltadas para o uso efetivo dessa 
abordagem. 
 
E assim, proporcionar uma compreensão mais rica e autêntica da 
Natureza da Ciência, além de uma compreensão das relações 
complexas entre Ciência, tecnologia e sociedade, e as dimensões 
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históricas, filosóficas e culturais da Ciência e da tecnologia 
(MATTHEWS, 1995; EL-HANI, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utilização de 
métodos 
motivacionais 

 
Formação 

 
 
 
 
 
 
 

Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prática 

Uma vez admitida à importância HFC para o Ensino de Física, 
deve-se refletir na formação de professores que segue na 
questão de como ensinar, de modo a promover um real 
engajamento cognitivo. 
 
A inserção da HFC no Ensino não é algo tão simples, pois esbarra 
no norte dado pelas políticas públicas, a seleção de conteúdos, 
sua organização em níveis de escolarização, os métodos de 
ensino e aprendizagem, materiais de ensino, avaliação, etc. 
(FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011), isso implica na 
necessidade de busca por novas estratégias pedagógicas, 
respeitando os objetivos da abordagem histórica e perspectiva 
epistemológica do conhecimento. 
 
Nesse sentido, o uso da HFC precisa ultrapassar um estudo 
histórico-filosófico contextual, em que a Ciência se apresente 
como construída num espaço e tempo específicos(Braga, Guerra, 
Reis, 2012), um dos caminhos a serem seguidos é a presença das 
tecnologias e seus recursos midiáticos como novas técnicas para 
ensinar os conteúdos, associando-os a imagens, vídeos ou 
simulações computacionais. Outro recurso que poderá ser 
associado ao ensino com abordagem histórica é o uso da 
experimentação que contribui para a construção do 
conhecimento científico (LEITE, 2001).  
 
Esses saberes, estão associados as atividades orientadoras de 
ensino (AOE) a medida que permite a interação entre os sujeitos 
enquanto solucionam situações-problema coletivamente 
mediados pelo conteúdo e atribuindo sentidos às suas ações 
enquanto se apropriam dos significados da experiência da 
humanidade (MOURA et al. 2010), dessa maneira, a utilização 
dos recursos metodológicos auxiliarão o ensino. 
 

 
 
Presença de 
atividades 
experimentais 

 
 
 

Institucional 
 
 
 
 
 
 
 

Prática 

O uso de atividades experimentais como estratégia didática para 
o ensino de Física pode assumir diferentes contextos e em 
diferentes aspectos (LABURÚ & ARRUDA, 1996), no entanto a 
forma e os meios com que a experimentação é empregada 
influência em seu melhor aproveitamento, a falta ou carência em 
um espaço destinado para tal atividade constitui um desses 
fatores, o que resulta no distanciamento desse recurso da sala de 
aula por grande parte das escolas (ARAÚJO & ABIB, 2003). 
É inegável a importância das atividades experimentais na escola, 
que proporcionam à associação do saber teórico a atividade 
prática. O trabalho experimental desenvolve no aluno a reflexão, 
construção de ideias, conhecimento de procedimentos e 
atitudes, e nesse sentido, recai sob o professor buscar 
alternativas a falta de laboratório e equipamentos na escola. 
 

Fonte: Autoria própria 

 

Dessa forma, este capítulo apresenta os resultados da pesquisa, que se encontra 

estruturado a partir da representação nessas quatro categorias correlatas, articuladas 
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entre si a despeito de apresentarem identidade própria, e, se desdobram cada uma nos 

respectivos comentários, representativas de uma rede de conexões que tentam expressar 

a análise da prática docente perante a implementação da HFC na sala de aula. 

O presente trabalho parte de um caso específico para tentar entender que 

desafios efetivamente surgem quando se busca implementar uma atividade baseada na 

HFC em sala de aula, sob a perspectiva do docente em prática. Os resultados 

encontrados mostram que não é somente na Formação do professor que estão os 

maiores entraves.  

Deve-se considerar a estrutura da escola (fatores institucionais) e também 

aspectos relacionados à prática docente, como características do público alvo e fatores 

motivacionais específicos.  Tanto os fatores institucionais quanto os motivacionais são 

fruto do contexto sócio-político e econômico atual e variam de região para região, de 

escola para escola. Assim, desta perspectiva, por mais que este material tenha tentado 

suprir demandas da HFC na sala de aula, trata-se apenas de um caso específico, que 

pode não atender a necessidades de outras aplicações. 

Já no tocante à formação do professor, o material enquadra-se em pesquisas de 

âmbito mais geral e pode servir como complementar, uma vez que partimos deste 

pressuposto inicial
7
. 

Ademais, a utilização da HFC na sala de aula se constitui mais no desejo e na 

vontade do professor de se desprender dos empecilhos e barreiras que são postas na sua 

prática. 

  

                                                           
7
 Vide capítulo 2 pg. 16. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do arsenal teórico posto nessa pesquisa e das discussões apresentadas foi 

destacado, primeiramente, a relevância do estudo bibliográfico realizado, iniciado com 

os posicionamentos acerca da utilização da História da Ciência e seu reflexo na 

Formação do professor, permeando os estudos que associam as diretrizes apontadas nos 

documentos oficiais que regulamentam o ensino no Brasil. 

Evidenciou-se nesse ponto, ser fundamental a formação do professor voltada 

para discussões contextualizadas que possibilite autonomia e segurança na elaboração 

de suas próprias aulas com uso de HFC para superar as visões distorcidas da NDC, ao 

mesmo tempo em que acaba resultando em profissionais mais críticos de seu próprio 

fazer e da Ciência a que se referem.   

Não menos importante, para a efetiva discussão histórica foi interessante 

perceber a necessidade de associação complementar de outras ferramentas didáticas, ou 

seja, novas abordagens, além da leitura de textos, que permitam a exploração do 

episódio histórico.  

Estas podem ser uma atividade experimental, demonstrativo e/ou o experimento 

histórico replicável pelos próprios alunos; vídeos sobre a vida do personagem 

envolvido, comerciais que retratem a Ciência do período escolhido ou que reproduzem 

o episódio histórico; atividades paradidáticas com o intuito de motivação, estímulo a 

leitura, curiosidade etc.; contudo sempre mantendo o episódio histórico como a base 

geradora. 

Além disso, foi essencial a consideração dos momentos de problematização e de 

questionamentos que possam levar a reflexões de cunho epistemológico pressupostos 

pela didática das Ciências, assim como de caráter crítico-reflexivo. 

Dessa maneira, o estudo realizado na tentativa de levar às salas de aula a Ciência 

Física sob uma perspectiva histórica, possibilitando a compreensão da NDC, e as etapas 

percorridas para elaboração dessa proposta que foram desde a escolha do tema, o estudo 

de fontes originais e secundárias, elaboração de material e a associação com recursos 

didáticos, e possibilitou perceber que a implementação da atividade baseada na HFC em 

sala de aula, exige muito mais que formação especifica na área.  

Partindo disso, os leitores foram situados na pesquisa atual a respeito da 

introdução da História da Ciência nas aulas de Física e dos estudos teóricos práticos e 
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com destaque de que do ponto de vista da alegada contribuição que está abordagem 

proporciona ao ensino, verifica-se que a existência de atividades complementares à 

leitura é imprescindível na maior interação com os alunos.  

Também foi considerada a necessidade de inserir atividades experimentais, 

paradidáticas e recursos midiáticos que atraiam a atenção do aluno e retirem-no da 

posição de ouvinte passivo. Caso contrário, reproduz-se uma transmissão de conteúdo 

com viés histórico no lugar da transmissão de conteúdos de física, sem a devida 

problematização. 

Nesse sentido, percebe-se que para uma eficiente abordagem histórica, é 

necessário muito mais que uma boa formação docente, pois é mais abrangente que isso. 

Portanto, reflete numa estrutura educacional complexa, que envolve questões sociais e 

culturais de difícil rompimento, como o contexto político e econômico em que se 

encontra a escola atualmente. 

Com essa análise, aponto que talvez o professor precise de novos elementos 

atrelados a sua formação ou prática docente, por exemplo, uso de tecnologia (assunto 

muito discutido na literatura), novas técnicas para ensinar a favor dos conteúdos 

(pensadas durante a elaboração do material didático), desenvolver sempre trabalhos bem 

planejados e flexíveis, ter uma postura de atitude e de flexibilidade mediante o perfil da 

turma para que possibilite um ambiente agradável para o início e desenvolvimento de 

uma aula. É interessante criar pequenas pausas nas aulas para que os alunos “digiram” o 

conteúdo e até questionem em caso de dúvidas. Assim, os alunos poderão ser bem 

sucedidos no aprendizado de Ciências e o professor terá um desempenho aprovado em 

sala de aula. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO E DE USO 
DE ÁUDIO E IMAGEM 

 

 

Sr(a). Diretor(a),  
 
O documento anexo se refere a um Termo de Autorização de 
Gravação e de Uso de Áudio e Imagemdos alunos do 2º ano com 
curso de SRB da escola durante as atividades a serem realizadas na 
Sala de aula voltada para o desenvolvimento do projeto do Mestrado 
profissional em ensino de Ciências e Matemática da Universidade 
Estadual da Paraíba - UEPB. Solicitamos, por gentileza, que preencha, 
carimbe e assine o termo a seguir. 
 
 
Deste de já, agradeço sua colaboração.  
 
Atenciosamente, renovando préstimos de estima e consideração.  
 
 
 
 
 
 
 
Profª. Rafaelle da Silva Souza 
Mestranda do P. P. G. em Ensino de Ciências e Matemática 
Grupo de História da Ciência e Ensino da UEPB - GHCEN 
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Pesquisa, Acadêmicos e Educacionais. A presente AUTORIZAÇÃO é 

feita a titulo gratuito, por tempo determinado – Enquanto durar o 

desenvolvimento do projeto. 

 

Por esta ser a expressão de minha vontade, DECLARO que autorizo o 

uso acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado a titulo de 

direitos conexos à imagem ou qualquer outro, e assino a presente 

AUTORIZAÇÃO.  

 

Campina Grande – PB,_____ de ________________ de ______.  

 

 

 

________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – Exercício Extra 

Questionário sobre Termodinâmica 

1. A Termodinâmica é a parte da Física que estuda:  

 

a) Parte da Física que estuda o calor.  

b) Um sistema físico do ponto de vista macroscópico, tratando de mudanças que ocorrem no 

mesmo, como por exemplo, mudanças resultantes da troca de calor.  

c) Ramo da física que se ocupa da descrição dos movimentos dos corpos, sem se preocupar com 

a análise de suas causas.  

d) Descreve todos os fenômenos envolvendo partículas eletricamente carregadas interagindo por 

meio da força eletromagnética  

 

2. A Termodinâmica foi desenvolvida, principalmente, a partir de meados século XVIII, desde 

muito antes, fruto da própria observação da natureza pelo homem, havia noções de 

temperatura e calor. No entanto, tais noções estavam muitoafastadas dos conceitos como 

adotamos atualmente. Associada à noção de calor, temos a observação de outros 

“elementos” como o fogo e sua utilização pelo homem paraseu próprio aquecimento. O 

aquecimento próprio, além de ser alcançado através da utilização do fogo, também podia ser 

alcançado com o trabalho e o esforço físico. Parecia haver, no subconsciente humano, um 

sentimento de analogia entre calor e trabalho; sentimento que só seria confirmado no século 

XIX com o estabelecimento:  

 

a) Da termologia  

b) Das leis de Newton  

c) Do equivalente mecânico do calor  

d) Da Física Moderna  

 

3. A relação entre calor, energia e trabalho foi alvo de muitas discussões que se deram ao 

longo dos séculos XVII e XVIII. Muitos foram os estudiosos que buscaram entender a 

natureza e as propriedades do Calor, as ideias que se tinha variavam muito, alterando e 

diferenciando ao longo do tempo. Qual a teoria predominante na época?  

 

a) Galileu Galilei (1564 – 1642) tinha como visão, o “calor” estaria associado ao movimento de 

partículas.  

b) A concepção de calor de Descartes, por sua vez, estava ligada ao fato de que tudo no mundo 

real resultava da interação de dois princípios: “extensão” (a matéria) e “movimento”.  

c) No século XVII, tinha-se que o calor seria tal qual um fluido indestrutível, invisível e 

imponderável, o calórico, que passava dos corpos quentes para os corpos frios.  

d) Segundo a “Teoria do Movimento Molecular”, o calor estaria ligado às vibrações dos átomos 

ou moléculas que compunham o material.  

 

4. Em grande parte dos estudos do século XVII, o calor ainda era considerado um fluido 

imponderável, o calórico, um suposto fluxo que agia dos corpos mais quentes para os mais 

frios. Mas, havia um problema nessa teoria, qual?  

 

a) Essa teoria não explicava como o calor poderia ser produzido através de trabalho mecânico. 

As explicações dadas por essa teoria aos fenômenos conhecidos manifestam certas fragilidades, 

além dos aspectos metafísicos.  

b) A presença da teoria atômica da época que defende que o calórico age como um fluxo dos 

corpos mais frios para os mais quentes.  

c) O calórico não era uma substância simples pertencente a todos os reinos da natureza.  
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5. Em 1789, Rumford se encontrava em Monique, trabalhando com perfurações de canhões 

em oficinas militares. Ele observou que a perfuração do ferro para a fabricação dos canhões 

aquecia tanto a broca quanto o próprio ferro. Para evitar a fusão, o metal precisava ser 

resfriado com água. Este se aquecia a um ponto, que a água podia chegar há um estado de 

ebulição mesmo sem a presença de fogo, o que despertava o seu interesse para tentar 

entender o efeito observado. Qual a opinião de Rumford para essaobservação?  

 

a) Tinha-se que o calor produzido seria tal qual um fluido indestrutível, invisível e 

imponderável, o calórico, que passava dos corpos quentes para os corpos frios.  

b) Esse resultado só poderia ser explicado com a hipótese de o calor é a mesma coisa que 

temperatura que aumenta a partir da energia térmica em trânsito.  

c) O calor seria produzido pela agitação das partículas do metal, mediante o atrito com a broca. 

O calor resultante da fricção de sólidos, pode-se antecipar, como uma coisa  

natural, que a evolução de calor também seria detectada na fricção de corpos líquidos e gasosos.  

d) Os sucessivos experimentos realizados por Rumford na oficina militar confirmava a teoria do 

calórico.  

 

6. Vários experimentos enfraqueceram a teoria calórica como os de Rumford e HumphryDavy 

que observou experimentos ligados à fricção. O ponto mais importante no desenvolvimento 

da teoria do calor é a ideia de conservação, que foi criada no decorrer de 1800. Mas, 

somente meados do século XIX, houve a aceitação da teoria mecânica do calor, devido a 

novas experiências. Cite-as.  

 

7. Em nossa aula, lemos um texto que apresenta os trabalhos de James Prescott Joule (1818-

1889), destacando seus estudos acerca do equivalente mecânico do calor e suas experiências 

térmicas e especialmente sua contribuição para a aceitação do princípio da conservação da 

energia. Comente como Joule foi capaz de fazer tais contribuições para a ciência. 
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Ideias da Termodinâmica 
AULA 1 - CALOR E TRABALHO MECÂNICO 

 
Descubra as palavras que completam os espaços, seguindo as            
pistas fornecidas no decorrer do texto. 
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Em termos globais, a Termodinâmica é a parte da Física que estuda um sistema físico do ponto de vista 
macroscópico, tratando de mudanças que ocorrem no mesmo, como por exemplo, mudanças resultantes da troca de calor. A 
palavra Termodinâmica é derivada das palavras gregas thermé (calor) e dynamis (força). Foi desenvolvida, principalmente, a 
partir de meados século XVIII, desde muito antes, fruto da própria observação da natureza pelo homem, havia noções de 
temperatura e calor. No entanto, tais noções estavam muito afastadas dos conceitos como adotamos atualmente. 

Associada à noção de calor, temos a observação de outros “elementos” como o fogo e sua utilização pelo homem 
para seu próprio aquecimento. O aquecimento próprio, além de ser alcançado através da utilização do fogo, também podia ser 
alcançado com o trabalho e o esforço físico. Parecia haver, no subconsciente humano, um sentimento de analogia entre calor 
e trabalho; sentimento que só seria confirmado no século XIX com o estabelecimento do equivalente mecânico do calor. 
 
Você já imaginou o que há em comum entre calor, energia e trabalho?  

 
Essa pergunta foi alvo de muitas discussões que se deram ao longo dos séculos XVII e XVIII. Muitos foram os 

estudiosos que buscaram entender a natureza e as propriedades do Calor, as ideias que se tinha variavam muito, alterando e 
diferenciando ao longo do tempo. Galileu Galilei (1564 – 1642), por exemplo, que estudou os fenômenos térmicos e inventou 
o termômetro a gás, tinha como visão, o “calor” estaria associado ao movimento de partículas. Não haveria calor, apenas uma 
sensação mental ligada ao movimento de partículas. A concepção de calor de Descartes, por sua vez, estava ligada ao fato de 
que tudo no mundo real resultava da interação de dois princípios: “extensão” (a matéria) e “movimento”. 

Como nenhuma das teorias fornecia uma explicação suficientemente consistente sobre a natureza do calor, ainda 
no século XVII, tínhamos duas teorias sobre a natureza do calor. Numa delas, o calor seria tal qual um fluido indestrutível, 
invisível e imponderável, o calórico, que passava dos corpos quentes para os corpos frios. Na teoria concorrente, a “Teoria do 
Movimento Molecular”, o calor estaria ligado às vibrações dos átomos ou moléculas que compunham o material. Como não 
havia, a essa época, uma teoria atômica da matéria, a ideia do movimento molecular perdeu força em relação à teoria do 
calórico, que recebeu destaque no século XVIII, inclusive com alguns experimentos. Pensadores como, Fahrenheit, Reaumur 
e Celsius desenvolveram vários tipos de termômetros de líquido.  

 
 
 
 

Na metade do século XVIII, Joseph Black (1728-1799), esclareceu a diferença entre temperatura e quantidade de 
calor, introduziu a calorimetria e foi levado à ideia do calor específico e calor latente. Para Isaac Newton (1642-1727) e Boyle, 
o calor estava relacionado aos movimentos de partículas dos corpos. Dito de outra forma, dois corpos colocados em contato 
trocam calor e alteram suas temperaturas, da mesma forma que dois corpos têm suas velocidades alteradas após colidirem-se. 

Em grande parte destes estudos, o calor ainda era considerado um fluido imponderável, o calórico, um suposto 
fluxo que agia dos corpos mais quentes para os mais frios. Essa teoria não explicava como o calor poderia ser produzido 
através de trabalho mecânico. As explicações dadas por essa teoria aos fenômenos conhecidos manifestam certas fragilidades, 

O termômetro, que atualmente é empregado pelos médicos, foi criado em 1864, pelo 
operário alemão Johann Heinrich Geissler (1824-1879), na cidade de Bonn. 
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Pista 6

Pista 7



7 

 

além dos aspectos metafísicos. Entretanto, a falta de teoria atômica consistente impedia a refutação da teoria do calórico, que 
só pôde ser derrubada no século XIX. 
 

E para você, calor é energia? 
Em 1789, Rumford se encontrava em Monique, trabalhando com perfurações de canhões em oficinas militares. Ele 

observou que a perfuração do ferro para a fabricação dos canhões aquecia tanto a broca quanto o próprio ferro. Para evitar a 
fusão, o metal precisava ser resfriado com água. Este se aquecia a um ponto, que a água podia chegar há um estado de 
ebulição mesmo sem a presença de fogo, o que despertava o seu interesse para tentar entender o efeito observado. Segundo 
Rumford, esse resultado só poderia ser explicado com a hipótese de o calor não ser fluido, mas uma forma de movimento, ou 
em outras palavras, uma forma de energia. O calor seria produzido pela agitação das partículas do metal, mediante o atrito 
com a broca. A partir da explicação dada por Rumford o calor resultante da fricção de sólidos, pode-se antecipar, como uma 
coisa natural, que a evolução de calor também seria detectada na fricção de corpos líquidos e gasosos. Rumford passou a 
realizar sucessivos experimentos que em sua maioria foram desconsiderados pelos defensores do calórico. 

No curso do desenvolvimento das teorias de calor (1780 - 1840), Lavoisier considerou que o calórico era uma 
substância simples pertencente a todos os reinos da natureza, que podem ser considerados como os elementos dos corpos. 
Humphry Davy observou experimentos ligados à fricção, obtendo resultados que confirmavam a teoria de Rumford, gerando 
discussões a respeito da causa dos fenômenos de calor. Estes experimentos enfraqueceram a teoria calórica. O ponto mais 
importante no desenvolvimento da teoria do calor é a ideia de conservação, que foi criada no decorrer de 1800.  

Somente em meados do século XIX, houve a aceitação da teoria mecânica do calor, devido a novas experiências. 
Uma delas foi à de Julius Robert Mayer (1814-1878), que considerou calor e trabalho equivalentes e que poderiam ser 
convertidos um no outro. Rejeitando a teoria do calórico, para ele, o calor consistia em algo gerado a partir de alguma coisa.  
Dessa maneira o calor produzido mecanicamente é proporcional ao trabalho empregado em qualquer tipo de processo na 
natureza. Mayer fundamentou suas ideias, para publicação de um artigo, que a primeira instância não foi aceito por ser 
considerado vago e conter muitos erros sobre conceitos básicos: queda livre, adição vetorial de forças, etc.  

Não desistindo, refaz o artigo, aprimorando seus conhecimentos, e desta vez, foi aceito em 1842 pela revista 
Annalen der Chemie und Pharmacie. Nele propõe um novo conceito de „„força‟‟ e como poderia se aplicar a física, que 
representa hoje, energia de uma forma geral, admitindo o princípio de causas e efeitos. Mayer não tenta explicar o calor como 
uma forma de movimento, mas adota uma concepção muito mais geral: ele admite que o calor, o movimento (energia cinética) 
e a força de queda (energia potencial) são diferentes formas de uma mesma coisa, mas que essa coisa – a „„força‟‟, em abstrato 
– não é propriamente nenhuma dessas três coisas. Esta é uma concepção muito semelhante ao nosso conceito moderno de 
energia. Mayer publicou um dos primeiros trabalhos que levou a formulação da conservação da energia. A descrença, em 
princípio, nos trabalhos de Rumford e Mayer, mostra quão lento e dificultoso pode ser o processo de superação de um 
modelo científico. O trabalho de Rumford, por exemplo, foi ignorado pelos cinquenta anos seguintes à sua apresentação. 

Nesse período os trabalhos de James Prescott Joule (1818-1889) já haviam sido publicados (1843), e tratavam o 
calor a partir de fenômenos eletromagnéticos. Passados dois anos, Joule publicou um artigo que tratava das variações de 
temperatura produzidas na compressão e dilatação dos gases, e no mesmo ano, publicou sua primeira descrição da experiência 
de agitação de água através de pás, obtendo êxito somente em 1847, publicando um novo artigo.  

Um ano depois, Mayer publicou uma carta de indignação por não ter conseguido publicar seus artigos e requer o 
direito de pioneiro nas descobertas das transformações mútuas de poder mecânico em calor e por ter calculado o equivalente 
mecânico do calor. Por desconhecer os trabalhos de Joule, enfatizou que em seus trabalhos havia estudos a respeito dos 
poderes magnéticos, elétricos, químicos, etc.  

A controvérsia entre Joule e Mayer pelo direito de ser considerado o primeiro a obter o equivalente mecânico do 
calor, resulta na internação de Mayer num asilo para alienados mentais e em sua morte em 1878. No entanto foi os trabalhos 
de Joule, com suas experiências térmicas, que contribuirão para esses estudos, cuja formulação e determinação do equivalente 
mecânico do calor tiveram mais influência sobre o desenvolvimento e especialmente a aceitação do princípio da conservação 
da energia. 

 
 

 
 
 
 

 
Joule estava familiarizado com as formas de “forças naturais” que hoje chamamos de energia, a conversibilidade de 

diferentes formas de energia e com técnicas de determinar a potência de um motor. Ele foi capaz de apresentar diversos 
trabalhos em que descreveu várias experiências para determinar o valor do equivalente mecânico do calor.  

Uma sólida base matemática para o princípio da conservação da energia, inclusive no que diz respeito ao conceito 
de calor como uma forma de energia, tem sua formulação atribuída a Hermann Helmholtz (1821-1894) e Josiah Willard Gibbs 
(1839-1909). Por terem sido elaborados por acadêmicos, esses trabalhos acabaram recebendo considerável crédito ainda na 
metade do século XIX, quando foram publicados. Nesse contexto, o princípio da conservação da energia tornou-se conhecido 
como “Primeira Lei da Termodinâmica”, e as ciências do calor também passaram a ter uma base matemática. 

Pista 8

Pista 9

Pista 10

Pista 11

Pista 12

Pista 13

Pista 14

Uma ideia importante nos trabalhos de Joule vem justamente do que vimos sobre Mayer, a 
transformação de uma forma de energia em outra. Um exemplo disso pode ser visto quando um copo cai de 
uma mesa. No topo da mesa, o copo tem certa energia potencial, enquanto cai, essa energia é convertida em 
energia cinética. Ao atingir o chão, parece que a energia se perde. Entretanto o que ocorre é a transformação da 
energia mecânica em aquecimento do copo e do chão e em energia sonora. A energia total do processo 
permanece constante, temos apenas uma transformação em cada instante. 
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Ideias da Termodinâmica 
AULA 2 – BIOGRAFIA DE JOULE 

 
Complete os espaços, seguindo as pistas fornecidas no decorrer do 
mapa conceitual. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A seguir, tem-se os complementos para essa atividade. Recorte, cole e conheça mais sobre Joule. 
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Ideias da Termodinâmica 
AULA 2 – BIOGRAFIA DE JOULE 

 

Recorte e cole na folha anterior! Não se esqueça de fazer 

uma leitura para melhor compreensão da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Ideias da Termodinâmica 
AULA 3 - EXPERIMENTO JOULE 

 
Encontre no quadro abaixo as palavras destacadas no texto. 
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Que tal, então, observarmos com mais detalhes as implicações do trabalho de Joule e os conceitos envolvidos na Primeira Lei da Termodinâmica? 
Como o “calor, o trabalho e a energia” aparecem nesse contexto? 
  

A linha de pensamento de Joule o levou a considerar as relações entre calor e trabalho mecânico, mas seu 
conhecimento superficial de matemática tornava suas observações limitadas, o que também ocorria com suas atividades 
experimentais, que buscavam uma relação simples entre as variáveis envolvidas.  Os resultados de suas investigações foram 
escritos em uma série de artigos que culminaram na sua grande memória sobre equivalente mecânico do calor, publicada 
em 1850. Em todos os artigos, Joule descreve minuciosamente os equipamentos utilizados, o modo como às medidas foram 
obtidas e apresenta várias tabelas com os resultados. Em 1850, foi eleito membro da Royal Society, desfrutando de posição 
acadêmica de autoridade. 

No artigo de 1850, Joule apresenta os resultados de seus experimentos, com o intuito de determinar o equivalente 
mecânico do calor com exatidão. Menciona inicialmente o experimento de Rumford e suas concepções para o calor, ainda 
destaca a importância que deveria ter sido dada aos seus trabalhos, já que o mesmo pode estimar a quantidade de força 
mecânica necessária para produzir certa quantidade de calor.  
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A partir dessas considerações Joule faz um levantamento das concepções que se tinha do calor. Ressalta que para 
Davy a causa imediata para os fenômenos de calor é o movimento. Em 1834, Dulong defende que o efeito calorífico é, sob 
certas condições, proporcional à força gasta. Faraday relaciona eletricidade, magnetismo e luz e reforça a ideia de que corpos 
imponderáveis são apenas os expoentes das diferentes formas de calor, o que também era semelhante às ideias de Grove e 
Mayer. 

Joule destaca que no decorrer das pesquisas científicas, passou-se a negar calor como substância, citando Mayer 
como o primeiro a desenvolver experiências que levassem a essa conclusão, em 1842 através do atrito da água consegue elevar 
a temperatura de 12°C para 13°C, sem expor detalhes. De 1845 a 1847 dedica-se em determinar a relação equivalente entre 
força e calor, através da agitação da água.  Em busca de precisão refaz a experiência no presente artigo de 1850. 

 
Descrição do aparato 
 
Os termômetros utilizados tiveram seus tubos calibrados e graduados, dois deles foram feitos em Manchester e o 

terceiro em Paris, e estes quando comparados apresentavam um alto grau de precisão. Basicamente seu aparato consiste em 
uma roda de pás de bronze com oito braços rotativos trabalhando entre quatro palhetas fixas, dispostos de modo a impedir a 
condução de calor. Contém um vaso de cobre onde são estaladas as palhetas, na tampa há dois orifícios, um para o eixo e o 
outro para inserção do termômetro, de modo que eles não se chocassem, os pesos de chumbo pesavam 29 libras (29 x 0,453 = 
13,14 kg) em alguns casos e em outros 10 libras (10 x 0,453 = 4,53 kg), que eram suspensos por cordas ligadas a um fio que se 
encontra em uma alavanca de madeira anexada à barra de ferro perpendicular, através de duas polias, conectando-os ao 
cilindro central, ainda continha um suporte de madeira, no qual era posto o aparato, evitando possíveis efeitos do calor. 

O método de experimentação consistia em medir inicialmente a temperatura, depois soltava-se o rolo permitindo que 
o fio desenrolasse até que os pesos atingissem o chão, era uma queda de 63 centímetros e se repetia o processo 20 vezes, em 
seguida verificava-se a temperatura,  sempre no inicio, no meio e no final de cada seção. Levava-se em consideração a 
posição do aparelho, a quantidade da água contida no recipiente, o tempo gasto, o método da observação do termômetro, a 
posição do experimentador (JOULE, 1843; 1850). 

 
 

Perspectiva do Aparato (Figura 1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras (2) eixo do aparelho de atrito na vertical, (3) eixo do aparelho de atrito na horizontal, (4) é um vaso de cobre em que o aparelho 
girando firmemente equipado com dois buracos na tampa, um para a inserção do eixo, e o outro para a inserção de um termômetro 
(respectivamente): 

 
Muitos pesquisadores já relacionavam o calor com outras formas de energia (conversão de energia cinética em calor 

através da fricção e liberação de energia em reações químicas), mas não existia ainda uma formulação matemática para a 
termodinâmica. Essa necessidade estava posta para a época, pois o determinismo newtoniano instituído por Joseph Louis 
Lagrange (1736-1813) e Pierre Simon (1794-1827), o Marquês de Laplace, era predominante na comunidade científica. 
Uma ciência, sendo apenas experimental, sem formulação matemática, tinha sua aceitação dificultada. Os estudos feitos por 
Mayer, Joule e Helmholtz, ligados à ideia da conservação de energia, previam que a quantidade de calor recebida pelo corpo 
de menor temperatura deveria ser menor que aquela cedida pelo corpo de maior temperatura. A diferença entre as duas 
temperaturas seria equivalente à quantidade de trabalho produzida. 
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Ideias da Termodinâmica 

AULA 4 – REPRODUÇÃO DO EXPERIMENTO DE JOULE 

 
Você acha que atualmente seria possível a reconstrução do experimento feito por Joule? 
 

Um historiador da ciência que buscou reconstruir o experimento de Joule foi 
Heinz Otto Sibum. A partir de 1990, ele procurou seguir rigorosamente as poucas 
instruções adquiridas, e percebeu que não seria possível repetir a sequencia mecânica tal 
como consta nas anotações e nos documentos de Joule. Em 1992, após uma série de 
atribuições e testes, foi possível obter um valor para o equivalente calor de 746,89 
ftlbs/BTU, depois com novos testes, obteve um valor de 772, 692 ftlbs, aproximando-se 
dos valores obtidos no experimento de Joule. 

Recentemente houve outra tentativa de reproduzir fielmente o experimento, da 
mesma forma que Joule teria feito, e assim como na tentativa anterior não foi possível, 
devido à limitação de fontes primárias que fornecessem as informações necessárias para tal 
montagem. Dessa vez, utilizou-se meios alternativos para a construção do experimento, 
porém respeitando os mesmos princípios básicos. Depois de várias tentativas de montagem 
e busca por uma melhor construção do aparato, obteve-se um modelo no qual se constituía 
por um calorímetro, ao invés de pesos, o fornecedor energia mecânica seria um motor, que 
através de duas roldanas, uma partindo do motor e outra conectada ao eixo de atrito, 
ambas associadas por uma correia, permitiria transformar energia elétrica em energia 
mecânica. No lugar do termômetro utilizou-se um sensor de precisão para captar os sinais 
de temperatura. O eixo de atrito, foi feito de metal com 2 pás dispostas horizontalmente. A 
seguir temos a imagem do experimento reproduzido. 
 
Realizado testes, obteve-se um aumento no valor da temperatura, evidenciando que a partir 
do atrito da água a elevação foi de aproximadamente 0,7 °C. Abaixo temos um gráfico 
resultante do teste: 
 

Gráfico – Temperatura x Tempo 

Diante as experiências citadas qual a relação de energia 
identificada? 

 
O princípio da conservação da energia 

estabelece que as diferentes formas de energia 
podem ser transformadas umas nas outras, mas 
nunca criadas ou destruídas, sendo que a energia 
total do universo é constante. O que percebemos 
no segundo exemplo de reprodução do experimento de 
Joule é que diante seu processo ocorreram três 
transformações de energia, primeiramente tinha a 
energia elétrica, recebida diretamente de uma 
tomada de 220 V, a qual ao acionar o motor era 
transformada em energia mecânica que, 

acelerando duas roldanas ativava o eixo de atrito, e, consequentemente através da fricção da água, essa energia era 
transformada em energia térmica. Pode-se constatar através do gráfico acima, o aumento na temperatura da água apenas com 
o atrito das pás. Podemos chegar à conclusão que a quantidade de calor produzida pelo atrito é proporcional ao trabalho 
mecânico executado. 

 
E você acha que as consequências da ideia do calor energia param por ai? 
 

A ideia de calor como energia acabou tendo participação em outro processo que desencadeou uma verdadeira 
revolução na história da ciência. Na época da segunda revolução industrial (segunda metade do séc. XIX), o controle da 
temperatura na produção de aço era de grande importância, tendo em vista a qualidade desejada para tal produto. Esse 
controle era dificultado pelas altas temperaturas envolvidas, as quais inviabilizavam a utilização de termômetros convencionais. 
Surgiu, então, a necessidade de se pesquisar um novo parâmetro que, ligado à energia desses corpos, servisse de base para 
medidas de temperaturas. 

Quando um objeto está a uma temperatura muito alta, manifesta certo brilho, uma incandescência, é o caso da 
lâmpada incandescente, das brasas do fogo e do Sol. Já se sabia que uma das formas de transferência de calor é a irradiação, 
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assim buscava-se uma explicação científica que pudesse dar ideia da quantidade de energia liberada por um corpo aquecido, a 
chamada radiação térmica, como por exemplo, no processo de produção do aço. Os resultados teóricos da termodinâmica, da 
mecânica e do eletromagnetismo, encontrados até então, estavam em desacordo com os resultados experimentais. Não se 
havia encontrado uma “fórmula” que pudesse prever com precisão a energia irradiada por um corpo aquecido. 

Na verdade, as previsões teóricas previam uma energia infinita, resultado que ficou conhecido como “catástrofe 
ultravioleta”. Em dezembro de 1900, contudo, Max Planck (1858 – 1947), um professor de termodinâmica, apresentou um 
artigo sobre as propriedades da radiação térmica que, a princípio, atraiu pouca atenção da comunidade científica, mas acabou 
sendo um marco para a ciência. Em seus estudos, Planck assumiu que para se explicar a radiação térmica era preciso supor que 
a energia era emitida em pacotes, ou grãos de ondas eletromagnéticas. Tais grãos foram chamados de quanta (plural de 
quantum) de energia. O artigo de Planck trouxe ao mundo da ciência as ideias da quantização da energia e da natureza dual da 
matéria, que sob certos aspectos pode se comportar como onda ou como partícula. Essa ideia também foi associada à luz nos 
trabalhos de Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Foi o surgimento da mecânica quântica, e ainda hoje, estudos da estabilidade 
da matéria, átomos e moléculas são possíveis graças a essas considerações.  

 
 

AULA 5 – AS LEIS DA TERMODINÂMICA 

Quando falamos em termômetros relacionamos a um mesmo processo o aparelho que entra em equilíbrio térmico 
com o sistema, cuja temperatura se busca medir. Ou seja, quando um corpo mais quente entra em contato com um corpo 
mais frio, depois de um certo tempo, ambos atingem a mesma temperatura, que é expressa no termômetro. 

Em relação ao equilíbrio térmico, o físico e matemático britânico James Clerk Maxwell (1831-1879) observa que, se 
dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Esta lei, originada da 
observação, é conhecida hoje como Lei Zero da Termodinâmica. 

Para essa consideração é necessário distinguir os conceitos de calor e temperatura. O que se transmite neste processo 
não é a temperatura, pois, a temperatura é uma grandeza característica do corpo, num certo instante, não dependendo da 
sensação subjetiva de quente e frio, o que se transmite é o calor. E como vimos o conceito de calor tem como base as 
observações experimentais, seguidas a longa discussão já mencionada acima. Define-se calor como o minúsculo movimento de 
vibração das partículas, ou seja, o calor é tido como uma forma de energia. 

Em 1847, o físico e fisiologista alemão Helmholtz formalizou definitivamente esta ideia sob a forma de Princípio da 
Conservação de Energia, chamada atualmente de Primeira Lei da Termodinâmica. Esta lei se aplica não só aos fenômenos 
físicos, como também aos químicos e biológicos. Na medida em que se considera o calor como forma de energia, alarga-se o 
princípio da conservação de energia da Mecânica, incluindo todas as outras formas de manifestações do mesmo. A Primeira 
Lei pode ser entendida como a evidência de que se pode alterar o estado termodinâmico do sistema através da troca de calor 
ou da realização de trabalho. 

Fica claro que a extensa discussão ocorrida acerca da natureza do calor traduz uma tendência no pensamento do 
século XVIII a materializar o mundo físico. Podemos considerar tal tendência como uma consequência natural do 
pensamento mecanicista da época, segundo o qual qualquer fenômeno natural resulta da ação de forças nos meios materiais. 
No entanto, com base em todas as argumentações já expostas, a natureza do calor como forma de energia é, finalmente, aceita 
e, como consequência, se estabelece a Primeira Lei da Termodinâmica. 

Conforme o exposto, podemos perceber que a evolução das ideias da Termodinâmica apresenta uma forte ligação 
com as atividades experimentais, e traz consigo questões teóricas bastante polêmicas, a exemplo da diferença entre os 
conceitos de temperatura e calor e a discussão da natureza do calor.  

 
Questões de Aplicação do Conhecimento 

 
1. Em resumo, a teoria do calórico considera o calor como sendo uma substância pertencente ao corpo. Retome as suas 

leituras e compare a teoria atual do calor com a teoria do calórico. Procure pontos comuns e pontos contraditórios entre 
as duas. 
 

2. Provavelmente o trabalho mais conhecido de Joule, que inclusive aparece na maioria dos livros de termodinâmica, foi à 
obtenção experimental de um equivalente mecânico para o calor. Que consequência esse experimento trouxe no 
desenvolvimento do conceito de calor? 
 

3. No experimento de Joule, que consiste em agitar uma massa de água por meio de um sistema mecânico. Ao verificar o 
aumento de temperatura, demonstrou-se que o trabalho se converte em calor, ou seja, existe no sistema uma 
transformação de energia. Quanto à reprodução do experimento (figura 5), que transformação de energia é possível 
identificar? São as mesmas do experimento de Joule? Existe conservação da energia? 

 
Debate  
Ao longo da história, houve o desenvolvimento de um conceito de calor, aceito atualmente como científico. Diante das 
discussões feitas ao longo do texto, como você encara suas concepções sobre calor? 
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Ideias da Termodinâmica 
AULA 6 – ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 
Equivalência entre trabalho e calor 

 

 
Este equipamento destina-se a balanços energéticos em sistemas termodinâmicos, que se constitui basicamente em tubo de 
cartão com esferas e um termômetro. É de fácil execução, barato e demonstra de uma forma muito prática o aumento da 
energia interna de um sistema à custa da realização de trabalho e a equivalência entre trabalho e calor.  
 
Montagem experimental 
 

Material: 
 

 Tubo de cartão (por exemplo, de 70 cm de comprimento e 5,5 cm de 
diâmetro); 

 1 kg de esferas de chumbo; 

 2 rolhas de borracha com o diâmetro do tubo 

 Cola para borracha ou fita adesiva 

 Termômetro digital 
 

 
Procedimento: 

A uma das extremidades do tubo é colada uma rolha de borracha. A outra rolha é furada para introduzir o termômetro. Mede-
se a massa das esferas de chumbo. Introduzem-se no tubo de Cartão. Registra-se – se a sua temperatura. Inverte-se o tubo 
cerca de 50 vezes. Regista – se a temperatura final das esferas. 

 

 
Figura 4 - Interior do tubo 

 
Resultados/Exploração de resultados 
 
Conhecidos os valores da variação da energia potencial gravitacional e da variação da energia interna (em calorias) é possível 
estabelecer a equivalência entre caloria e Joule. Sendo assim, anote os seguintes valores experimentais: 
 

Dados 1° teste 2° teste 3° teste 

𝜃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 /°𝐶    

𝜃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 /°𝐶    

∆𝜃/°𝐶    

∆𝜃𝑚é𝑑𝑖𝑜 /°𝐶  
 

 
Considere ainda: 

mchumbo = 1000 g 
h = 50 x 58,5 cm (altura de queda) 
cchumbo = 128 J kg-1 ºC-1 

cchumbo = 0,031cal g-1 ºC-1 
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Agora é sua vez!!! 
 
 
Desafio 1) Equivalência entre trabalho mecânico e calor 
 
 
Trabalho e calor são duas formas de quantificar a energia transferida entre sistemas. Joule é a unidade SI de energia, mas como 
demonstrar facilmente a relação entre caloria e Joule? 
 

O trabalho realizado pela força gravitacional sobre as esferas é dado por: 𝑊 = 𝑚𝑔 

 
A energia transferida para as esferas de chumbo sob a forma de trabalho aumenta a sua energia interna que pode ser 

quantificada através da variação da sua temperatura: ∆𝐸𝑖 = 𝑚𝑐∆𝜃 
 

O fator de conversão admitido atualmente é 1cal = 4,1855J pelo que o erro relativo da medição: 𝜀𝑟 =  
𝑥−𝑋

𝑋
  

 
Determine esse valor! 
 

 
Dica: Embora da mesma ordem de grandeza, apresenta um elevado erro. Dado a simplicidade do equipamento não 
seria de esperar um resultado melhor. De notar que, ao desprezar a energia perdida para o tubo e para o ambiente 
introduz-se um erro considerável nos cálculos da determinação do equivalente Joule-caloria. 
 

Tendo como ponto de partida a análise destes resultados siga para o desafio 2. 
 
 
 
Desafio 2) Aplicação da 1ª Lei da Termodinâmica 
 
Houve variação da energia interna do sistema? Como é detectável essa variação? A que ficou a dever-se? Como explicar esta 
situação com base na 1ª Lei da Termodinâmica? 
 
A variação da energia interna de um sistema é igual à quantidade de energia transferida para as vizinhanças ou cedida por elas, 

como trabalho (W), calor (Q) ou radiação (R) – 1ª Lei da Termodinâmica, assim:  ∆𝐸𝑖 = 𝑊 + 𝑄 = 𝑅 
 
Neste caso, W é o trabalho realizado sobre o sistema (W>0) - trabalho realizado pela força gravitacional sobre as esferas; Q o 
calor libertado pelo sistema para o tubo e ar circundante (Q<0) e R a energia transferida sob a forma de radiação, que é 
desprezível. O trabalho realizado sobre o sistema tem o valor 286,65 J (calculado anteriormente). Conhecendo-se a 

equivalência Joule-caloria é possível determinar a variação de energia interna do sistema em Joule. Assim:  ∆𝐸𝑖 = 𝑚𝑐∆𝜃 
 

O calor liberado (energia dissipada) para o tubo de cartão e ar envolvente é: Q = Edissipada - W 
 
que corresponde a energia que é dissipada sob forma de calor. Essa percentagem de energia dissipada, desprezada no 
estabelecimento da Equivalência Joule-caloria, justifica o desfasamento entre o valor encontrado e o valor correto? Justifique. 
 
 
 
Desafio 3) Fazendo relações 
 
Qual o princípio experimental dessa atividade? Que transformações e transferências de energia ocorrerão? Em que momentos 
se aplica a 1º lei da termodinâmica? A que conclusão pode-se chegar com a realização dessa atividade experimental? 
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Caderno de anotações 

 

 

Etapa/Data 

 

 

Procedimentos/Execução/Análise 

 

PREPARAÇÃO  

DO CURSO 

 

 

De 10 de Maio a 10 

de Julho de 2013 

 

 

 

 

 

Escolhemos para o curso piloto a turma de 2° ano do curso técnico em 

Serviço de Restaurante e Bar (SRB) da Escola Presidente Médici na qual 

leciono. A turma é composta por 8 alunos, um número pequeno, resultado 

do desinteresse crescente pelo curso SRB no decorrer do 1º ano. Só para 

se ter uma ideia, a turma iniciou-se com 40 alunos dos quais 32 migraram 

pra o médio regular.  Minhas aulas nessa turma acontecem na quinta e 

sexta-feira, uma hora-aula por dia; 

 

Acredito que pouquíssimos professores, terão essa realidade de sala de 

aula. Já lecionei turmas com mais de 40 alunos, para ser exata, 55, e sei o 

quanto é difícil propor algo além de aulas expositivas, atividades e, 

quando se tem condições, uma apresentação em Power Point. Mas, 

infelizmente temos que encarar e tentar fazer o nosso melhor... 

 

Com essa turma sabia que não seria fácil trabalhar. Com relação ao 

número de alunos, sim. Mas em relação à participação ativa nas aulas, 

teria um desafio a vencer. Eles já vinham desmotivados desde o 1º ano - 

agora falo em relação à disciplina. O professor de Física anterior adotava 

um distanciamento dos alunos e em suas aulas faltava a 

interdisciplinaridade, além de explorar demasiadamente o formalismo 

matemático. Em razão disto, os alunos sentia-se desestimulados com as 

aulas de Física, com consequente dificuldade no seu aprendizado. Por essa 

razão, para atingir meus objetivos com o curso, precisaria antes de 

qualquer ação pensar em maneiras para despertar o interesse deles. 

 

A proposta didática foi resultado do meu trabalho de conclusão de curso 

(TCC) intitulado: O experimento de Joule e o ensino de termodinâmica 

baseado na história da ciência: uma proposta didática. Neste, 

procuramos utilizar a reprodução do experimento de Joule no contexto 

educacional, elaborando uma sequência didática, composta de 6 hora/aula, 

voltada para o ensino médio, realizando consequentemente um estudo do 

conteúdo de transformação de energia e calor sob uma abordagem 

histórica. A sequência elaborada só poderia ser avaliada a partir da sua 

implementação, o que consistiu em perspectivas futuras, ou seja, este 

momento. No entanto, em análise superficiais colegas da área me 

advertiram sobre possíveis problemas que eu teria na aplicação da 

proposta, como por exemplo, a questão do tempo. Apenas 45 minutos 

para explorar muitas informações, isto, sem levar em consideração que 

desse tempo ainda perdemos quase 15 minutos, seja na saída de um 

professor para entrar o outro, seja na organização da classe ou na espera 

do retorno dos alunos que saem da sala para um curto intervalo entre uma 

aula e outra, no qual eles aproveitam para beber água, ir ao banheiro ou 

apenas passear pelos corredores. 

 

Na proposta do TCC constava para os alunos um material didático, uma 

apostila de 8 páginas, que deveria ser entregue no primeiro contato com a 
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turma e utilizaríamos durante todo o curso. Mas, daí poderia surgir novos 

problemas, como por exemplo, será que os alunos leriam o texto? Será 

que teriam o cuidado de deixar a apostila dentro do caderno? Pensando 

nisso, decidimos subdividi-la de acordo com as aulas. Também 

procuramos colocar algum atrativo no início do texto além dos 

questionamentos já existentes. No início de cada texto temático 

colocamos entretenimentos, como cruzadinha, caça-palavras, mapa 

conceitual (esse material está no exemplar do aluno). Com essa ação 

objetivamos diminuir problemas na elaboração do curso piloto quanto à 

atenção dos alunos. 

 

Para nos documentarmos e ter um material de apoio para análise do curso 

filmamos as aulas. Para isso, necessitávamos da autorização expressa dos 

pais ou responsável por cada aluno e consequentemente o aviso aos 

mesmos. Nesse sentido preparamos uma ficha de autorização contendo as 

devidas informações (Apêndice A). Optamos também por solicitar 

autorização da Direção da escola para a filmagem, objetivando evitar 

qualquer tipo de constrangimento ou problema, e com isto ser possível a 

filmagem. 

 

Além das aulas filmadas, pensamos em entrevistar os alunos, 

individualmente a fim de conhecer suas opiniões sobre o curso e 

percebermos que conceitos foram capazes de compreender. No entanto, 

poderíamos encontrar alguns problemas no momento da entrevista, como 

por exemplo, uma postura tímida, falas decoradas ou respostas pensadas 

em agradar ao professor, como aquela resposta que o professor está 

esperando, nervosismo etc. Pensando nisto, preparamos também um 

questionário online no Google Drive contendo questões básicas acerca do 

curso e questões de sondagem sobre a Natureza da Ciência. 

 

 

 

11 – 12de Julho de 

2013 

Planejei iniciar o curso na segunda semana de julho. Na primeira aula 

apresentaria a nova metodologia para aulas, assim como o conteúdo que 

iriam estudar e já na segunda aula iniciaríamos o curso. O que não foi 

possível acontecer. Houve uma paralisação no estado, justamente no dia 

que deveria encontrar a turma (11/07). Já no dia seguinte, também não 

tivemos aula, pois foi o planejamento escolar para início do segundo 

semestre do ano letivo. Precisei redistribuir o curso de acordo com os dias 

de aula. 

 

Esse momento é interessante registrar para se perceber o quão necessário 

é a adaptação do professor ao seu local de trabalho e que o planejamento 

deve ser flexível aos imprevistos. Nós, professores de escola pública, 

sabemos o quanto há imprevistos e paralisações durante o ano letivo, o 

que faz com que tenhamos um controle superficial do calendário escolar. 

 

 

 

17 – 30 de Julho de 

2013 

Nas duas semanas que se seguiram resolvemos rever os detalhes e esperar 

para o início de agosto para começar o curso, esperando que fosse o 

suficiente para toda sua execução. 

 

Enquanto isso, decidimos preparar um slide que utilizaríamos durante 

todo o curso (Apêndice B). Isto porque sabemos que um Power Point é 

uma ferramenta muito útil para apresentações, na qual podemos incluir 
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imagens e vídeos com as quais tornamos as aulas mais atrativas. Ainda 

não tínhamos feito porque gostaríamos de utilizar apenas os textos e os 

vídeos, mas repensamos a metodologia, tentando evitar uma aula 

monótona. 

 

Penso que o Power point como ferramenta didática contribui de forma 

positiva para o melhor aproveitamento dos alunos e facilita a vida do 

professor na construção de uma aula, visual e interessante, pois à medida 

que apresentamos um assunto o aluno poderá ouvir e visualizar os 

variados exemplos que citamos no decorrer de uma aula. 

 

Porém, para que o professor use este recurso, a escola deve disponibilizar 

o projetor de imagens - Data show, um fundo branco e local amplo com 

iluminação adequada. O problema é que nas escolas públicas, quando tem, 

é um aparelho apenas, para uma lista enorme de professores que desejam 

utilizar – isso se não estiver quebrado, que é a realidade da maioria. No 

meu caso, a escola tinha apenas um aparelho para mais de 30 professores, 

dos quais mais da metade usava constantemente, tanto o aparelho quanto a 

sala de vídeo, dependendo de reservas. 

 

Neste caso, tive que dispor do aparelho de Data show da universidade, 

para garantir minha utilização durante o curso, e me adaptar à sala da 

turma, diga-se de passagem, uma sala minúscula, até devido à quantidade 

de alunos. 

 

Enfim, nosso slide teria a utilidade de guia e ao mesmo tempo de 

antecipar a atividade e a discussão da aula, já que preparamos apostila 

didática para todos os dias do curso. Na organização do conteúdo no slide, 

percebemos que era necessário falar acerca da termodinâmica de maneira 

geral para situar o aluno sobre qual conteúdo estava tratando. Além de 

lembrá-los de conceitos já estudados anteriormente, como calor e 

temperatura. Mesmo que tenham sido apenas definições, ou seja, sem o 

estudo histórico. 

 

Nesse período, aproveitamos também para solicitar a autorização da 

filmagem das aulas, entregamos o termo tanto à direção da escola quanto 

aos alunos da turma. Explicamos a finalidade da filmagem e pedimos para 

que repassassem a informação para os responsáveis. Todos preencheram 

sem nenhum problema e trouxeram nos dias seguintes o documento.  

 

 

Curso Piloto 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 1 – Calor e 

Trabalho mecânico 

 

01 de Agosto de 2013 

Foi possível iniciar o curso hoje.  

 

Iniciamos apresentandoa proposta do curso, a sequência das aulas e a 

metodologia em geral. Em seguida, passamos para a exposição do tema 

e a exploração de algumas definições, como calor e temperatura;  

 

Usamos o slide para visualização e,como havíamos previsto, prendeu a 

atenção da turma. 
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Entregamos o texto preparado para esta aula sobre calor e trabalho 

mecânico, mas logo ao ser entregue os alunos demonstraram desprezo 

pela leitura, reclamando e dizendo que não queriam ler. No entanto, 

mostrou-se interesse pela atividade proposta da cruzadinha, momento 

que percebemos a utilidade da estratégia adotada. 

 

Diante o impasse da leitura, optamos pela leitura compartilhada. Foi 

interessante notar que a cada parágrafo lido os alunos já procuravam a 

palavra chave para a cruzadinha, estavam bem interessados em 

solucioná-la. 

 

Quanto à participação ativa dos alunos ainda percebemos pouco 

envolvimento. 

 

Comentário da aula 

 

Essa aula foi uma introdução sobre Termodinâmica. Discutimos sobre a Natureza do Calor e as 

leis da termodinâmica, além da relação entre calor e trabalho mecânico. Perguntamos aos alunos o 

que eles entendem por termodinâmica, mas os mesmos não souberam ou ficaram inibidos em 

responder. Deu-se início ao assunto, com breve revisão de tópicos chaves e alguns conceitos.   

 

Seguiu-se com as definições dos conceitos de calor e energia; os alunos estavam atentos, mas com 

pouca participação, sendo assim, a aula desenvolvia-se conforme o planejado apresentou-se as 

ideias iniciais da termodinâmica, as relações entre calor, energia e trabalho. 

 

Usamos os slides e fizemos menção a exemplos necessários para o entendimento do que estava 

sendo exposto. Preferimos expor a priori algumas ideias e teorias para que em seguida fosse 

entregue os textos referente à aula 1. No texto 1 continha uma atividade em forma de cruzadinha, 

na qual para que os alunos pudessem responder teriam que obrigatoriamente ler o texto para 

encontrar a resposta, assim, continuamos a aula com as explicações da atividade seguida da leitura 

do texto. 

 

Inicialmente, os alunos ficaram quietos e inibidos, acredito que o fato de estarem sendo filmados 

foi um forte colaborador para isso. Eles estavam preocupados com a câmera e com o vídeo que 

seria gerado, quando falavam algo fora de contexto pediam que editasse o vídeo e mesmo falando 

que não se preocupassem era inevitável o cuidado com a postura e expressões por eles. 

 

Nesse ponto, cabe também se questionar o quanto um pesquisador interfere no seu próprio 

experimento, isto porque, acredito que a produção do conhecimento está diretamente ligada a 

como se adquire. E também podemos colocar que a “verdade” na produção científica nunca é 

absoluta ou final, pode ser sempre modificada ou substituída, pois sendo o pesquisador envolvido 

com seu objeto de estudo, destacará com ênfase algum aspecto, mas poderá desfavorecer outro. 

Nesse sentido, observações em que o pesquisador está inserido no processo, como em nosso caso, 

acreditamos que se deve registrar todos os dados possíveis a partir das reações apontadas do 

decorrer da proposta, já que não se tem um controle sobre o produto que conduzirá a uma teoria 

científica. 

 

Executaram a atividade da cruzadinha sem dificuldade, só não se mostraram entusiasmados para 

leitura o texto, o que foi suprido na leitura coletiva. Nesse ponto, sabemos que a prática da leitura 

não é algo apreciado pela maioria dos jovens brasileiros, restando a nós, professores, independente 

da área que leciona incentivá-los. A leitura diária em sala de aula pode ser um bom começo. 

Decidimos adotar a leitura coletiva para as demais aulas e assim solucionamos esse problema. 
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Essa visão ou preocupação, não é comum para professores das áreas exatas, que se preocupa 

demasiadamente com o formalismo matemático e não deixa espaço para o entendimento de 

conceitos ou questões teóricas. Na realidade, os professores acham que não deve se preocupar com 

mais nada que não esteja ligado diretamente a sua formação, o que não condiz com a verdade ou 

pelo menos realidade. Surge nesse aspecto, à necessidade de novas competências ou 

comprometimentos, com a educação como todo, mas principalmente com seus alunos, não se pode 

levar a sala de aula, um conteúdo, seja ele qual for, apresentar uma série de informações 

descontextualizadas e exigir do seu aluno um entendimento. Acredito, que mais do nunca a 

interdisciplinaridade deve ser explorada. Hoje nos deparamos com alunos que não estão nenhum 

pouco interessado no que estamos querendo expor nas aulas e se fazemos isso sem relação com 

seu dia a dia é que complica nossa prática.  Talvez o professor precise de novos elementos 

atrelados a sua formação ou prática docente, por exemplo, uso de tecnologia (assunto muito 

discutido na literatura), novas técnicas para ensinar a favor dos conteúdos (algumas utilizar na 

elaboração do material didático), desenvolver sempre trabalhos bem planejados e flexíveis, ter 

uma postura de atitude e de flexibilidade mediante o perfil da turma para que possibilite um 

ambiente agradável para o início e desenvolvimento de uma aula (os alunos são bem desligados ou 

desinteressados, é preciso “preparar o terreno”), é interessante criar pequenas pausas nas aulas 

para que os alunos “digiram” o conteúdo e até questionem em caso de dúvidas. Somente assim, é 

que nossos alunos poderão ser bem sucedidos no aprendizadoe o professor terá um desempenho 

aprovado em sala de aula. 

 

Com essa aula buscamos que os alunos compreendessem que por trás de cada descoberta e cada 

conceito físico, existe o trabalho de vários pesquisadores, os quais eram pessoas comuns que 

enfrentaram diversas dificuldades e dependeram de muito tempo para atingirem seus objetivos. 

Destacamos tambémos desacordos postos no decorrer da história entre os estudiosos. 

 

Em geral, os alunos apresentaram interesse pelo método proposto, demonstrando atenção pelo 

assunto à medida que acompanhavam a discussão através dos slides apresentados e do breve 

diálogo estabelecido. Não se notavam gestos e/ou posturas que demonstravam que algum dos 

alunos estava desleixado ou displicente. O olhar deles de frente demonstravacerta concentração. 

Embora essas observações não sejam o bastante para mostrar que eles estavam efetivamente 

ouvindo ou entendendo, podemos dizer que ao menos apresentaram uma postura receptiva.  

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 2 – Biografia de 

Joule 

 

02 de Agosto de 2013 

A aula de hoje, aconteceu em outra sala, porque haviam retirado o 

quadro que ainda era a base giz para substituir por um branco. 

 

Iniciamos a aula resgatando a anterior reforçando as discussões e 

colocando a diferença entre calor e energia, e destacando pontos da 

Natureza da Ciência (NDC), como a necessidade de ideias pré-

existentes – este aspecto foi destacado a partir das várias interpretações 

que estavam sendo dadas para a relação entre trabalho mecânico e 

calor. Foi ponto também nessa aula a discordância sobre a primazia da 

relação entre o equivalente mecânico e calor de Joule e Mayer e 

mostramos a necessidade da repetição de experimento paravalidar 

hipóteses, no caso, os vários testes que Joule fez.  

 

Em seguida, foi entregue aos alunos o mapa histórico da biografia de 

Joule, no qual os alunos teriam de montar o mapa conceitual para 

conhecer um pouco sobre o personagem. Os alunos deveriam ler os 

balões com texto, perceber as ligações com cada ponto para só depois 

montar. 
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A meu ver, os alunos fixaram-se mais em montar o mapa, conduzindo 

a atividade para diversão, acabando não prestando atenção nos 

destaques históricos. Sendo necessário reforçar alguns detalhes sobre o 

personagem para desmistificar a ideia de gênio da ciência. 

 

Comentário da aula 

 

A aula foi iniciada com um breve resgate do que foi visto anteriormente a fim de estruturar a 

continuação das ideias. Continuamos abordando a Teoria Mecânica do Calor.  

 

Tivemos uma pausa, porque chegaram funcionários de uma construtora a fim de medir a sala. 

Havia rumores que escola passaria por uma reforma nas próximas semanas. Os alunos, assim 

como eu, ficaram desconcertados com a situação, mas não havia nada a fazer a não ser esperar. 

 

Apresentamos as ideias de Joule e Mayer a partir de um quadro esquemático, para facilitar o 

entendimento da ordem e simultaneidade de ideias; 

 

 
Figura 1: Contribuições de Joule e Mayer 

 

Feita as considerações, entregamos a atividade. Depois que todos concluíram retomamos a 

discussão, questionando sobre suas impressões quanto a atividade, destacando pontos extra 

científicos, como quem era Joule, suas origens e contribuições para ciência. Apesar de estarem 

com um mapa que esquematizava a biografia de Joule poucos participaram dos questionamentos 

não permitindo o avanço da discussão. 

 

O início da aula foi muito expositivo, novamente os alunos estavam atentos, mas não comentavam 

nada do que era dito. No seu decorrer, propomos uma atividade diferente, ao invés de apresentar o 

texto puramente sobre a biografia de Joule, criamos um mapa conceitual com figuras e textos. Os 

alunos receberam essa atividade como umsimples quebra-cabeça. Percebemos que se motivaram 

apenas em encaixar as peças não se atendo para os aspectos teóricos. 

 

Nessa discussão, queríamos colocar em cheque a concepção que os alunos possuem de que a 

Física é para os gênios, mostrando a personalidade de Joule e sua posição social. 

 

Utilizamos informações sobre a vida de Joule para frisar que ele era uma pessoa comum, que 

possuía problemas, que era de origem humilde, mas que com os negócios da família tinha 

condição de investir nos estudos etc. assim como qualquer pessoa e que suas descobertas foram 

frutos de trabalhos conjuntos. Assim, os alunos poderiam perceber que possuem capacidade de 

compreender os conceitos físicos e até de aperfeiçoá-los. Mas, como não identificamos que 

atingimos tal objetivo, achamos conveniente acrescentar ao curso uma aula extra para discussão da 

primeira e da segunda aula. 
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Execução do Curso 

 

Aula Extra 

 

22 de Agosto de 2013 

Preparei essa aula para a semana seguinte, o que não aconteceu, tive 

que adiar. A escola passou duas semanas sem aula, porque chegou 

uma ordem de serviço - pintura interna e externa das instalações. 

 

Precisei repensar a aula, teria que recapitular tudo que foi visto, pois 

imagino que depois de duas semanas meus alunos não se lembrariam 

de praticamente nada.  

 

Foi preciso resgatar as aulas 1 e 2 a fim de reforçar o conteúdo 

abordado e relembrar pontos importantes.  

 

Preparamos um exercício, além do material pré-estabelecido, com 

questões objetivas e subjetivas, extremamente teóricas com a intenção 

de conduzi-los a releitura dos textos (Apêndice C). A princípio, foram 

direto responder as questões e ficaram querendo saber logo a solução 

do exercício, mas mencionei que poderiam entregar depois, pois o 

objetivo era a discussão do assunto. E nesse momento buscamos 

explorar o diálogo. 

 

Nessa aula foi possível um maior envolvimento tendo em vista que os 

alunos já tinham alguma informação acerca do que estava sendo 

exposto.  

 

Comentário da aula 

 

Inicialmente entregamos o exercício, que contemplava as aulas anteriores, e explicamos como 

deveria ser respondido, relembrando, o que já havíamos visto sobre Termodinâmica, citando o 

texto da aula 1 e o slide de apresentação. 

 

Durante a resolução e discussão do exercício, houve uma comparação entre o Calórico e o Éter, ao 

mencionar que o calórico seria um fluido indestrutível, invisível e imponderável. Essa pergunta 

surgiu porque anteriormente havíamos apresentado as duas teorias para explicar a luz, a teoria 

corpuscular e a teoria ondulatória, e seusrespectivos fenômenos. Na ocasião falamos que certos 

fenômenos explicados pela teoria corpuscular não eram passíveis de serem explicados pela teoria 

ondulatória e vice versa, e que o éter era uma solução viável para a teoria ondulatória. Dissemos 

que o éter permearia todo o Universo, sendo muito rarefeito e elástico, que se tratava de um ente 

não observável muito útil para algumas teorias, explicando não apenas a luz, mas também alguns 

fenômenos térmicos e magnéticos. 

 

Continuamos discutindo sobre as semelhanças entre calor, energia e trabalho, destacando os 

trabalhos de Black, Newton, Boyle, Rumford e Mayer acerca das duas teorias. E destacamos que o 

estabelecimento da teoria do calor foi devido à contribuição de vários estudiosos que acabou por 

enfraquecer a ideia de calórico. Por fim chegamos à contribuição de Joule, deixando para próxima 

aula o estudo aprofundado do experimento. Quanto a isso, na ocasião, questionaram se haveria a 

reprodução do experimento ou se apenas falaríamos sobre.  Aproveitei para explicar que se trata 

de um trabalho complexo e que mesmo adaptado é complicado reproduzir.  

 

Seguimos com a exposição da biografia de Joule e a exploração dos aspectos históricos expostos 

no Mapa Conceitual. 

 

Foi interessante notar que apesar do período sem aula, durante a discussão os alunos se 

envolveram e passaram a participar, expondo o que entendiam do conteúdo. Aos poucos estavam 
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compreendendo o intuito da abordagem histórica, que no caso, é o entendimento da NDC, mesmo 

que de uma maneira ainda superficial.  

 

O exercício proposto foi feito e com índice de acerto 100%. Todos acertaram as questões objetivas 

corretamente e discorreram bem sobre a teoria mecânica do calor e sobre as contribuições de 

Joule, de que tratava as questões subjetivas. Resultado tal que se deve à pesquisa que 

provavelmente fizeram para responder. Porém como a intenção do exercício não era quantitativa, 

presumimos que ao menos releram os textos, o que ajuda na organização das ideias. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 3 – Experimento 

Joule 

 

23 de Agosto de 2013 

Iniciamos a aula resgatando as discussões realizadas na aula anterior.  

 

Queríamos com essa aula, observar com mais detalhes as implicações do 

trabalho de Joule e os conceitos envolvidos na Primeira Lei da 

Termodinâmica. Resgatando os resultados das investigações de Joule 

que culminaram na sua grande experiência sobre o equivalente mecânico 

do calor. Nesse momento exploramos também a ideia de conservação da 

energia, assunto que é um dos pilares da física, e a conversão entre as 

diversas formas de energia.  

 

Ainda nessa aula, apresentamos a descrição do aparato posta por Joule 

em seu trabalho, buscando explorar os métodos de experimentação 

utilizados por Joule e os tipos de materiais disponíveis na época. Além 

de discutir acerca dos conceitos físicos relacionados na experimentação. 

 

Continuamos com a utilização dos slides, mas nesta aula teria exibição 

de vídeos. Notamos os alunos atentos à exibição destes. 

 

Sabemos que a simples exibição de um vídeo, não se torna um novo 

recurso. É preciso, antes de qualquer coisa, contextualizá-lo no que se 

pretende como uma abordagem interativa, que permita levantar 

discussões em sala de aula, investigar concepções dos alunos, apresentar 

novos desafios, pretendendo estimular os alunos e motivá-los no estudo 

da Física e demais ciências. 

 

Para essa aula, elaboramos o material didático com o uso de um caça 

palavras, no decorrer do texto destacamos palavras, colocando em 

negrito. Os alunos ficaram super motivados em responder, pode-se dizer 

que adoraram a ideia. 

 

Comentário da aula 

 

Começamos a aula com o Experimento de Joule especificando o que ele fez e como funcionava o 

seu principal experimento. Novamente questionam se farão o experimento. Aproveito para dizer 

que teremos alguns vídeos tanto da reprodução do experimento original quanto de um experimento 

similar e que nesse processo perceberam que não é simples reproduzi-lo. No entanto, apresentaram 

sinais de insatisfação, „„caras e bocas‟‟ de reprovação. 

 

Seguimos com a aula e exibimos os vídeos, que serviram para explicar no que consistia o aparato 

de Joule. Algumas perguntas surgiram, quanto à estrutura e detalhes do aparato. Discutimos as 

dificuldades da reprodução do experimento e apresentamos o vídeo 3 de Cibelle Celestino, no qual 

ela apresenta uma reprodução mais próxima do experimento de Joule. Os alunos no decorrer do 

vídeo faziam alguns comentários, impressionados pelas dimensões e minuciosidade do 
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experimento. Seguimos a aula, entregando a atividade do dia. Nesta colocamos um caça palavras e 

em seguida o texto. Fizemos a leitura e deixamos os alunos a vontade para responder a atividade. 

 

Nesta aula, usamos um novo recurso, vídeos.  O uso de vídeos que explorem aspectos históricos 

da ciência, seja com a apresentação de um experimento que não é facilmente reprodutível, como 

também os que discutem episódios da História da Ciência de uma forma crítica e contextualizada, 

têm muito a contribuir no ensino. 

 

No caso, especifico do experimento de Joule, foi possível destacar toda a sua complexidade. 

Apresentamos as possibilidades e limitações na construção do experimento histórico e foi possível 

mostrar que a atividade experimental não fornece dados que permitam uma única interpretação, 

bem como que uma observação não é possível sem uma teoria pré-existente, resgatando os 

resultados das investigações de Joule. Nesse momento, notamos os alunos motivados e 

participativos. Foi uma aula muito produtiva.  

 

Ainda em relação aos vídeos consideramos que estes têm grande importância como recursos 

educativos, isto porque há uma grande aceitação das pessoas, em especial dos estudantes. O vídeo 

faz parte das escolas nos dias de hoje, sendo já incluso como recurso didático e auxiliar na 

aprendizagem, o vídeo é tido como uma tecnologia viável para tornar as tarefas mais simples e 

agradáveis, tornando-se uma ferramenta que pode ser usada como recurso para educar, interagir e 

contribuir para o aprendizado e o conhecimento de nossos alunos. 

 

Houve a solicitação para tentar reproduzir o experimento de Joule e a indagação se haveria alguma 

atividade experimental nesse curso.  

 

Inclusive, alguns dos alunos identificaram três erros no caça palavras, falta de letras para formar a 

palavra em destaque, o que é bom, pois mostra que realmente estavam atentos a atividade. 

Expliquei que o material foi produzido por mim e que foi um erro de digitação. Agradeci o fato de 

terem mencionado, pois poderiam ter ficado calados, como acontece quando escrevemos algo no 

quadro faltando alguma letra ou mesmo uma palavra errada. 

 

Marquei os erros no material que estava comigo e assim que pude fiz a correção na atividade. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 4 – Reprodução 

do Experimento Joule 

 

29 de Agosto de 2013 

 

Hoje, não pude ministrar minha aula na turma, pois seria aula prática 

das disciplinas de Planejamento e análise de cardápio e serviço de 

bebidas, em virtude do Curso técnico de SRB. Isso porque se tratava 

de uma tentativa de estímulo para os alunos e de divulgação futura do 

curso (período de matrícula), a fim de atrair novos alunos para o 

mesmo. Pois neste ano, não houve uma procura pelo curso o que 

impossibilitou a abertura da turma de 1º ano, tendo apenas o 2º e o 3º 

ano e ainda com um número reduzido de alunos. Como os alunos eram 

dispensados das aulas do horário, transferimos a aula para o dia de 

amanhã. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 4 – Reprodução 

do Experimento Joule 

 

30 de Agosto de 2013 

 

Nesta aula, nos detemos à exibição da reconstrução do Experimento de 

Joule, apresentamos duas situações distintas de tentativas de 

reprodução.  

 

Exploramos a prática experimental dos estudiosos e consequentemente 

as dificuldades encontradas nos mesmos. Apresentamos novamente 

um vídeo, com o intuito de possibilitar a visualização do experimento 

com maiores detalhes, o que consequentemente pode auxiliar nas 
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discussões. 

 

Discutimos a relação de calor e energia a partir da reprodução 

apresentada e finalizamos a aula, abordando a conservação da energia 

e suas transformações. 

 

Pontuamos também alguns conceitos que relacionam as consequências 

da discussão das ideias do calor para ciência que acabaram tendo 

participação em outro processo que desencadeou uma verdadeira 

revolução na história da ciência, como revolução industrial, catástrofe 

ultravioleta, as ideias da quantização da energia e da natureza dual da 

matéria, tudo isso de modo sucinto para que não sobrecarregue os 

alunos de informações.  

 

Comentário da aula 

 

Continuamos com a aula que se detém a reprodução do Experimento de Joule. Exibimos 

novamente o vídeo do experimento e depois começamos.  

 

Discutimos sobre a descrição do experimentoe seu objetivo. Percebi que os alunos estavam 

distraídos, pois já havíamos falado e, no entanto, eles não estavam participando da aula. Então, 

tivemos que relembrar alguns pontos, por exemplo, a busca por relação entre trabalho mecânico e 

energia a partir daagitação das moléculas de água a fim de elevar a temperatura. 

 

Seguimos com a comparação entre o experimento de Joule e as reproduções, para identificar as 

semelhanças e diferenças, e consequentemente discutir os conceitos físicos a partir dessa 

abordagem histórica e o princípio da conservação de energia. Assim, foi possível evidenciar que 

os conceitos postos na experiência de Joule condizem com o que ocorre nas reproduções, pois o 

aumento de temperatura, embora de 0,7 °C foi mantida.  

 

Em relação às transformações de energia, os alunos apontaram que compreenderam a relação de 

energia identificada nos experimentos. Seguimos com as teorias desenvolvidas durante o século 

XIX e início do século XX e suas aplicações, pontuando alguns conceitos. 

 

Na primeira parte da aula, os alunos ainda comentavam ou respondiam perguntas, acerca da 

reconstrução do experimento histórico, identificando as etapas da atividade experimental. 

 

Já na segunda parte, ficaram apenas receptivos as informações, o que é compreensível por se tratar 

de pontos e conceitos que ainda não tinha visto. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 5 – As leis da 

termodinâmica 

 

05 de Setembro de 2013 

 

 

 

 

 

Iniciamos já mencionando os direcionamentos para a finalização do 

curso e o que ainda teriam de atividade para fazer, atividade, 

entrevista, questionário online. 

 

Em seguida, retomamos a discussão a partir das consequências das 

ideias do calor energia no decorrer do tempo para a Ciência, como os 

avanços obtidos durante revolução industrial, a catástrofe ultravioleta, 

as ideias da quantização da energia e da natureza dual da matéria, etc. 

 

Nessa aula apresentamos a breve teoria apresentada na maioria dos 

livros para segundo ano, sob a lei zero da termodinâmica, a primeira 

lei e as unidades de medida. 
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Ao término da aula, solicitei aos alunos como atividade de casa, que 

respondam os exercícios que constava no final da apostila. 

 

Comentário da aula 

 

Essa foi a penúltima aula do curso, levei o material de apoio como nas outras aulas, sendo que 

esse contém três questões que deveriam ser respondidas para discutirmos na próxima aula. 

Solicitei que estudassem os textos. Avisei que encerraríamos na aula seguinte com essa discussão 

e posteriormente haveria o questionário e a entrevista. Expliquei que seriam perguntas simples e 

de sondagem de opinião.  

 

Discutimos sobre o princípio da conservação de energia, sua ramificação em vários campos da 

ciência, como os conceitos de incandescência, da transferência de calor, a irradiação, a radiação 

térmica e as consequências desses estudos para a Física. Relembramos as contribuições de Mayer, 

Joule e de outros estudiosos, que colaboram para o desenvolvimento da ciência. Seguimos com o 

assunto da Termodinâmica, a definição do calor, equilíbrio térmico e suas respectivas leis.  

 

O fechamento da aula se deu com a percepção da evolução das ideias da Termodinâmica que 

apresenta uma forte ligação com as atividades experimentais, e traz consigo questões teóricas 

bastante polêmicas, a exemplo da diferença entre os conceitos de temperatura e calor e a discussão 

da natureza do calor. 

 

Foi uma aula com aspectos mais informativos, tratamos das leis da termodinâmica citando alguns 

exemplos e a sua ligação com as atividades experimentais, apresentando as questões teóricas 

relacionadas, como por exemplo, temperatura e calor. Fechamos nessa aula toda a discussão 

teórica do curso. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 6 – As leis da 

termodinâmica  

 

12 de Setembro de 

2013 

 

Essa aula era reservada para discutir as respostas do exercício, destacar a 

importância das teorias para construção do conhecimento científico e 

revisar os principais aspectos sobre a natureza da ciência tratados ao longo 

da proposta. E em seguida entrevistá-los. 

 

Iniciamos perguntando aos alunos sobre os exercícios propostos na última 

aula.  Mas, eles não tinham feito, o que impossibilitou o encerramento de 

imediato do curso. Essa é uma situação rotineira em nossas salas de aula, 

os alunos não percebem a função das tarefas de casa e consequentemente 

não compreendem sua importância, que é a sistematização do conteúdo. 

 

Então, aproveitamos a aula, para responder os questionamentos em sala, e 

com a participação dos alunos, foi-se respondendo cada questão, havendo 

discussão durante a aula e um breve debate de opiniões.  

 

Finalizamos a proposta didática, com um breve debate, através do qual, os 

alunos respondiam questionamentos simples mediante as discussões feitas 

ao longo do texto.  

 

Nesse momento, os alunos poderiam expor suas próprias concepções 

sobre calor e pude esclarecer alguma dúvida remanescente. 

 

 

Comentário da aula 
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No começo da aula, deixamos os alunos terminarem de responder o exercício proposto 

anteriormente. Passados alguns minutos, iniciamos a discussão dos questionamentos. Cada um foi 

pronunciando sua resposta e quando necessitava interferia com correção ou complementos à 

resposta. 

 

A primeira, questão discute sobre a teoria do calórico e a teoria atual, a fim de enfatizar os pontos 

comuns e pontos contraditórios entre as duas, que foram destacados pelos alunos ao responderem 

a questão. Na segunda, discute a relação do experimento de Joule com o desenvolvimento do 

conceito de calor. E na terceira e última questão, discute as transformações de energia 

identificadas na reprodução do experimento e o conceito de conservação da energia. 

 

A correção dos exercícios foi feita ainda na aula, o que possibilitou uma síntese do conteúdo 

abordado no decorrer da proposta, buscando enfatizar os aspectos em que os alunos mostraram 

dificuldade. 

 

Os alunos participaram da aula com colocação de suas respostas e com levantamentos de 

questionamentos ou dúvidas que persistiam. 

 

 

Encerramento do curso 

 

13 de Setembro de 2013 

 

Entrevista e questionário online. 

 

Como já era de se esperar a falta de hábito de entrevistas deixou os 

alunos encabulados / acanhados. O que provavelmente impediu de um 

melhor aproveitamento de suas respostas aos questionamentos. Mas, 

ainda assim, podemos aproveitar algo de suas respostas. 

 

No questionário online, os alunos também foram breves em suas 

respostas. 

 

Questionário 

Indicação 

de data e 

hora 

Numa escala de 1 a 5 

que nota você daria 

para as aulas 

ministradas no curso: 

Natureza do calor e a 

Termodinâmica? 

Você acha 

importante a 

abordagem da 

história da 

ciência nas 

aulas de 

Física? 

O que você mais 

gostou no curso?  

O que você acha 

que faltou e deveria 

ser acrescentado 

para próxima 

aplicação do curso? 

O que você acha 

que influência 

no avanço da 

Ciência? Deixe sua sugestão!! 

13/09/2013 

09:28:54 5 Sim 

gostei de saber os 

ciêntistas pensavam, e 
que a natureza calórica 

não tem fim nada 

acho muito 
importante, 

porque nos deixa 

informado de 
tudo que 

aconetce..! não tem 

13/09/2013 

09:34:22 5 Sim 

gostei das aulas que 

foram mais dinamicas nada 

o avanço esta 

indo muito bem 
mais precisa 

melhora muito 

minhasugestão é 
precisa de mais 

atenção 

13/09/2013 
09:39:48 4 Sim 

Gostei, gostei de saber 

os cientistas pensavam, 

e que a natureza 

calórica não tem fim e 
tbm pelo motivação 

dada para nos alunos 

para termos esse 
conhecimento 

uma sala especifica 

para apresentar 

melhor essa 
abordagem  

acho muito 

importante pois o 

avanço nos 
mostra o 

conhecimento 

como o 
desenvolvimento. 

minhasugestao é 

precisa de mais 

atençao por parte dos 
alunos por isso temos 

de ter mais interesse 

dos professores por 
nos. 

13/09/2013 
09:41:52 4 Sim 

A experiencia de joule 

para estudar sobre a 
temperatura 

mais interesse dos 
alunos 

a vontade de 
conhecer mais trazer mais gashélio 

13/09/2013 
09:44:19 5 Sim o experimento de joule 

tentar trazer a 

experiencia de joule 

para tentar fazer na 
sala de aula 

as teorias e 

experiencias 
passadas 

tentar fazer alguma 

experiencia sobre o 
assunto 

13/09/2013 4 Sim gostei das aulas foram algumas contas Curiosidade de próximas aulas com 
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09:48:34 bem diferentes,com 

exercícios dinâmicos e 

aulas com vídeos.  

grandes 

descobertas  

mais novidades . 

13/09/2013 
09:54:59 4 Sim 

eu gostei da abordagem 
histórica mais aulas 

muita coisa pq 

muita coisa boa 
para descobrir 

as aulas devia ser 
mais dinâmica 

 

 

Entrevista 

 

 Importância da abordagem histórica? 

 

A: É, dá pra entender mais o assunto; 

 

B: Foi bom, é importante e ainda passou uma experiência sobre o experimento de Joule; 

 

E: A história foi legal, eu só queria ver aquela máquina de perto professora, o experimento. 

Gostei; 

 

C: É bom porque a gente aprende um pouco sobre a história e vê como eram feitas as coisas 

antigamente e como são feitas hoje, as diferenças, o que aconteceu; 

 

F: É bom, só que, geralmente eu estava mais acostumada a ter contas, eu acho que se tiver 

alguma conta fica mais fácil, não sei, porque a base que eu aprendi foi só através das contas; 

 

G: É bom, de conta eu não sou muito bom; 

 

 O que você gostou no curso? O que faltou, e poderia ser acrescentado? 

 

D: Foi boa não foi aquela coisa chata, teve as perguntas, a cruzadinha, o caça palavras, então, 

não é aquela coisa chata de ficar só copiando; 

 

A: Foi bom, foi até mais legal. Faltou nada não; 

 

C: Eu acho que foi bom, não faltou nada não, gostaria de tentar fazer o experimento mas como 

não é possível; 

 

B: Foi bom, o que faltou foi mais minha participação e atenção em algumas aulas; 

 

 O que influencia no avanço da ciência? 

 

D: É (um processo) demorado, e não tem um, pelo mesmo nesse negócio do calor, não tem um 

negócio certo de dizer é só isso e acabou, continua, até, podendo atingir novas descobertas e que 

desde o passado mesmo sendo demorado o povo não desistia, mesmo sem a tecnologia, oeles não 

desistia de tentar, de fazer as coisas lá; 

 

B: As coisas influenciam, a presença de algo que os estudiosos tentam sempre entender mais; 

 

E: Acho que o que influencia mesmo é eles quererem saber mais, deixa eu ver, é eles quererem 

saber mais, querer chegar a uma resposta; 

 

F: Na ciência nada é terminada, sempre eles vão querer achar alguma solução para cada coisa, 

acho que isso é uma influência de querer descobrir novas coisas; 

 Teoria calórico x calor? 
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D: Os conceitos são diferentes, mas tem a mesma finalidade, eu acho. Não é a mesma coisa mais 

a finalidade é a mesma, o povo quer saber do calor; 

 

A: Algumas coisas são iguais outras não. Como falou, o calórico passa de um corpo frio e o calor 

pode ser passado através em qualquer coisa, energia em trânsito; 

 

B: O calórico só passa para um corpo frio e o calor através do trabalho mecânico; 

 

C: Ah, na teoria do calórico, o calor passava do corpo quente para o corpo frio; 

 

E:... O experimento de Joule era pra vê a temperatura, como se fosse um termômetro, pra ele 

poder se aprofundar mais, pra chegar no que é hoje; 

 

 Que consequência o experimento de Joule trouxe no desenvolvimento do conceito de 

calor? 

 

D: Foi que o calor não poderia ser só feito pelo fogo, e que a energia mecânica também poderia 

fazer (produzir) calor; 

 

F: Ele testou o conceito com experimento e teve todo aquele trabalho pra fazer; 

 

E: Com o experimento de Joule, perceberam que o calor poderia ser feito através do trabalho 

mecânico; 

 

C: Ninguém tinha feito ainda o experimento e quando Joule fez, eles comprovaram que podia ser 

feito através do trabalho mecânico; 

 

G: Ele derrubou a teoria do calórico, a partir do experimento, transformando trabalho mecânico 

em energia, em calor. 

 

 Quais as transformações de energia presentes nos experimentos? 

 

D: No de Joule foi energia mecânica e térmica e na reprodução energia elétrica e térmica; 

 

A: Tem energia Mecânica, energia elétrica no outro, esqueci. (tempo) Hum, a térmica, tem mais? 

Acabou; 

 

C: A energia elétrica, em mecânica e depois em térmica, na reprodução. No de Joule a energia 

mecânica em térmica, só não tinha a elétrica; 

 

G: No de Joule é energia mecânica em energia térmica e na reprodução energia elétrica em 

calor. 

 

 

Avaliação do curso piloto 

 

Seguindo com nossa proposta didática, realizamos todas as etapas elaboradas e fizemos 

adaptações e mudanças quando necessário. Houve muitos imprevistos,o que deveria ter durado no 

máximo um mês se estendeu por um longo período, mas como já sabemos os planos de aula ou 

mesmo as propostas didáticas, dificilmente são executadas tal como estão escritas ou 

programadas.  
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Durante o curso os alunos foram sempre provocados a participar da aula e percebemos sutilmente 

seu envolvimento com as aulas. Eram participações pontuais, mas que já se podia notar a diferença 

de uma aula puramente com o formalismo matemático. Aulas de Física com uso da abordagem 

História e Filosofia da Ciência, são bem provocantes, nesse sentido, o aluno passa a se sentir a 

vontade de lançar algum comentário ou questionamento. 

 

Um ponto importante a destacar, é a recorrência de solicitação pela reprodução do experimento de 

Joule, mesmo, sendo expostas as dificuldades para tal, eles insistiam na ideia de reproduzi-lo. O 

que se tornou inevitável à procura por um experimento mais simples e didático que pudesse ser 

reproduzido sem maiores problemas na sala de aula. Até porque não temos laboratório de Física 

em nossa escola. Ao fim do curso, as respostas tanto do questionário quanto da entrevista 

indicaram grande satisfação com a estrutura das aulas. 

 

As respostas tanto durante como ao término do curso, assim como a postura dos alunos são fortes 

indicíos da compreensão dos conceitos expostos em sala, suas respostas nos dá uma oportunidade 

de explorar o conhecimento ou ideias que cada um dos alunos adquiriu a partir de aulas. 

 

A partir dos comentários podemos observar que a aplicação do curso permitiu aos alunos uma 

mudança na concepção formada que se tinha da física, distanciando-se da ideia de formulações 

matemáticas. Eles passaram a entender o conteúdo abordado partindo de uma discussão simples e 

próxima da sua realidade, e consequentemente observaram como se dá a construção do 

conhecimento científico e da Natureza da Ciência, apontando assim, que foi possível compreender 

as relações entre teoria, observação e interpretação, por fim, indicaram o entendimento das teorias 

e implicações do calor e trabalho mecânico. 

 

 

PROPOSTA FINAL 

Janeiro / Fevereiro / Março - 2014 

 

As aulas foram mantidas, tal como as do curso piloto, pois não tivemos problema com o material 

em si, foi tranquilo, em relação à compreensão do conteúdo e aceitação dos textos e atividades. 

Para implementação da atividade experimental, preparamos um material guia, no qual 

apresentamos a proposta, os materiais e o procedimento experimental. Acrescentamos ainda, 3 

desafios que seriam as atividades avaliativas para os alunos. Cada desafio seria suporte para o 

próximo e assim, objetivamos incentivá-los a busca por respostas. Ao final de todo o curso, 

teremos tal como no curso piloto, o questionário online e a entrevista.  As aulas também serão 

filmadas para documentação das aulas e posterior análise. 

 

Em relação ao público alvo, novamente será aplicado numa turma de 2° ano, sendo que desta vez 

do curso Técnico de Eventos composta por 25 alunos. Anteriormente tivemos um público alvo 

reduzido, apenas 8 alunos que constituía a turma do 2° SRB, o que não é a realidade da maioria 

dos professores nas escolas em geral. Sabemos que a realidade das escolas (públicas ou privadas) 

é de salas de aula invariavelmente lotadas. É o que se vê. E não se vislumbra uma modificação em 

curto prazo. Nem com lei que regimenta o ensino. Só restando aos professores que enfrentam essa 

situação, tentar planejar suas aulas da melhor maneira possível. 

 

Devido à solicitação dos alunos pela reconstrução do experimento de Joule no primeiro curso, 

escolhemos acrescentar uma aula para atividade experimental, um experimento simples que pode 

ser construído pelos alunos. Este equipamento destina-se a balanços energéticos em sistemas 

termodinâmicos, que se constitui basicamente em tubo de cartão com esferas e um termômetro. É 

de fácil execução, barato e demonstra de uma forma muito prática o aumento da energia interna de 

um sistema à custa da realização de trabalho e a equivalência entre trabalho e calor.  
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Uma preocupação que surgiu, foi à falta de um espaço de adequado para realização da atividade 

experimental. Apesar do experimento escolhido não apresentar nenhum risco a segurança dos 

alunos, nos preocupamos, pois realizar esse tipo de atividades na sala de aula causa certo 

desconforto. Isso me faz pensar em outra coisa, por mais que os professores reconheçam a 

importância da experimentação na fixação de conceitos ou mesmo que proporciona um 

aprendizado mais eficiente, de nada adianta se ele não dispõe das mínimas condições necessárias 

para o bom andamento de suas atividades.  

 

 

Curso Final 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 1 – Calor e 

Trabalho mecânico 

 

09 de Abril de 2014 

 

Iniciamos o curso conforme a data prevista, segunda semana de abril. 

Para aula inicial, separamos o material planejado, texto e slide. Na 

primeira aula apresentamos a proposta e metodologia do curso. O tema 

de discussão e a sequência das aulas. Partimos das concepções dos 

alunos sobre o calor, já que tínhamos ministrado aulas sobre calor e 

temperatura. 

 

O objetivo dessa aula é possibilitar a compreensão que por trás de cada 

descoberta e cada conceito físico, existe o trabalho de vários 

pesquisadores, os quais eram pessoas comuns que enfrentaram 

diversas dificuldades e dependeram de muito tempo para atingirem 

seus objetivos. Destacamos tambémos desacordos postos no decorrer 

da história entre os estudiosos. 

 

Podemos dizer que para aula inicial, alguns alunos estavam atentos e 

interessados no conteúdo, no entanto outros chegaram atrasados para a 

aula ou se apresentam desinteressados.  

 

A leitura do texto foi feita compartilhada, já que nossa experiência 

com a aplicação do curso anteriormente apontou que seria a melhor 

maneira de fazer os alunos lerem, sem maiores reclamações. Na 

apresentação dos slides, como já esperando, atrai a atenção dos alunos. 

 

Verificamos maior interesse e motivação no momento da realização da 

atividade, a cruzadinha. 

 

Comentário da aula 

 

Iniciamos com a apresentação da proposta do curso, metodologia e como seria ministrado o 

conteúdo em questão, a partir da abordagem histórica.  

 

Com os alunos situados na proposta do curso, partimos para exposição de algumas definições 

importantes para esse estudo e para discussão das ideias iniciais da termodinâmica, além de 

apresentar alguns conceitos básicos. Nesse momento iniciam-se os questionamentos previstos no 

material dos alunos. 

 

Nesse momento, foi-se colocando as contribuições dos diversos estudiosos da época a fim de 

mostrar aos alunos a não linearidade da ciência, e consequentemente com essa discussão 

colocaríamos as duas teorias para explicar o conceito de calor no século XVIII.  



21 

 

 

Em seguida, deu-se início a leitura do texto compartilhada com as interrupções necessárias para 

explicações e a execuçãoda atividade também se deu nesse momento. 

 

O que me incomoda é a maneira como os alunos se comportam nos dias atuais. Há uns 10 anos 

atrás o comportamento dos alunos era bem diferente, me lembro de que não ficávamos fora da sala 

de aula a cada toque, e se o professor colocasse alguém para sair, a apreensão era geral. Hoje, os 

alunos ficam passeando pelos corredores e nas portas das salas de outras turmas. A aula se inicia, e 

só depois de 5, 10 ou até mesmo 15 minutos, alguns alunos aparecem querendo entrar para 

“assistir aula”, o que provoca a falta de concentração dos demais alunos, pois eles não entram 

silenciosamente, além disso, uma vez na sala, não ficam quietos e tentam acompanhar a aula, 

acabam por atrapalhar outros. Esse fato é muito comum em nossa escola, e acredito em que em 

outras também. 

 

Em geral, nessa primeira aula, tivemos dois públicos de alunos, os que se interessam pelo assunto 

e dão a devida atenção e os que não estão nem “ai”.  Essa percepção do pouco interesse do aluno, 

ou sua total falta de interesse, é uma questão discutida entre os professores. Comenta-se que cada 

vez mais os alunos estão dispersos e que os ânimos só se elevam quando se trata de uma atividade 

diferenciada ou realização de projetos, mas, que ainda assim, não se percebe o envolvimento 

100%. Dentre os vários fatores de desmotivação e desinteresse dos alunos não estão ao alcance 

dos professores, como por exemplo, a falta de material adequado, falta de apoio da família e falta 

de perspectiva para o futuro. Claro que diante desses problemas o professor tem que tentar ser 

criativo e fazer o possível para amenizá-los, mas é evidente que se torna mais difícil driblar o 

desinteresse do aluno quando este tem mais de uma motivação. Resta-nos apenas dominar bem o 

que está ao nosso alcance, como ter um ótimo domínio do conteúdo que está disposto a ensinar, 

“transmitir” esse conteúdo com utilização do máximo de ferramentas que tem ao seu dispor, 

procurar dar sentido ao assunto para a realidade presente ou futura. 

 

Outro aspecto relevante foi que ao contrário da primeira turma que aplicamos o curso, que ficaram 

quietos e inibidos, esta não pareceu se importar. Já havia explicado a questão da filmagem e qual 

sua necessidade, daí agiram naturalmente e até brincaram no final da aula. 

  

Em relação à atividade da cruzadinha, como da outra vez, foi executada sem dificuldade. 

Consideramos que, “saímos com saldo” positivo, pois houve a aceitação do método exposto. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 2 – Biografia 

de Joule 

 

10 de Abril de 2014 

A aula de hoje, é voltada para resgatar a discussão anterior reforçando-a a 

partir da diferença entre calor e energia destacando pontos da NDC. 

Também apontamos a necessidade de ideias pré-existentes, destacandoas 

várias interpretações que estavam sendo dadas para a relação entre 

trabalho mecânico e calor. Discutimos também nessa aula a discordância 

sobre a primazia da relação entre equivalente mecânico e calor de Joule e 

Mayer e mostramos a necessidade da repetição de experimento 

paravalidar hipóteses, no caso, os vários testes que Joule fez.  

 

A aula iniciou-se atrasada por conta de uma reunião pela coordenação 

com os professores durante o intervalo, o que nos fez perder da aula uns 

15 minutos, tempo este entre o fim da reunião e retorno dos alunos a 

classe. 

 

Iniciamos com a apresentação dos slides e seguimos com a leitura dos 

textos, mas tivemos que deixar a atividade do mapa conceitual para a aula 

seguinte. 
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Comentário da aula 

 

Iniciei já solicitando silêncio e atenção, a inquietação era intensa na sala de aula. Quando se 

acalmaram retomei a aula anterior, pontuando que contextualizamos historicamente a 

termodinâmica e vimos várias contribuições de diversos estudiosos da época, que serviu de base 

para responder a cruzadinha, atividade da aula. 

 

Questionamos sobre o entendimento deles acerca das duas teorias para o calor, As respostas 

surgiam de maneira sutil e desconfiada, poucos participavam. 

 

Continuamos apresentando vários outros nomes importantes para esse estudo e suas respectivas 

contribuições. Nesse momento, foi feita a relação do conteúdo do curso com o que já tínhamos 

estudado, no caso, as escalas termométricas, contextualizando historicamente a constituição das 

três escalas estudadas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Ao que parece, por se tratar de algo já 

conhecido, atraiu a atenção dos alunos. 

 

Situamos historicamente as contribuições de Mayer para esse episódio histórico, para então 

apresentar as de Joule, e destacamos que foram os trabalhos de Joule com suas experiências 

térmicas, que teve maior destaque e influenciou o desenvolvimento e especialmente a aceitação do 

princípio da conservação da energia. Colocamos aqui, questões próprias da Natureza da Ciência, 

como a inexistência de gênios da ciência e sim, a participação de várias pessoas, teorias e 

pensamentos.  Há controversas também enquanto um grupo acha algo, no caso, aceita o calórico, 

outros aceitam a teoria da vibração dos átomos. 

 

Pontuamos aspectos políticos e econômicos que contribuem para essa sequência de estudos. Para o 

melhor entendimento do processo de construção do conhecimento cientifico, preparamos uma 

atividade para conhecer um pouco mais sobre Joule. Seguimos com a explicação da atividade, mas 

que só iniciaríamos na próxima aula. 

 

As minhas aulas nessa turma são a 6ª aula na quarta-feira e a 5ª aula na quinta-feira que é depois 

do intervalo. Geralmente para começar a aula da quinta é preciso paciência, pois como já dito, eles 

querem entrar muito depois do toque para aula, o que acaba atrapalhando.  

 

Justamente hoje, durante o intervalo a coordenação teve alguns informes para nós professores, que 

durou todo o intervalo e ainda uns 10 minutos da 5ª aula. Na nossa entrada na sala e durante o 

início da aula, notamos certa dispersão dos alunos, estavam, acredito, ainda envolvidos na 

“diversão” do intervalo. Demoraram ainda uns 5 minutos para que voltassem à sala e se 

estabilizassem, ou seja, dessa atenção para o que seria exposto. 

 

Tive que reclamar e pedir que prestassem atenção algumas vezes. 

 

Como houve pouca participação e poucas respostas para algumas perguntas o jeito foi fazer uma 

aula mais expositiva. 

 

Outro ponto, como já observado, é que não se importavam com o fato de estarem sendo filmados, 

e ainda pediam que mudasse a câmera de lugar para que mais alunos pudessem aparecer nas 

filmagens. Isso porque ao contrário da outra sala que era pequena, essa era ampla, e os alunos se 

distribuíam pela sala, dependendo do campo visual da câmera realmente pegaria poucos alunos. 

 

 

Execução do Curso 

 

A primeira semana do curso ocorreu quase como planejada, ficamos 

com a pendência da atividade sobre a biografia de Joule já que não 

tivemos tempo suficiente.  Na semana seguinte, não foi possível 
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Aula 3 – Experimento 

Joule 

 

23 de Abril de 2014 

continuar devido ao feriado da páscoa (dias 17 e 18), então adiamos 

toda a programação para a semana seguinte. 

 

Na primeira parte da aula, entregamos o mapa histórico da biografia de 

Joule, no qual os alunos teriam de montar o mapa conceitual para 

conhecer um pouco sobre o personagem. Os alunos deveriam ler os 

balões com texto, perceber as ligações com cada ponto e fazer as 

ligações com os adesivos. 

 

Em seguida, continuamos a aula resgatando as discussões realizadas e 

as devidas observações mediante a atividade concluída. Queríamos 

com essa aula, observar com mais detalhes as implicações do trabalho 

de Joule e os conceitos envolvidos na Primeira Lei da Termodinâmica. 

Resgatando os resultados das investigações de Joule que culminaram 

na sua grande experiência sobre o equivalente mecânico do calor. 

Nesse momento exploramos também a ideia de conservação da 

energia, assunto que é um dos pilares da física, e a conversão entre as 

diversas formas de energia.  

 

Ainda nessa aula, apresentamos a descrição do aparato posta por Joule 

em seu trabalho, buscando explorar os métodos de experimentação 

utilizados por Joule e os tipos de materiais disponíveis na época. Além 

de discutir acerca dos conceitos físicos relacionados na 

experimentação. 

 

Continuamos com a utilização dos slides e a leitura dos textos 

referente a essa aula, mantivemos o texto com o caça palavras e as 

palavras destacadas em negrito. Como estávamos atrasados com a 

aplicação do curso, pedimos a professora da aula seguinte 15 minutos 

para compensar o que perdemos na execução da atividade inicial, ela 

consentiu sem problema. 

 

Comentário da aula 

 

Iniciamos com a atividade mencionada na aula passada sobre Joule, explicamos como fazer e 

distribuímos o material. Destacamos a importância do entendimento das ligações do mapa 

conceitual para não recair em apenas uma atividade de colagem. 

 

A realização da atividade dura cerca de 10 min., finalizada a colagem, começa a discussão. 

 

Ao término, começamos analisar as características pessoais de Joule, suas origens e sua 

importância nesse estudo. Inicialmente calados, incentivei a participação. Somente com a 

repetição de algumas perguntas, que começaram a lançar apontamentos de acordo com o mapa 

conceitual em mãos. 

 

Destacamos que essa biografia apresenta uma característica comum a vários estudiosos, que 

contribuem para ciência até certo ponto, mas que depois se limitam por vários fatores, no caso de 

Joule, porque sua base em matemática não era suficiente para que acompanhasse o rápido 

desenvolvimento de uma nova ciência, tendo maior destaque científico durante sua juventude. 

Sendo, sua maior contribuição o estabelecimento da natureza dinâmica do calor. 

 

Deu-se continuidade apresentando o trabalho de Joule e os conceitos envolvidos na 1ª Lei da 
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Termodinâmica, apontando como o calor, o trabalho e a energia aparecem nesse contexto. Para 

isso, entregou-se o texto 3, correspondente a essa aula. Nesse texto consta um caça-palavras como 

atividade. 

 

Seguimos com a leitura compartilhada como de costume e depois partimos para o entendimento 

do método de experimentação e investigação de Joule, ou seja, tentar entender como se produz o 

conhecimento científico. Novamente, chamo atenção da turma, destacando a importância dessas 

aulas e a necessidade de acompanhar cada discussão, pois ao adotar a abordagem histórica, 

aponta-se a contextualização e contribuições de Joule para a ciência e são argumentos que 

facilitam o entendimento desse episódio histórico, mais para que isso ocorra é necessária 

predisposição para as discussões propostas. 

 

Seguiu-se com a explicação da atividade e sua execução. 

 

Os alunos ficam à vontade para realização da atividade inicial, do mapa conceitual, alguns me 

chamam para se certificarem que estão fazendo da maneira correta perguntando se colocaram cada 

figura no lugar certo. Percebo que alguns leem as informações que não só colam as figuras como 

aconteceu da outra vez. Alguns discutem entre si, o que indica o interesse pela metodologia. 

 

Nesse primeiro momento, foi possível discutir alguns detalhes sobre o personagem para 

desmistificar a ideia de gênio da ciência, mostrando a personalidade de Joule e sua posição social. 

Utilizamos informações sobre a vida de Joule para apresentar que estudiosos da ciência são 

pessoas comuns, assim como qualquer pessoa e que suas descobertas foram frutos de trabalhos 

novos associados a trabalhos já conhecidos. 

 

Houve a necessidade durante a aula de chamar a atenção dos alunos para que fizessem silêncio; 

outros quando receberam o texto com o caça palavras já começaram a executar a atividade e 

tivemos que pedir para acompanhar a leitura, tendo que destacar a importância da abordagem 

histórica para compreensão de alguns conceitos envolvidos com a temática do curso. Os alunos se 

motivam em responder a atividade. 

 

É inevitável que ocorra conversa paralela ou a falta de atenção por alguns, no entanto, alguns 

alunos mais atentos, reclamamque a questão do feriado prejudica, pois quebra o ritmo de ver o 

conteúdo e não conseguem lembrar-se das aulas ministradas. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 4 – 

Reprodução do 

Experimento Joule 

 

24 de Abril de 2014 

A discussão dessa aula é voltada para a questão da reconstrução do 

Experimento de Joule. 

 

Exploramos a prática experimental dos estudiosos e consequentemente as 

dificuldades encontradas em suas tentativas de reprodução. Exibimos os 

vídeos que tanto exploram aspectos históricos da ciência, no caso, o 

experimento que não é facilmente reprodutível, como também possibilita 

a discussão do episódio de uma forma crítica e contextualizada, além de 

possibilitar a visualização do experimento com maiores detalhes. 

 

Discutimos a relação de calor e energia a partir da reprodução apresentada 

e finalizamos a aula, abordando a conservação da energia e suas 

transformações. 

 

Sobre o experimento de Joule, foi possível destacar toda a sua 

complexidade. Apresentamos as possibilidades e limitações na construção 

do experimento e mostramos que a atividade experimental não fornece 
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dados que permitam uma única interpretação. Mostramos também a 

necessidade de ideias pré-existente para realização dessas atividades. 

 

Aproveitamos o momento para explicar o que é e a necessidade de ter o 

cuidado com anacronismo.  Mostramos que não se podem cometer erros 

de cronologia, ou seja, que na História da Ciência não se pode tratar de 

coisas que pertencem a uma determinada época como se fosse de outra. 

 

Comentário da aula 

 

Continuando a discussão da aula anterior sobre a Biografia de Joule, seu experimento, a 

conservação da energia no século XVIII e consequentemente as experiências realizadas nesse 

período, passamos a abordar o que se entende por lei da conservação da energia, desenvolvida no 

século XVIII. Discutimos as ideias atuais e a importância da experimentação. Alertamos que não é 

correto atualmente falar sobre o calor contido em um corpo, mas, que,no entanto,iríamos utilizar a 

terminologia da época, para que não formem alguma concepção errada, e que deveriam pensar que 

esse episódio se passa no século XVIII e que os conceitos não estavam postos como atualmente. 

 

Seguimos com a exibição do vídeo 1 e respectivamente a explicação do experimento. A partir 

desse vídeo passamos a discutir as características principais do aparato de Joule. Na ocasião, os 

alunos se impressionaram com a complexidade do experimento e logo perguntaram contrariados 

se teriam que fazer toda a sequência, outros questionamentos eram sobre o funcionamento do 

aparato e a necessidade de se ter todo esse trabalho. Os alunos não compreendiam porque pessoas 

comuns, como Joule, Mayer e outros, dedicavam tanto tempo a essas experiências, eles não 

conseguiam associar a aplicabilidade dos conceitos que estavam estudando. As intervenções 

necessárias eram feitas.  

 

Seguimos com a exibição do vídeo 2, mas antes lançamos o questionamento sobre a possibilidade 

da reconstrução do experimento feito por Joule, já que eles acharam difícil, alguns se 

posicionaram a favor da reprodução. 

 

Falamos da complexidade de reprodução do experimento e de como historiadores buscaram sua 

realização. 

 

Quando se explicou a constituição do experimento de Joule, alguns alunos acharam fatigante o 

fato da queda dos pesos, pois não era algo prático, característica da sociedade moderna, querer 

algo rápido, com resultados evidentes. 

 

Os alunos se apresentaram receptivos para a exibição de vídeos. Notamos que estavam atentos e 

participativos na discussão, que comentavam ou respondiam perguntas, acerca da reconstrução do 

experimento histórico, identificando as etapas da atividade experimental. Aos poucos estavam 

compreendendo o intuito da abordagem histórica, e entendendo os aspectos da NDC, mesmo que 

de uma maneira ainda superficial. Alguns solicitaram a construção do experimento e reclamaram 

que não queriam ficar apenas na visualização dos vídeos. 

 

Um problema que venho percebendo é o uso constante de celulares na sala de aula. Alguns alunos 

deixam de participar da aula por estarem com um fone de ouvido ou mesmo trocando mensagem 

enquanto a aula está sendo ministrada. Ao que parece a lei que proíbe alunos de usar celulares e 

aparelhos eletrônicos não tem cumprido seu papel, devido à impunidade nas escolas. Pois mesmo 

que nós, professores, encaminhemos o aluno à direção, nada o fará cumprir a regra, eles teimam 

em usar e acabam desviando sua atenção. Acredito que algumas medidas deveriam ser tomadas, 

porque mesmo concordando que a tecnologia ajuda no desenvolvimento e rendimento dos alunos, 
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por outro lado, tenho percebido que também atrapalha quando usado indevidamente. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 5 – As leis da 

termodinâmica 

 

30 de Abril de 2014 

Nessa aula, procuramos destacar alguns conceitos que relacionam as 

consequências da discussão das ideias do calor para ciência e suas 

contribuições, no caso, os avanços obtidos durante revolução industrial, a 

catástrofe ultravioleta, as ideias da quantização da energia e da natureza 

dual da matéria, etc. 

 

Apresentamos a teoria sobre a lei zero da termodinâmica, a primeira lei e 

as unidades de medida. Fechamos as discussões do episódio histórico e 

explicamos a metodologia das aulas seguintes. Ao término da aula, 

solicitei como atividade de casa, que respondessem os exercícios que 

constava no final da apostila. 

 

Essa aula teve um caráter bastante expositivo. 

 

Comentário da aula 

 

Continuando com nossas discussões históricas sobre o trabalho de vários estudiosos e o 

experimento de Joule, passado todo o processo, concluímos que o princípio da conservação da 

energia estabelece que as diferentes formas de energia possam ser transformadas umas nas outras. 

 

Com isso, questionamos sobre a relação de energia identificada nos experimentos apresentados. 

Como não responderam, seguimos com as respostas e a leitura do texto referente a aula.  

Pontuamos que todas essas ideias de calor como energia acabou tendo participação em outro 

processo que desencadeou uma verdadeira revolução na História da Ciência. Depois desse ponto, 

colocamos as leis da Termodinâmica e suas relações com a História da Ciência. 

 

Alguns exemplos e esquemas eram postos, a fim de facilitar o entendimento dos conceitos 

apresentados. Em seguida, demos os direcionamentos para as aulas seguintes e a explicação do 

exercício proposto. 

 

Alguns alunos são muito inquietos e acabam atrapalhando o decorrer da aula, principalmente esta, 

que tinha o objetivo de fechar a discussão teórica apresentando as leis da termodinâmica. 

 

Um fato que julgo ter colaborado para inquietação dos alunos é que no dia seguinte (01/05) seria 

feriado. Parece caracterizar na cabeça das pessoas que o dia anterior não precisa ser “levado a 

sério”, os alunos pensam assim e se entusiasmam por não haver aula no outro dia, como muitos 

dos brasileiros que parecem adotar a véspera do feriado como feriado também. Ao que parece 

quanto às atividades escolares, os alunos comparecem apenas para não levar falta, mas sua opinião 

é que não precisava de aula. 

 

 

Execução do Curso 

 

Aula 6 – As leis da 

termodinâmica  

 

07 de Maio de 2014 

Essa aula foi reservada para discussão das questões do exercício da aula 

passada. Objetivamos destacar a importância das teorias para construção 

do conhecimento científico e revisar os principais aspectos sobre a 

natureza da ciência tratados ao longo da proposta, além finalizar a 

abordagem histórica e incentivar a motivação para proposta experimental 

da próxima aula. 

 

Iniciamos perguntando aos alunos sobre os exercícios propostos na última 

aula e se tinham respondido. Felizmente, boa parte dos alunos havia feito, 

o que possibilitou a discussão. 



27 

 

Discutimos as questões e propomos um breve debate, através do qual, os 

alunos respondiam questionamentos simples mediante as discussões feitas 

ao longo do texto.  

 

Nesse momento, os alunos poderiam expor suas próprias concepções 

sobre calor e pude esclarecer alguma dúvida remanescente. 

 

Comentário da aula 

 

Começamos a aula com o exercício proposto na aula anterior, resumindo todo o episódio 

estudado. A cada pergunta os alunos ficavam a vontade para participar da discussão. 

 

Nem todos os alunos fizeram o exercício em casa, o que é uma dificuldade comum nas salas de 

aula e que professores têm que lidar. No meu caso, aproveitei que alguns fizeram para prosseguir 

com a ideia inicial de propor uma discussão partindo das questões propostas, os demais alunos iam 

respondendo no decorrer da aula.  

 

A discussão que o exercício possibilitava era uma “reprise” de todo o episódio histórico. 

Discutimos sobre a teoria do calórico e a teoria atual da vibração dos átomos. Enfatizamos os 

pontos comuns e pontos contraditórios entre as duas, que foram destacados pelos alunos ao 

responderem a questão. Apontamos a relação do experimento de Joule com o desenvolvimento do 

conceito de calor e as transformações de energia identificadas na reprodução do experimento e o 

conceito de conservação da energia. 

 

Toda essa aula possibilitou uma síntese do conteúdo abordado no decorrer da proposta, buscando 

enfatizar os aspectos em que os alunos mostraram dificuldade ou que já haviam compreendido. 

 

Considerei essa aula muito produtiva, devido à participação dos alunos. Entendendo que ao 

proporcionar condições para que os alunos participem efetivamente da aula, possibilita aos alunos 

sua própria construção da aprendizagem, portanto, da construção do conhecimento, claro que com 

a mediação do professor, para esclarecer dúvidas e mediar o processo. 

 

Finalizamos a aula com colocações sobre o episódio histórico e direcionamento para a atividade 

experimental da aula seguinte. 

 

 

Atividade 

Experimental 

 

08 de Maio de 2014 

Para essa aula, também preparamos um material de apoio para a 

realização da atividade experimental.  

 

Iniciamos entregando os materiais e apontando a metodologia da 

atividade como também os cuidados necessários no manuseio do 

material. Até porque como não dispomos de um laboratório, nem de 

um espaço que proporcione maior conforto para esse tipo de atividade 

tivemos que nos adaptar as condições da sala de aula, mesmo estando 

ciente que de alguma maneira poderia ter problema, mas não tínhamos 

outra opção. 

 

Os alunos foram divididos em grupos de 4 alunos.Aparentemente 

estavam muito motivados e querendo participar da montagem do 

experimento e apontaram o desejo por saber como procedercom o 

desenvolvimento e funcionamento do aparato. 
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Comentário da aula 

 

Iniciamos a atividade experimental com a divisão dos grupos e distribuição do material para a 

turma. Como já é de costume chamamos a atenção e pedimos silêncio para começar a atividade. 

Cada gruporecebeu um kit experimental que continha o chumbo, o termômetro, as rolhas e o tubo 

de papel, além de instruções impressas. Explicamos que tipo de equipamento que deveriammontar 

e qual o propósito, verificação de balanços energéticos em sistemas termodinâmicos. 

 

Seguimos o processo de montagens do aparato. Alguns grupos chamam para tirar dúvidas. 

Montados os aparatos, seguimos para a segunda parte da aula que é registrar a temperatura inicial 

das esferas de chumbo modificada através do atrito. 

 

Feita a demonstração todos repetem o processo, mas reclamam por ter que invertercerca de 50 

vezes, para só então registrar a temperatura final das esferas. Quando acabavam de mover o 

aparato que verificavam a temperatura, anotavam os dados obtidos na tabela que consta na folha 

entregue no início da aula. A cada teste, anotava-se a temperatura, em seguida, calculou-se a 

variação entre os dois valores obtidos, inicial e final. Foram executados três testes e dava-se uma 

pausa para reiniciarem o processo, e assim, obter melhor levantamento de dados já que é uma 

atividade totalmente manual. 

 

Com o resultado de cada um dos testes, instruir que somassem a variação das temperaturas e 

fizessema média. O resultado encontrado equivale ao aumento de temperatura médio entre os três 

testes experimentais, isso para que se tenha um valor aproximado do real, no caso, se não 

houvesse nenhuma interação com o meio. 

 

Dar-se um tempo para que os alunos finalizem os cálculos e o preenchimento da tabela de dados. 

 

Feita essa atividade experimental, tínhamos algumas questões para discutir. Esta experiência pode 

ser explorada de duas formas distintas em relação a equivalência entre trabalho mecânico e calor e 

a Aplicação da 1ª Lei da Termodinâmica. Então, questionamos sobre a relação entre caloria e 

Joule, e sobre, como calcular a energia interna obtida através da variação de temperatura. 

 

Iniciamos a discussão e resolução dessa questão, juntamente com os alunos, mas, tivemos que 

interromper porque uma das aulas deixou cair as esferas de chumbo e consequentemente a atenção 

dos alunos foi voltado para o fato. Faltavam cerca de 6 minutos para encerrar a aula, então 

finalizamos antecipadamente para recolher os materiais. 

 

Houve bastante movimentação da turma e animação. Acredito que é uma das características da 

atividade experimental que possibilita ao aluno, realizar, fazer coisas, explorá-las, interagir com os 

colegas, desenvolver o pensamento reflexivo e sua auto-expressão, criar e recria coisas e se 

valorizar perante os outros, no momento que quer fazer algo. São características desenvolvidas ao 

longo da aula e que são importantes no desenvolvimento e formação do aluno, não que outras 

ferramentas não proporcionem essa formação, penso que é a associação de várias ferramentas no 

ensino que contribuem para tal. E por pensar assim, relacionei a História da Ciência com atividade 

experimental. 

 

No decorrer da aula, acompanhava as ações de grupo por grupo para ver se a montagem seguia as 

orientações ou se havia algo errado. O interessante foi notar os alunos em grupo discutirem a 

montagem e até disputar por quem fazia o que, todos queriam ter sua participação, colocar “a mão 

na massa”.  

 

Alguns alunos queriam montar as coisas antes do tempo, antes da explicação, tinha que ser 
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reclamados. O que também é comum, já que raramente eles têm esse tipo de oportunidade e 

acabam por ficar eufóricos. 

 

Montado o aparato e as devidas explicações, chega o momento da realização experimental que 

consistia na inversão do tubo, umas 50 vezes, para se obter a elevação da temperatura, esse fato foi 

aceito em clima de brincadeira, levaram numa “boa” e realizam a tarefa. 

 

É notável a importância de atividades práticas nas aulas de física como em ciência em geral. O 

fato do poder fazer mudou a característica clássica dos alunos, passaram de ouvintes, para ativos 

no processo. Mas, também experimentos por si só não proporcionam essa mudança de atitude, foi 

necessário uma discussão teórica ao longo de 6 aulas para que eles entendessem do que se tratava 

o experimento e pudessem conversar sobre o que estava acontecendo. Os alunos discutiam entre 

si, a questão da elevação da temperatura e faziam observações do grau elevado. 

 

A questão da necessidade de valores confiáveis também foi mencionada, pois eles tinham que 

repetir o processo de atrito das esferas de chumbo três vezes para documentar os dados. 

 

No final da aula, vimos que não daria para discutir mais detalhes do experimento por falta de 

tempo, daí solicitamos que cada grupo recolhesse o material para guardar. Nesse momento, 

mesmo com todas as advertências para se ter cuidado, no momento de recolher o material, uma 

aluna deixou cair as esferas de chumbo no chão, que se espalhou pela sala. O que indica que todo 

cuidado é pouco na realização de atividades experimentais, principalmente quando não se tem 

locais apropriados para tal. 

 

 

Atividade 

Experimental 

 

14 de maio de 2014 

 

Essa aula foi voltada para finalização do curso e discussão final do 

experimento realizado. 

 

Propomos no material entregue na aula anterior 3 desafios, que eram 

questões conceituais associadas a cálculos simples. Como já sabíamos que 

reclamariam pelos cálculos fizemos juntamente com os alunos. 

 

Fizemos a discussão do experimento e colocamos suas implicações e 

comparações com o original de Joule. 

 

Comentário da aula 

 

Como na última aula não foi possível finalizar a discussão sobre o experimento, então fizemos 

nesta. O princípio dessa atividade é bem simples, é entender a relação entre a energia potencial 

gravitacional, que é convertida em energia cinética durante a queda de uma altura h pelas esferas 

de chumbo, que no caso, é 60 cm. Que ao atingir a base a energia cinética é convertida em calor, 

proveniente da vibração molecular. 

 

Para discutir esses fatores de conversão de energia, propomos alguns cálculos para os alunos 

acerca do trabalho e da energia interna, para em seguida verificarmos o erro relativo da medição 

do experimento. Os valores encontrados ficaram entre 45% e 50%que representa a porcentagem 

de erro desse experimento. Apesar de ser um elevado erro, devido alguns fatores que colaboram 

para isso, como por exemplo, a simplicidade do equipamento ou a troca de calor com o ambiente, 

o experimento possibilitou uma atividade diferenciada e a possibilidade de participação nas 

discussões geradas a partir deste. Foi possível, mostrar a transformação de energia e o aumento da 

energia interna gerada através da agitação e a energia dissipada, como também a transformação de 

energia mecânica em energia térmica. Com essa percepção, fechamos a discussão. 
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No momento dos cálculos os alunos não sabiam “sair do canto” mesmo quando colocada as 

equações que utilizariam e as devidas explicações. Eles tinham todos os dados necessários bastava 

apenas substituir e calcular. A meu ver, é como se já existisse um bloqueio quando se trata de 

cálculos matemáticos em física, alguns alunos até comentam que conseguem fazer as contas em 

matemática, mas que quando chega na disciplina de física não sabem de nada. Talvez isso 

aconteça por não conseguirem associar o conceito estudado ao cálculo necessário para solucionar 

qualquer que seja o problema. Até mesmo questões simples como multiplicação e subtração eles 

não conseguiam calcular. 

 

Diante essa situação, fui fazendo passo a passo os cálculos e deixando que eles tirassem suas 

próprias conclusões dos valores encontrados. 

 

Alguns apontavam a falta de interesse, por essa discussão final. 

 

 

Encerramento do curso 

 

15 de maio de 2014 

 

 

 

Procedemos com o encerramento do curso iniciando com a aplicação 

do questionário. Para isso, disponibilizamos 5 computadores para que 

pudessem responder. 

 

Diferentemente do questionário anterior, acrescentamos duas 

perguntas para avaliar outras opiniões não questionadas anteriormente, 

sobre a atividade experimental e sobre as aulas de física em si e as 

ferramentas utilizadas. 

 

A entrevista foi feita coletivamente em virtude do número de alunos. 

Começamos questionando os alunos e deixando-os a vontade para 

responder. Vários deles fizeram apontamentos, mas selecionamos 

algumas das respostas para colocar aqui, até porque alguns se tornam 

repetitivos por se tratar de uma turma inteira respondendo a mesma 

pergunta. 

 

Questionário 

Indicação 

de data e 

hora 

Numa escala de 

1 a 5 que nota 

você daria para 

as aulas 

ministradas no 

curso: 

Natureza do 

calor e a 

Termodinâmic

a? 

Você acha 

importante a 

abordagem 

da história 

da ciência 

nas aulas de 

Física? 

O que você 

achou da 

realização da 

atividade 

Experimental?  

O que você 

mais 

gostou no 

curso?  

O que você 

acha que faltou 

e deveria ser 

acrescentado 

para próxima 

aplicação do 

curso? 

Em relação a 

ciência, o que 

você acha que 

influência no 

avanço da 

científico?  

Como você gostaria que 

fossem as aulas de 

Física? Com 

experimentos? Com 

uso da História da 

Física? Com uso de 

Vídeos? Com mais 

resolução de questões?  

15/05/2014 

10:29:15 5 sim 

muito legal, fez 

com que se 

tornasse mais 

facil de 

entender o 

assunto 

o 

experiment

o 

Acho que não 

faltou nada, 

O conhecimento 

desenvolvido 

Gostaria que tivesse mais 

experimentos e videos 

15/05/2014 

10:31:26 4 sim 

gostei bastante, 

pois tornou as 
aulas de físicas 

mais dinamica. 

gostei do 

experiment

o e da 
historia de 

joule 

mais 

experimentos 

influenia a forma 

de na qual voce 
aplica a teoria 

com a prática 

com experimentos, 

videos, e a historia da 

física. Assim as aulas de 
física ficam mais 

dinamicas 

15/05/2014 
10:34:16 5 sim eu achei legal  

da 

aprendizage
m  experimentos 

A aplicação da 
teoria uso de vídeos 

 

 
 

15/05/2014 

10:34:55 

 
 

 

4 

 
 

 

sim 

achei legal, eu 

pude aprender 
um pouco mais 

sobre a física 

antigamente, era 

o 

experiment

o Mais dinâmica Eu não sei. 

sim, eu gostaria que 
tivesse experimentos, 

mais videos que seja um 

pouco mais participativa 
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mais 

complicado pois 

nao tinha muita 

tecnologia de 

hoje em dia 

15/05/2014 

10:35:58 4 sim 

interessante e 

bem elaborado 

o modo em 
que foi 

explicado o 

assunto da 
termodinam

ica 

mais 

experimento 

sim, pelo fato de 

poucas pessoas se 

enteresarem pela 
ciencia e isto e 

necessaria para 

nos termos os 
avanços 

tecnologicos 

com uso de videos, e 

parte da hstoria da fisica 

15/05/2014 

10:38:03 5 sim 

interesante e 

bem elaborado 

o modo em 

que foi 

explicado o 
assunto da 

termodinam

ica 

mais 

experimento 

sim, pelo fato de 

poucas pessoas se 
enteresarem pela 

ciencia e issto e 

necessaria para 
nos termos os 

avanços 

tecnologicos 

com uso de videos, e 

parte da hstoria da fisica 

15/05/2014 

10:38:19 5 sim 

Aprendemos o 

valor que dá 

depois de 
praticar o 

experimento.. 

de fazer o 
experiment

o. 

Mas 

equipamentos 
do 

experimentos. 

É ter o 

conhecimento 
maior a essa área, 

e saber concorrer. 

Com experimentos, 

porque é legal (: 

15/05/2014 

10:38:25 5 sim 

Muito 

importante  

experiment
o de joule, 

execução 

do 
experiment

o em sala 

mais execução 

de experimentos 

influência a forma 

de na qual você 
aplica a teoria 

com a prática 

com uso de vídeos , com 

experimentos 

15/05/2014 

10:38:46 5 sim 

achei legal, eu 

pude aprender 
um pouco mais 

sobre a física 

antigamente, era 
mais 

complicado pois 

nao tinha muita 

tecnologia de 

hoje em dia 

o 

experiment

o maisdinamica eunao sei. 

sim, eu gostaria que 

tivesse experimentos, 

mais videos que seja um 

pouco mais participativa 

15/05/2014 
10:39:30 4 sim 

interesante e 
bem elaborado 

o modo em 

que foi 
explicado o 

assunto da 

termodinam
ica 

mais 
experimento 

sim, pelo fato de 
poucas pessoas se 

enteresarem pela 

ciencia e issto e 
necessaria para 

nos termos os 

avanços 
tecnologicos 

com uso de videos, e 
parte da hstoria da fisica 

15/05/2014 

10:42:06 3 sim 

Achei uma 
ótima forma de 

interagir e 

mostrar como 
funciona os 

experimentos. 

O 
experiment

o 

Mais 

equipamentos 
do 

experimentos. 

Ter o 

conhecimento 
maior nessa área, 

se garantir e 

mostrar o jeito 
mais simples de se 

aprender. 

Com o uso da história da 

Física e vídeos. 

15/05/2014 

10:44:25 5 sim 

achei legal, eu 

pude aprender 

um pouco sobre 

a física 

antigamente, era 
mais 

complicado pois 

nao tinha muita 
tecnologia de 

hoje em dia. 

Da 

atividade 
experiment

al 

mais 

dinamicidade  

influência na 

pratica da teoria  

eu gostaria que tivesse 

experimentos, mais 
videos que seja um 

pouco mais dinânmica 

15/05/2014 

10:44:42 5 sim 

achei muito 
legal,porque foi 

uma aula 

diferente 

tudo sobre 

joule 

mais 

experimentos 

enfluencia mais 

enteresses aos 

alunos 

gostaria que fosse com 

mais experimentos 

15/05/2014 

10:45:00 5 sim 

Achei uma 
ótima forma de 

interagir e 

mostrar como 

O 

experiment

o  

Mais 
equipamentos 

do 

experimentos. 

Ter o 
conhecimento 

maior nessa área, 

se garantir e 

Com o uso da história da 

Física e vídeos. 
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funciona os 

experimentos. 

mostrar o jeito 

mais simples de se 

aprender. 

15/05/2014 

10:44:57 4 sim 

achei boa, 
facilita o 

aprendizado. 

gostei do 

experiment

o e da 
historia de 

joule. 

mais 

experimentos 

influência a forma 

de na qual voce 
aplica a teoria 

com a prática 

gostaria que fosse 

sempre assim, com mais 
experimentos,videos e 

etc. pra mim fica uma 

aula mais dinânmica e 
facil para o aprendizado 

geral. 

15/05/2014 

10:48:23 4 sim acho boa  

costa das 

aulas  n acho nada  acho bom  comvideos , seria melhor 

15/05/2014 

10:51:25 5 sim 

Muito legal,pois 

conseguimos 

ver como foi 
feito esse 

experimento por 

jaule,e podemos 
não só ver mas 

sim colocalo em 

prática. 

Do 

experiment

o 

É legal se fazer 

mais a 
pratica,pois 

aprendemos 

mais 

A tecnologia eu 

acho. 

com mais experimentos 
,Videos.É mais fácil de 

aprender e bem mais 

legal 

15/05/2014 
10:52:56 5 sim legal aulas 

mais aulas 
praticas 

avançostecnológic
os 

com experimentos bem 
legais 

15/05/2014 
10:53:02 5 sim 

Esse 

experimento é 

muito por causa 
dos 

equipamentos 

que foram 
usados em uma 

época que não 

tinha muita 
tecnologia. 

Do 

experiment
o de Joule, 

porque é 

muito 
interessante 

o processo 

que foi 
feito até ele 

chegar a 

uma 
conclusão. 

Mais 
experimentos A tecnologia. 

Com mais experimentos 
e vídeos. 

15/05/2014 

10:55:09 5 sim 

Foi bastante 

bom,ótimo! 

O que mais 

gostei foi 

do 

experiment

o. 

Como dito, foi 

bastante 

bom,mas,se 

tivesse mais 

experimentos 

seria melhor. 

Sim,acho que 

influência no 

avanço, se não 

fosse a ciência,não 

iria ter avanço; 

Gostaria que as aulas 

fossem com mais 
vídeos,sim,com 

experimentos. E 

concerteza com a hisória 

da física,pois é bastante 

importante,saber da 

história; 

15/05/2014 

10:55:19 3 sim interresante 

o 
experiment

o feito em 

sala nada nulo mais explicativas 

15/05/2014 

11:02:20 4 sim 

foi legal para 

ajudar a 
compreender + 

sobre o assunto! 

O 

experiment

o porque 
ajudou para 

entender 

sobre a 
termodinâm

ica. 

Mais 
experimentos 

nos proximos 

assuntos 
abordados na 

sala de aula  

Mais 

conhecimento na 

área e a tecnologia 
ajudam na 

influencia.  

Com o uso da história da 

Física e vídeos e 
experimentos para maior 

compreensão de todos 

alunos, e tbm para nao 
ficar so em aulas 

teóricas.  

15/05/2014 

11:02:31 4 sim 

boa porém um 

tanto 

dispensavel 

saber como 

chegaram 

até a tese 
do calor 

nos dias de 

hoje  

mais 
experimento 

pois ñ foi muito 

satisfatorio e 

compreencivo o 

modo do 

experimento 
abordado e 

realizado na 

sala 

experiencias com 
explicações 

detalhadas do 

experimento  

com experimentos e 

videos 
 

 

Entrevista  

 

• Qual a importância da abordagem histórica em um curso de Física como se teve 

nessas últimas semanas? Justifique. 

 

M: Eu acho assim, foi bem importante, pois foi uma forma mais fácil de ter um entendimento do 
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assunto em questão, teve os slides e também porque tivemos alguns experimentos o que tornou a 

aula interessante, uma forma fácil de interagir com a gente, também teve a parada de filmar a 

gente foi legal e também porque a senhora não postou em nenhum canto (rsrs), eu gostei; 

 

T: Para ter um conhecimento do mundo da física e aprender um pouco sobre o mundo que 

estamos; 

 

R: A importância da abordagem que tivemos é porque temos conhecimento sobre os principais 

estudiosos e compreender os seus experimentos; 

 

E: Foi bom, porque com esse curso deu pra aprender de uma forma diferente, debatemos na sala 

algum assunto, os vídeos que foi mostrado deu pra gente ter noção do assunto. E também é 

sempre bom sair da rotina; 

 

N: É importante. Esse curso que tivemos é importante, pois é mais fácil de aprender, e é uma 

forma mais diferente de se aprender, não fica chato e nem cansativo. 

 

• O que influência no avanço da ciência? Cite exemplos. 

 

G: As pesquisas cientificas, como se chegou a tal argumento e quais foram as referências e o 

experimento, no qual prova a veracidade da teoria ou argumento; 

 

F: Teorias com fundamentos concretos, experimentos, experiências e estudos; 

 

M: Deixa eu ver... a busca por tecnologia, cada dia mais traz novos conhecimentos; 

 

R: A tecnologia influência muito no avanço da ciência... nesse estudo começou com aquele 

homem do canhão, depois Mayer e o experimento de Joule; 

 

S: Experimentos, tecnologia, esforço nas pesquisas científicas; 

 

• No episódio histórico do Equivalente Mecânico do Calor que estudiosos se 

envolveram? Por que Joule se destacou em relação a Mayer? Pode-se dizer que a 

Histórica da Física tem uma dinamicidade? Justifique. 

 

A: Aqueles nomes tudo doido... Joule, Mayer, Laplace, Louis Lagrange, Pierre, sim e Helmholtz. 

Mayer brigou com Joule sobre a teoria do calor. Porque Mayer era médico e só tinha teorias 

sobre seus estudos e Joule era rico e tinha condições de fazer os experimentos; 

 

E: Joule e Mayer com suas experiências térmicas conseguiu contribuir para a formulação e 

determinação do equivalente calor mecânico, tiveram mais influência sobre o desenvolvimento e a 

aceitação da conservação de energia; 

 

H: Joule se destacou pois tinha o experimento no qual provava sua teoria, por outro lado, Mayer 

só tinha a teoria. Em relação a dinamicidade, cada físico propõe ideias diferentes; 

 

N: Joule tinha a condição de fazer experimentos, já Mayer ele era teórico não tinha muita 

condição de propor uma prática como Joule; 

 

M: A dinamicidade é a participação de várias pessoas, como Joule, Mayer, Rumford; 
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• Qual a diferença da Teoria do calórico e a Teoria do calor? Explique-as. 

 

B: Eu sei que a do calórico o calor passava do corpo quente para o frio, já na teoria do calor ele é 

agitado suas moléculas do material; 

 

S: A teoria calórica via o calor como fluido ou um gás sem peso, apto a mover-se para dentro e 

para fora de poros em sólidos e no espaço entre os átomos. Já a teoria é associada com qualquer 

movimento vibratório ou energia; 

 

L: O calórico seria um fluido indestrutível, invisível e imponderável que passava dos corpos 

quentes para os corpos frios e a teoria do calor estaria ligado as vibrações dos átomos; 

 

F: Calor é o que está ligado as vibrações dos átomos ou moléculas que é do material e o calórico 

fala que o calor é um fluido invisível e indestrutível; 

 

 

• Que consequência o experimento de joule trouxe no desenvolvimento do conceito de 

calor? 

 

A: A verificação das transformações de energia, de mecânica para térmica; 

 

N: O resultado de suas investigações foram escritas em uma série de artigos que iluminaram na 

sua grande memoria sobre equivalente mecânico do calor, publicado em 1850; 

 

S: que o calor é uma forma de energia; 

 

F: tinha-se uma percepção fora do comum onde a quantidade de calor recebida pelo corpo de 

menor temperatura, assim mudando o conceito de calórico; 

 

E: A medida em que se considera o calor como forma de energia, alarga-se o princípio de 

conservação de energia, que pode alterar o estado termodinâmico do sistema através da troca de 

calor ou da realização de trabalho; 

 

 

• Quais as transformações de energia presentes nos experimentos (reprodução e o 

original de Joule)? Qual a diferença entre eles? 

 

N: Na reprodução a energia elétrica passa para energia mecânica, e a energia mecânica passa 

para térmica. E no de Joule. A energia mecânica para térmica. Os equipamentos são diferentes 

porque os materiais nunca são os mesmos. 

 

V: Energia mecânica, energia elétrica e energia térmica. A energia mecânica vem do trabalho 

executado, a energia elétrica para o motor, e a energia térmica quem vem da fricção de água, 

mudança de temperatura; 

 

F: Em Joule, havia uso de energia mecânica transformada em energia térmica e já na reprodução 

havia energia elétrica transformada em mecânica e transformada em térmica; 

 

E: A princípio a conservação da energia estabelece que as diferentes formas de energia podem 

ser transformadas umas nas outras, mas nunca criadas ou destruídas, sendo que a energia total 

do universo é constante. 
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Avaliação final do curso 

 

Não tivemos os problemas que no curso anterior, troca de sala, intervenção de pessoas de fora, 

espaço impróprio em relação à disposição dos alunos, no entanto, tivemos a falta de um local 

apropriado para realização da atividade experimental. 

 

Tivemos um número menor de interrupções no decorrer do curso, apenas dois feriados páscoa e 

dia do trabalhador, realizado do dia 09 de abril a 14 de maio, totalizando as oito aulas do curso.  

 

Apesar do número maior de alunos, a turma apresentou-se receptiva e se envolveram nas 

discussões e atividades aceitando a metodologia, acredito que apresentaram resultados mais 

positivos que anteriormente e em geral mais participação e comportamento ativo no processo. 

 

Em relação aos exercícios propostos a maioria fazia, ao contrário da outra turma que deixava pra 

fazer durante a aula, a atividade experimental foi aceita e elogiada por todos. 

 

Sei que cada turma tem características próprias, turmas maiores interagem entre si, brincam e dão 

mais trabalho, no entanto quando se empolgarem com certas atividades, apresentam melhores 

rendimentos.  

 

Consideramos importante para aplicações futuras, manter a sequência didática tal como aplicada 

acrescendo a atividade experimental, já que está foi bem aceita e aprovada por praticamente todos 

os alunos. 
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