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RESUMO  
 

 

 

Nesse trabalho foi abordado o problema do ensino da disciplina de física, em especial 

a matéria relacionada à termodinâmica, em virtude desse ramo ser complexo e de grande 

dificuldade para o entendimento dos alunos quando tem o primeiro contato com o assunto no 

ensino médio, exemplificando os mesmo de forma claras e concisas. Foi realizado um estudo 

teórico sobre a história da termodinâmica, sendo retratadas suas principais contribuições para 

a humanidade, bem como os grandes cientistas que colaboraram com trabalhos e investigação 

cientifica sobre esse assunto. 

Sendo feita uma revisão bibliográfica aprofundada sobre termodinâmica para servi de 

embasamento no decorrer do trabalho e elucidar os principais pilar que sustenta esse ramo da 

física, que muito contribuiu para o desenvolvimento industrial. Como bases para o 

melhoramento do rendimento dos alunos em salas de aulas foram apresentadas ferramentas 

didáticas para serem utilizadas para ministrar a disciplina de termodinâmica, bem como parte 

teórica e experimental para a aprendizagem significativa da matéria. 

 

Palavras-chave: Termodinâmica, física, ferramentas didáticas, aprendizagem significativa. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work has addressed the problem of teaching the discipline of physics, particularly 

in matters related to the thermodynamic, because the industry is complex and very difficult to 

understand for students when they have the first contact with the subject in high school, 

exemplifying the same in clear and concise. This was a theoretical study on the history of 

thermodynamics, being portrayed its main contributions to humanity, and the great scientists 

who collaborated with work and scientific research on this topic. 

Being made a thorough review of thermodynamics to serve the basement during the 

work and explain the main pillar that supports the branch of physics, which contributed much 

to the industrial development. As a basis for improving the performance of students in class 

rooms, teaching tools were presented to be used to administer the discipline of 

thermodynamics, and the theoretical and experimental learning to the substance. 

 

 

Words-key: Thermodynamics, physics, teaching tools, learning meaningful. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

 

 

No inicio do universo, a cerca de 10 a 20 bilhões de anos, a temperatura era 

aproximadamente de 1039 K. Quando o universo se expandiu ele esfriou e agora atingiu uma 

temperatura média de 3K. Nós, na terra, estamos um pouco mais quentes do que isso porque 

vivemos próximos a uma estrela. Sem o  sol, também estaríamos a 3K (ou melhor, não 

poderíamos existir).  

A Termodinâmica é o ramo da Física que estuda as relações entre duas formas de 

energia: calor e trabalho. Ela procura responder perguntas como: quanto calor é necessário 

fornecer a um corpo para aumentar sua temperatura? Como se pode realizar trabalho, produzir 

energia, a partir do calor? Porém, a Termodinâmica não tem sua origem no desenvolvimento e 

difusão do conhecimento científico, isto é, no estabelecimento de teorias prévias ou de 

postulados científicos; ao contrário, sua origem está na invenção e aperfeiçoamento do que se 

denomina máquina térmica. Pode-se considerar o início da estruturação teórica da 

Termodinâmica em 1850, com os trabalhos de William Thomson (Lord Kelvin, 1824-1907) e 

de Rudolf Clausius (1822-1888), principalmente. Os sistemas tratados envolviam 

principalmente máquinas térmicas, onde havia mudanças de fase envolvendo líquidos, 

vapores e gases, do mesmo modo, o início da Termodinâmica Química, entendida como a 

aplicação da Termodinâmica à resolução de problemas químicos, pode ser atribuído, 

principalmente, aos trabalhos de J. Willard Gibbs (1839-1903) e Jacobus Henricus van’t Hoff 

(1852-1911), a partir de 1876. Nos 25 anos que se seguiram a 1850, vários pesquisadores 

perguntaram se a Segunda Lei da Termodinâmica seria válida para sistemas em que houvesse 

reações químicas. Dos diversos trabalhos realizados, que vieram mostrar a validade desta Lei 

nesses sistemas. ( HALLIDAY et al. 2002). 

Em virtude dessa importância histórica a termodinâmica torna- se um assunto de suma 

importância para a educação nas escolas de ensino médio, com isso sua aplicação deve ser de 

maneira didática pedagógica para aumentar o rendimento e o entendimento do contexto 

científico e histórico por traz desse assunto. 

No atual panorama educacional brasileiro a física é vista como uma disciplina de 

difícil entendimento, por isso deve ser utilizada uma didática de ensino eficiente e progressiva 

que produza resultados positivos na educação do país. 
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2 – RESUMO DA HISTÓRIA DA TERMODINÂMICA 

 

 

 

Num período antigo da historia da especulação científica, eram concorrentes duas 

teorias, que tentavam explicar o que era o calor. De acordo com uma delas, o calor era uma 

forma de movimento e os efeitos térmicos eram explicados em termos dos movimentos das 

partes constituintes da matéria. A outra teoria, conhecida como a teoria do calórico, atribuída 

os efeitos térmicos observados ao calórico que penetrava nos interstícios de todos os corpos. 

A teoria do calórico surgiu, pela primeira vez, com Joseph Black (1778-1799), 

químico e físico inglês, como explicação dos fenômenos caloríficos. Foi ele quem fez a 

distinção entre temperatura e calor. Para Black, o calórico seria um fluido sem peso, muito 

elástico, indestrutível, capaz de penetrar em todos os corpos sob a influência de causas 

exteriores, bem determinadas, a questão de o calórico ter ou não  peso foi motivo de grande 

polêmica. Benjamim Thomson, conde de Runterford (1753-1814), demonstrou que o calórico 

não produzia qualquer alteração nos pesos dos copos. Explicavam as diferenças dos calores 

específicos das diferentes substâncias, admitindo que as diferentes espécies de materiais 

atraíssem o calórico de formas diferentes. Desta maneira, a absorção de calórico ou frio e a 

libertação de calórico ou calor são sinônimas. E haveria duas combinações diferentes, calor 

sem luz e luz sem calor, e o fogo seria constituído por estas duas matérias. (ARAGÃO, 2006). 

As propriedades do calor eram então explicadas de acordo com estas definições. O 

calor, combinando-se com o corpo, exercem sobre as moléculas uma força repulsiva que as 

separam, fenômeno esse que constitui a dilatação. Se a dilatação é levada a um ponto tal em 

que as moléculas rodam umas sobre as outras, o corpo sólido passa ao estado líquido. Quando 

uma nova quantidade de calor se interpõe entre as moléculas, o liquido é transformado em gás 

ou vapor. Mas se o aquecimento provocasse uma contração, o efeito seria considerado 

semelhante ao obtido na mistura de álcool com água. Por este mecanismo, a passagem de 

água do estado sólido ao estado líquido e deste ao estado de vapor explicava-se se admitindo 

que a água fosse uma combinação de calor com gelo, em determinada proporção, e o vapor 

seria outra combinação com uma maior concentração do calórico. Também os corpos mais 

duros, mais refratários como o diamante e os metais, estariam sujeitos a esta ação do calor. 
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É desta maneira que é dada a explicação para o fato do  ferro, do ouro e da platina 

fundirem, as terras vitrificarem e o enxofre e o arsênico sublimarem. Finalmente, a condução 

do calor não seria mais do que o escoamento do calórico. 

O próprio Rumford começou a duvidar desta hipótese do calor e, em 1798 ele mesmo 

começou a atacá-la, depois de investigar a produção do calor devido ao atrito, em uma fábrica 

de Munique. Observaram dois cavalos fazendo girar uma peça de aço, apoiada em uma base 

de latão, ambas mergulhadas em água. Passado cerca de duas horas a água entrava em 

ebulição e assim permanecia enquanto os cavalos continuassem em movimento. Esta 

experiência e ainda o fato de observar que, ao se tornear uma peça metálica, a limalha de ferro 

obtida mostrava uma temperatura bastante superior à temperatura da peça, fizeram com que 

Rumford viesse a escrever:  

“Torna-se necessário acrescentar, que aquilo que um corpo isolado, ou um sistema 

de corpos, podem continuar a fornecer, sem limitação, não pode ser uma substância 

material, e parece-me ser extremamente difícil. Se não completamente impossível, 

fazer uma idéia de que qualquer coisa capaz de der excitada e comunicada, porque o 

calor é excitado e comunicado nestas experiências, que não seja movimento.” 
(ARAGÃO, 2006 p 45). 

Apesar das investigações de Rumford e também de Davy em 1799, em que mostraram 

experimentalmente que podiam produzir quantidades ilimitadas de calor através da fricção, 

sugerindo, ambos, que o calor   era uma forma de movimento, ainda se passaram cerca de 

cinqüenta anos até que a teoria do calor fosse finalmente abandonada e a teoria alternativa, ou 

seja, a teoria dinâmica, fosse aceita, como correta. 

De acordo com a teoria dinâmica, o calor e o trabalho mecânico podem ser 

convertidos um no outro, havendo sempre uma equivalência precisa entre o trabalho mecânico 

e o desenvolvimento do calor, ou, na transformação inversa, entre o calor a desaparecer e o 

trabalho mecânico a ser produzido. Dessa forma, calor e trabalho são vistos como apenas uma 

manifestação diferente da mesma entidade. Resumindo, pode-se, dizer que o calor e o 

trabalho são formas diferentes de energia. 

A aceitação final da teoria dinâmica ou mecânica do calor deve-se ao trabalho de 

muitos investigadores, entre os quais Carnot. (ARAGÃO, 2006) 

 

 

2.1 Surgimento da primeira lei da termodinâmica 



4 
 

 

Algumas notas escritas pelo cientista francês Nicolas Leonard Sadi Carnot (1796-

1832), mostraram que ele estava convencido de que o trabalho podia ser convertido em calor 

e vice-versa.  

Julius-Robert Von Mayer (1814-1878), médico alemão que se dedicou à física, fez a 

distinção entre força e energia, embora ele ainda chamasse energia à “força” Mayer 

interessou-se, sobretudo pela termodinâmica, a ciência quantitativa ligada às mudanças de 

energia que acompanham os processos naturais. Este ramo da ciência relaciona as mudanças 

de energia, calor e trabalho, com variáveis como pressão, temperatura, potencial etc. A ele se 

deve a formação da primeira lei da termodinâmica, ou lei da conservação da energia, em 

1842, que estabelece que a energia não pode ser criada nem destruída. Tal lei reconhece que o 

calor e o trabalho são formas equivalentes de energia e que qualquer trabalho realizado num 

sistema pelo meio circundante, resulta no aumento equivalente de energia do sistema e vice-

versa. Mais tarde, este princípio foi traduzido matematicamente por Helmholtz, em 1847.  

Foram, contudo, as experiências de Joule, realizadas de 1840 a 1849, que deram à lei 

da conservação da energia uma base segura. Jaime Prescott Joule (1816-1889) físico inglês, 

concluiu que o calor e o trabalho eram conversíveis um no outro e, em 1840, começou a 

desenvolver investigações com o objetivo de estabelecer a proporcionalidade entre eles. As 

suas primeiras experiências nesse sentido, levadas a cabo em um laboratório privado, 

consistiram em gerar energia elétrica a um rácio constante e passar uma corrente através de 

uma resistência imersa em água. 

A energia elétrica era convertida em calor, que fazia aquecer a água. Através da 

determinação do trabalho do gerador elétrico e do calor desenvolvido na dissipação da energia 

elétrica pela resistência foi determinada a proporcionalidade entre o trabalho mecânico e o 

calor. Estabeleceu o que se designa por efeito  Joule, fenômeno de libertação de energia 

calorífica pela passagem de uma corrente elétrica num circuito. Se no circuito não houver 

fontes de força motriz, a energia aparece toda sob a forma calorífica. 

Em 1843, Joule publicou os resultados das suas investigações experimentais, a 

respeito da ação calorífica da corrente elétrica. Deduziu pela primeira vez, o valor equivalente 

mecânico da unidade de calor e estabeleceu a lei que tem o seu nome, lei de Joule, que 

relaciona a energia libertada em um condutor com uma resistência dada, com a corrente que 

percorre o circuito.  
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O primeiro valor numérico para o equivalente mecânico do calor foi obtido 

primeiramente por Mayer em 1842, mediante determinados elementos térmicos dos gases. Era 

um valor consideravelmente mais baixo do que aquele obtido por experiências precisas visto 

não ser adequada à utilidade dos valores térmicos. De fato até então nenhuma experiência fora 

feita ou sugerida por Mayer para testar a utilidade das suas conclusões e, em parte por esse 

motivo, mas também pelo fato da  dedução envolver alguma suposição, não sendo a 

confirmação suportada por bases experimentais, que o trabalho de Mayer teve pouca 

influência, quando da sua publicação. 

A primeira lei da termodinâmica não dá indicação da direção na qual os processos 

naturais podem tomar lugar. Sabia-se há muito que, por exemplo, as reações químicas 

prosseguem espontaneamente quer sejam elas endotérmicas ou exotérmicas. 

A experiência mostrou que todos os processos espontâneos, tais como a passagem do 

calor de corpos mais quentes para corpos mais frios, a difusão de gases, envolvem mudanças 

através de estados de equilíbrio. Por outro lado, o processo inverso, tal como a refrigeração de 

uma substância envolvendo a transferência de calor de um corpo mais frio para um corpo 

mais quente, só pode ocorrer se houver energia introduzida no sistema. Também qualquer 

sistema que tenha mudado espontaneamente só pode ser convertido ao seu estado através de 

energia. (ARAGÃO, 2006) 

 

 

2.2 Surgimento da segunda lei da termodinâmica 

 

 

Carnot, através dos ciclos ideais e da idéia de transformações reversíveis, obteve os 

resultados fundamentais a cerca das máquinas térmica. O seu trabalho “Reflexion sur La 

puissance motrice Du feu”, em 1824, com as modificações introduzidas pelo reconhecimento 

da teoria cinética dos gases e da lei da conservação da energia, por William Thomson, mais 

conhecidas por Lord Kelvin (1824-1907) engenheiro, matemático físico inglês, e ainda por 

Rudolph Julius Emmanuel Clausius (1828-1888), físico e matemático alemão, constituiu a 

base para a formulação da segunda lei da termodinâmica, enunciada pela primeira vez em 

1854. Carnot desenvolveu as suas investigações, principalmente sobre a teoria mecânica do 

calor e a teoria cinética dos gases, sendo de enorme importância os seus trabalhos sobre 

termodinâmica e sobre a noção de entropia. ( ARAGÃO, 2006).  
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A segunda lei da termodinâmica, formulada por Clausius e Thomson, separadamente, 

em 1854, estabelece que, todos os processos naturais levam a um aumento na entropia do 

sistema interno envolvido. A entropia de uma substância é função da condição da substância. 

Por exemplo, considera-se um sistema em duas condições diferentes, ou seja, um quilo 

de gelo a 0°C que derrete e forma um quilo de água a 0°C, então, cada condição está 

associada a uma quantidade chamada entropia, que é independente da história passada da 

substância. Quando o calor é removido, a entropia diminui e quando o calor é adicionado, a 

entropia aumenta. Esta é a definição de entropia numa maquina reversível, uma maquina 

ideal, que não sofreria atrito, como supôs Carnot. 

Ludwig Boltzmann (1844-1906) físico alemão que foi um dos criadores da teoria 

cinética dos gases fez importantes contribuições sobre o calor específico dos gases e sobre a 

segunda lei da termodinâmica. Boltzmann provou que a entropia termodinâmica de um 

sistema, a uma dada energia, estava relacionada com o número de estados microscópicos 

possível através de uma constante, a constante de Boltzmann. 

Mas a análise de Boltzmann para a entropia, em termos de configurações 

microscópicas, foi ridicularizada por algumas figuras mais poderosas do meio científico até 

então, lideradas pelo químico Ostwald, o qual não acreditava em átomos. Boltzmann, que 

possuía saúde frágil, profundamente desgostoso com os ataques que sofreu, veio a suicidar-se 

em Duino, em 1906. 

A introdução do princípio da energia na química-física foi principalmente devida ao 

trabalho de William Ostwand (1883-1932), químico alemão de origem russa, por volta de 

1887, que veio a receber o prêmio Nobel de química em 1909.  

Durante todo o século XIX foram sendo feitas, mais ou menos implicitamente, 

associações ao calor, mantendo-se a noção de calor tal como no século anterior. Embora a 

explicação de Black esteja agora posta de lado, foi ele quem enunciou o conceito de calor 

latente. 

O termo calor latente de fusão é ainda mantido para significar a quantidade de calor 

necessária para transformar uma unidade de massa de um sólido em um líquido, à mesma 

temperatura e pressão. 

De acordo com a teoria dinâmica do calor, pode-se pensar que o calor transmitido a 

um corpo durante a fusão vai aumentar a reserva de energia dentro do corpo, executando 

determinada quantidade de trabalho externo, uma vez que tais mudanças são invariáveis, 

acompanhando as mudanças de volume. Desta forma, o calor latente de vaporização é o calor 
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necessário para mudar a unidade de massa do líquido em vapor, à mesma temperatura e 

pressão. É possível passar de um estado sólido diretamente ao estado de vapor, sem 

primeiramente passar ao estado de fusão. Neste caso, o calor é também necessário para 

efetuar a transformação, sendo então designado por calor latente de sublimação. 

Os resultados das investigações experimentais mostram que todas as mudanças, como 

fusão, vaporização e sublimação, são tais que se verificarem em sentido direto ou inverso, por 

exemplo, do vapor para líquido, ou líquido para vapor, a quantidade de calor libertada é igual 

à absorvida, quando o processo se verifica em ambos os sentidos. (ARAGÃO. 2006). 

 

 

2.3 Surgimento da terceira lei da termodinâmica 

 

 

Em 1906, Nernst (1864-1941), cientista alemão, formulou o seu teorema do calor, que 

dizia “Em qualquer reação envolvendo só sólidos cristalinos, a variação da entropia é nula”. 

Esta afirmação constituiu o primeiro enunciado, menos geral, da terceira lei da 

termodinâmica, que veio a ser reformulada em 1913 por Planck, acrescentando que o valor 

nulo da variação da entropia da reação, era devido ao fato de ser nula a entropia de todos os 

sólidos cristalinos perfeitos, ou seja, no zero absoluto Planck recebeu o premio Nobel de 

química em 1921 pelo enunciado da terceira lei da termodinâmica. Esta lei resultou, no 

entanto, dos trabalhos anteriores de Carnot, que foi capaz de mostrar que a máxima eficiência 

é obtida quando todas as operações são conduzidas de forma reversível. Uma conseqüência 

importante dos argumentos de Carnot foi à noção de escala de temperatura absoluta, 

independentemente das propriedades de qualquer substancia particular, tal como fora também 

visto por Lord Kelvin. 

Só em 1921 a hipótese do calor foi completamente abandonada, com o enunciado do 

primeiro princípio da termodinâmica, integrando uma definição precisa de quantidade de 

calor por Max Born, físico alemão, nascido em 1882, que veio a receber o prêmio Nobel de 

física em 1954, pelo seu estudo das funções de onda e aplicação da teoria quântica aos 

problemas da estrutura atômica e molecular, nomeadamente da teoria das perturbações a 

problemas de partículas, a teoria cinética dos fluidos e aos estudos das redes cristalinas. 

A teoria cinética permite explicar os fenômenos térmicos pelo movimento 

desordenado das moléculas e, dessa forma, o calor aparece como energia cinética das 
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moléculas que constituem um corpo, embora possa também aparecer como energia radiante, 

ou seja, ao se admitir que os átomos se movam com maior rapidez em um corpo quente do 

que em um corpo frio. 

Deste modo, o estudo do calor pode ser encarado como um ramo da mecânica, a 

mecânica estatística, a qual estuda as conseqüências resultantes do conhecimento imperfeito 

de um sistema mecânico complexo. (ARAGÃO. 2006) 
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3 – EMBASAMENTO TEÓRICO DE TERMODINÂMICA 
 

 

 

O conceito central da termodinâmica é a temperatura. Esta palavra é tão familiar que 

quase todos nós, por causa do sentido de quente e frio do nosso corpo, temos a tendência de 

sermos excessivamente confiante no que se refere ao seu significado. Nossa sensação de 

temperatura nem sempre é confiável. Em um dia de inverno, por exemplo, um corrimão de 

ferro parece estar muito mais frio ao toque do que uma estaca de cerca de madeira, apesar de 

ambos estarem à mesma temperatura. Esse erro em nossa percepção ocorre porque o ferro 

remove energia de nossos dedos mais rapidamente do que a madeira. 

A temperatura é uma das sete grandezas básicas do sistema internacional de unidades. 

Físicos medem temperaturas na escala Kelvin, que é marcada em unidades chamadas kelvins. 

Apesar de aparentemente a temperatura de um corpo não ter limite superior, ela possui um 

limite inferior, esse limite inferior é tomado como o zero da escala de temperatura Kelvin. 

 

 

3.1 A lei zero da termodinâmica  

 

 

As propriedades de muitos corpos variam quando alteramos as suas temperaturas, por 

exemplo, quando movemos um corpo de uma geladeira para um forno aquecido. Neste caso, 

quando as suas temperaturas aumentam, o volume de um líquido aumenta, uma haste metálica 

fica um pouco mais comprida e a resistência elétrica de um fio aumenta como também a 

pressão exercida por um gás confinado. 

Pode-se usar qualquer uma dessas propriedades como a base de um instrumento que 

ajuda a explicar exatamente o conceito de calor. 

Se um corpo com baixa temperatura é colocado em contato com outro corpo de alta 

temperatura, verifica-se a troca de calor entre eles até atingirem o equilíbrio térmico. Embora 

essa observação seja feita à parte do senso comum, não há nenhum modo lógico de deduzir 

esse fato, que dá origem à lei zero da termodinâmica: 
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“Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em 

equilíbrio térmico entre si.” 

Em linguagem menos formal, a mensagem da lei zero é: todo corpo possui uma 

propriedade chamada temperatura, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, suas 

temperaturas são iguais, e vice-versa, um termômetro confiante verifica essa propriedade em 

corpos em contato com temperaturas iniciais diferentes e após um tempo atinge um valor 

comum. 

A lei zero, que foi chamada de uma reflexão lógica tardia, veio à luz somente na 

década de 1930, bem depois da  primeira e a segunda lei da termodinâmica ter sido 

descobertas e recebido uma numeração. Como o conceito de temperatura é fundamental para 

essas duas leis, a lei que estabelece a temperatura como um conceito válido deveria ter a 

numeração mais baixa, então a referida lei da termodinâmica foi designada como zero, sendo 

à base do estudo desse assunto. (TIPLER et al. 2006). 

 

 

3.2 Primeira lei da termodinâmica 

 

 

É possível elevar a temperatura de um sistema fornecendo-lhe calor, porém isso 

também pode ocorrer realizando trabalho sobre o sistema. Joule numa experiência famosa 

conseguiu determinar a quantidade de trabalho necessária para elevar de 1 °C a temperatura 

de 1 g de água. O sistema é constituído de um recipiente térmico isolado com 1 g de água, o 

aparato de Joule converte a energia potencial de peso cadente em trabalho realizado sobre a 

água por meio de um sistema de pás fixas. Joule observou que podia elevar de 1 F° a 

temperatura da amostra de água quando o peso fixo de 772 libras caía a uma distância de um 

pé. Observa se que a mesma quantidade de trabalho é necessária para produzir uma 

determinada mudança de temperatura. Pela conservação da energia, sabe-se que o trabalho 

realizado é igual ao aumento da energia interna do sistema. Com essas observações verificou-

se que a soma do calor transferido para o sistema e do trabalho realizado sobre o sistema é 

igual à variação da energia interna do sistema. Esta é a primeira lei da termodinâmica, que é 

simplesmente um enunciado da conservação da energia: 

“A variação na energia interna do sistema é igual ao calor transferido para o sistema 

mais o trabalho realizado sobre o mesmo”. (TIPLER et al. 2006). 
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Em palavras simples, quando um sistema muda de um dado estado inicial para um 

dado estado final, tanto o trabalho W quanto o calor Q dependem da natureza do processo. 

Experimentalmente encontra se uma coisa surpreendente, a grandeza Q –W é a mesma para 

todos os processos. Ela depende apenas do estado inicial e final e não depende de forma 

alguma de como o sistema passa de um para o outro. Todas as outras combinações de Q e W, 

incluindo o Q sozinho e o W sozinho, dependem da trajetória. Em suma, a energia de um 

sistema tende a aumentar se for acrescentada energia sob a forma de calor e tende a diminuir 

se for perdida energia na forma de trabalho realizado pelo sistema. 

A primeira lei da termodinâmica suponha que não existem variações da energia 

cinética ou da energia potencial do sistema como um todo. (TIPLER et al. 2006). 

 

 

3.3 Segunda lei da termodinâmica 

 

 

Diariamente se ouvem pedidos para que se conservem energia, de acordo com a 

primeira lei da termodinâmica a energia sempre se conserva, porém algumas formas de 

energias são mais úteis que outras, a possibilidade ou impossibilidade de se conservar energia 

é o objeto de estudo da segunda lei da termodinâmica. Por exemplo, é fácil converter trabalho 

em energia térmica, mas é impossível remover energia térmica de um único reservatório e 

convertê-la completamente em trabalho sem que ocorram outras mudanças. Essa observação, 

obtida a partir de experimentos, é um enunciado da segunda lei da termodinâmica: “É 

impossível que um sistema remova energia térmica de um único reservatório e converta essa 

energia completamente em trabalho sem que haja mudanças adicionais no sistema ou em suas 

vizinhanças”. 

Se um processo ocorrer em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para 

processos  irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis, ela nunca diminui. 

Apesar de a entropia poder diminuir em parte de um sistema fechado, sempre haverá 

um aumento igual ou maior de entropia em outra parte do sistema, de modo que a entropia do 

sistema como um todo nunca diminui. Este fato é uma forma da segunda lei da 

termodinâmica, que pode se enunciado de maneira clara, que a variação da entropia é sempre 

maior ou igual a zero. 
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No mundo real quase todos os processos são até certo ponto irreversíveis por causa do 

atrito, da turbulência e de outros fatores, portanto a entropia de sistemas fechados reais 

passando por processos reais sempre aumenta, processo nos quais a entropia do sistema 

permanece constante são sempre idealizações. (TIPLER et al. 2006). 

 

 

3.4 A lei dos gases ideais 

 

 

As propriedades dos gases na condição de baixa massa específica permitem a 

definição da escala de temperatura de um gás ideal. Se um gás for comprimido à temperatura 

constante, sua pressão aumenta. Analogamente, se um gás se expande a temperatura 

constante, sua pressão diminui. Com uma boa aproximação, pode-se dizer que o produto entre 

a pressão e o volume de um gás com baixa massa específica é constante a uma temperatura 

constante. Esse resultado foi descoberto experimentalmente por Robert Boyle (1627-1691), e 

é conhecida como a lei de Boyle: PV = constante (temperatura absoluta). 

Há uma lei mais geral, que reproduz a lei de Boyle como um caso particular. A 

temperatura absoluta de um gás com baixa massa específica é proporcional à sua pressão a 

volume constante. Além disso, conforme a descoberta experimental de Jacques Charles 

(1746-1823) e Joseph Gay-Lussac (1778-1850), a temperatura absoluta de um gás com baixa 

massa específica é proporcional ao seu volume a pressão constante. Assim, combinando esses 

dois resultados numa expressão matemática, tem-se:  

                                                           PV = CT,                                                            (1) 

onde C é uma constante de proporcional à quantidade de gás. Suponha que há dois recipientes 

com volumes idênticos, cada qual com o mesmo volume de certo gás a mesma temperatura e 

pressão, se os dois recipientes forem considerados como um sistema, o dobro da quantidade 

de gás ocupa o dobro do volume inicial, mantendo-se constante a pressão P e a temperatura T, 

assim, a quantidade PV/T = C foi dobrada, dobrando-se a quantidade de gás. Dessa forma, 

pode-se escrever C como o produto entre uma constante k e o número de moléculas N do gás: 

                                                         C = KN.                                                                (2) 

A constante k é chamada de constante de Boltzmann. Seu valor, determinado 

experimentalmente para qualquer tipo de gás, é: k = 1381 x 10-23 J/K. 
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A quantidade de gás é expressa freqüentemente em moles. Um mol de qualquer substância é a 

quantidade daquela substancia que contém o número de Avogadro NA de atamos ou de 

moléculas definidas como o número de átomos de acordo com a amostra. Se uma substância 

tiver n moles, então o número de moléculas é: 

                                                                         N = nNA.                                                          (3) 

Assim: 

                                                     PV= nNAkT = nRT.                                                 (4) 

Que relaciona P, V e T, e é conhecida como a lei dos gases ideais, sendo um exemplo 

de uma equação de estado. 

 

 

3.5 Expansão térmica  

 

 

Quando um corpo absorve energia térmica, varias mudanças podem ocorrer nas 

propriedades físicas desse corpo, sua temperatura pode subir acompanhada de uma expansão 

ou contração do corpo, ou pode ocorrer liquefação ou vaporização do mesmo. Durante a 

mudança de estado, a temperatura do corpo permanece constante.  

Quando a temperatura de um corpo aumenta é comum que o corpo se expanda (com a 

energia acrescentada, os átomos podem se mover um pouco mais longe um do outro que o 

usual, contra as forças interatômicas semelhante as força s de molas que mantém a forma de 

todos os sólidos.).  

Um exemplo clássico é quando se consegue afrouxar uma tampa metálica apertada de 

um pote de vidro mantendo-o debaixo de uma corrente de água quente. Tanto o metal da 

tampa quanto o vidro do pote se expande quando a água quente acrescenta energia aos seus 

átomos, entretanto, como os átomos no metal se afastam mais do que no vidro, a tampa se 

expande mais do que o pote e assim fica frouxa. 

Expansão ocorre em três modalidades, linear, superficial e volumétrica. 

A expansão linear acontece em uma direção variando o comprimento do corpo que 

esta sofrendo acréscimo em sua energia térmica, nessa modalidade é desprezada a expansão 

em outras direções, em virtude de ser irrelevante comparada com o crescimento observado em 

seu comprimento. 
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O exemplo clássico é a expansão de hastes, onde seu comprimento final após receber a 

energia é maior do que o inicial. 

A expansão superficial consiste na dilatação em duas dimensões: comprimento e 

largura. 

Quando um corpo se expande completamente, diz que o corpo sofreu uma expansão 

volumétrica, que consiste em aumentar todas as dimensões do corpo em questão, esse 

processo é o mais comum no cotidiano. 

Exemplo dessa natureza é quando os trilhos ferroviários se expandem em virtude da 

alta temperatura produzida pelo sol, para evitar deformação no trilho, esse é construído com 

juntas de dilatações, para que ele não danifique em virtude da dilatação. (TIPLER et al. 2006). 

 

 

3.6 Definição de temperatura 

 

 

Temperatura é uma grandeza física escalar que consiste num parâmetro físico, uma 

função de estado descritivo de um sistema que popularmente se associa às noções de frio e 

calor, bem como às transferências de energia térmica, mas que se poderia definir, mais 

exatamente, sob um ponto de vista microscópico, como a medida da energia cinética 

associada ao movimento de vibração aleatório das partículas que compõem o um dado sistema 

físico. 

 

 

3.7 Definição de calor 

 

 

Calor é a energia que é transferida entre um sistema e o seu ambiente devido a uma 

diferença de temperatura que existe entre eles. Pode-se transferir energia entre um sistema e o 

seu ambiente na forma de trabalho, por meio de uma de uma força atuando sobre um sistema. 

O calor tem significado quando a troca de energia. ( HALLIDAY et al. 2002). 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_de_estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_t%C3%A9rmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_cin%C3%A9tica
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3.8 Absorção de calor 

 

 

A capacidade calorífica de um objeto é a constante de proporcionalidade entre o calor 

que o objeto absorve ou perde e a variação de temperatura resultante do objeto. 

Dois objetos feitos do mesmo material têm capacidades caloríficas proporcionais as 

suas massas. Assim, é conveniente definir uma  “capacidade calorífica por unidade de massa”  

ou calor específico c, que se refere não a um objeto, mas a uma unidade de massa  do qual o  

material é feito. 

Cada material possui um calor especifico particular, que é determinado 

experimentalmente. 

Em muitas situações a unidade mais conveniente para especificar a quantidade de uma 

substancia é o mol, onde: 

1 mol = 6,02 x 1023 unidades elementar, 

Assim define o calor especifico molar, facilitando seu uso. .( HALLIDAY et al. 2002). 

 

 

3.9 Aplicações da termodinâmica 

 

 

Através das leis da termodinâmica, podem-se obter, para quaisquer substâncias, os 

calores específicos referente à pressão e volume constantes e através das equações pode-se 

demonstrar como as variações dos calores específicos estão relacionadas com outras 

propriedades dos corpos. 

Talvez a mais importante aplicação da termodinâmica seja o estudo do equilíbrio dos 

sistemas, em mudanças de estado. É claro que o gelo, a água e o vapor podem coexistir, desde 

que preservadas as suas temperatura e pressão particulares. 

Este é um caso específico do resultado mais geral, conhecido pela regra das fases que 

prediz as condições sob as quais os sistemas que têm um número diferente de estados ou fases 

e componentes podem estar em equilíbrio. 

Outra importante aplicação da termodinâmica é no campo das reações químicas das 

misturas. Podem-se obter entre o calor absorvido ou cedido numa reação química entre gases, 

com as propriedades térmicas, como a máquina a vapor, turbinas e máquinas de combustão 
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interna, envolvem o conhecimento das propriedades termodinâmicas do fluido, ou mistura 

explosiva empregada, de forma a que se possam projetar as máquinas mais convenientes, 

podendo prever-se a sua eficácia. 

Esta teoria é também muito importante em astrofísica e a sua aplicação aos problemas 

da radiação contribuiu para a formulação da teoria quântica. .( HALLIDAY et al. 2002). 
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4 – DIDÁTICA PARA O ENSINO DA TERMODINÂMICA 
 

 

 

Para mudar a atual conjuntura educacional brasileira, que se encontra com muitas 

lacunas na sua real função, faz-se necessário uma reformulação da didática utilizada no 

presente momento. Uma das disciplinas que é muito afetada com este problema é a física, 

tendo em vista que se trata de uma ciência de cunho complexo de entendimento, e quando não 

utiliza uma didática eficaz, o ensino dessa matéria torna-se caótico.  

Dentro da disciplina de física, encontra-se uma parte muito importante para ser bem 

trabalhada no ensino médio, por ter uma relevância histórica muito grande e ter colaborado 

para o desenvolvimento de muitas tecnologias, trata-se da termodinâmica, porém, esse tópico 

vem sendo trabalhado de maneira deficiente, produzindo um descaso com seu valor 

primordial. 

 

 

4.1 Conceito de didática  

 

 

A pedagogia é o estudo sistemático da educação e a reflexão sobre as doutrina e os 

sistemas de educação, a didática é um seção ou ramo específico da Pedagogia e se refere aos 

conteúdos do ensino e aos processos próprios para a construção do conhecimento. 

Enquanto a Pedagogia pode ser conceituada como a ciência e a arte da educação, a 

didática é definida como a ciência e a arte do ensino, com propósito de aperfeiçoar e 

desenvolver novos procedimentos que enriquece o processo de ensino aprendizagem. 

A pesquisa didática deve adaptar os métodos e as técnicas de maneira a obter o 

máximo resultado com o mínimo de esforço, tendo em conta quer os requisitos objetivos da 

matéria de ensino e da sua lógica interna quer as capacidades subjetivas do aluno e da sua 

psicologia. 

Ensinar e aprender são como as duas faces da moeda, a didática não pode tratar do 

ensino, por parte do professor, sem considerar simultaneamente a aprendizagem, por parte do 

aluno. O estudo da dinâmica da aprendizagem é essencial para uma didática que tem como 

princípio básico não a passividade, mas sim a atividade do aprendiz. Por isso, a didática é o 
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estudo da situação instrucional, isto é, do processo de ensino e aprendizagem, e nesse sentido 

ela satisfaz a relação professor aluno. 

Todo sistema de educação está baseado numa concepção do homem e do mundo. São 

os aspectos filosóficos que dão à educação seu sentido e seus fins. A filosofia sendo a reflexão 

sistemática sobre a concepção da vida exerce influência direta e está em estreita conexão com 

a pedagogia, que é a reflexão sistemática sobre o ideal da educação da formação humana. 

Uma doutrina pedagógica, sendo um conjunto de princípios e diretrizes que orientam a ação 

educativa, fundamenta-se numa teoria filosófica. Dessa forma, toda pedagogia supõe uma 

filosofia. 

O valor de uma doutrina educacional depende do valor da concepção do homem e da 

vida envolvida no processo. 

A didática por sua vez, sendo parte da pedagogia, também está calcada numa 

concepção filosófica. Até o século XIX, a didática encontrava seus fundamentos 

exclusivamente na filosofia. Mas no século passado, a Psicologia começou a estruturar-se e 

passou a reivindicar status de ciência. Assim a partir do século XIX, a didática, que até então 

havia baseado seus pressuposto apenas em aspectos filosóficos, passou a buscar seus 

fundamentos também nas ciências do comportamento, em especial na Biologia e na 

Psicologia, através das pesquisas experimentais. 

No atual panorama a didática encontra-se agregada em todas as ciências que tem como 

principio a transmissão de conhecimentos adquirida no decorre do tempo, isso se deve em 

virtude dessa matéria tratar do processo mais eficiente e qualificado para transmitir o 

conhecimento 

Até o inicio do século XIX, predominou na pratica escolar uma aprendizagem de tipo 

passivo e receptivo, aprender era quase exclusivamente memorizar, nesse tipo de 

aprendizagem, a compreensão desempenhava um papel muito reduzida. 

Esta forma de ensino baseava-se na concepção de que o ser humano era semelhante a 

um pedaço de cera ou argila úmida que podia ser modelada à vontade. Ensinava-se a ler e a 

escrever da mesma forma que se ensinava um oficio manual ou a tocar um instrumento 

musical. Por meio de repetição de exercícios graduados. Os exercícios a serem adquiridos 

eram até certo ponto reduzidos, para que os alunos pudessem repeti-lo corretos e 

adequadamente. 
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No entanto a evolução da investigação no processo de ensino convergiu para um 

processo que aborde o assunto de maneira eficiente, com todos os recursos possíveis de serem 

utilizado para colaborar na produção de resultados positivos. (HAIDT, 2006). 

 

 

4.2 Epistemologia e didática 

 

 

A abordagem histórica no processo de ensino das disciplinas em geral, isto é, a história 

das idéias e não a história dos homens esclarece aos aprendizes as condições de produção do 

saber, e o momento no qual se passou a descoberta. 

Esta reflexão epistemológica que se interessa pelos métodos, princípios e conclusões 

de uma ciência, é baseada em quatro pilar que a fundamenta: 

• Conceitos científicos; 

• Fatos históricos e descoberta; 

• Como pensar leis e teorias; 

• A função didática da noção de obstáculo epistemológico. (PEDUZZI e PIETROCOLA, 

2001). 

 

 

4.3 As contribuições da epistemologia em didática 

 

 

A função do ensino científico é dupla, dar aos alunos chaves essenciais permitindo-lhe 

responder a questões científicas e técnicas em sua vida cotidiana, e ao mesmo tempo 

desenvolver neles atitudes, métodos de pensamento que aproximem dos que as ciências 

lançam mão em seus laboratórios.  

Na abordagem do real, o aluno deveria então se comportar de maneira semelhante a 

um douto, se as referências epistemológicas que caracterizam o trabalho deste último são 

fundamentadas e se as vias pelas quais se efetua a aprendizagem dessas referências são 

confiáveis. Ora, dessas constatações apreende-se que os princípios psicopedagógicos sobre os 

quais baseia a escola para instaurar aprendizagens científicas são características de uma 

epistemologia hoje amplamente recomendada, que trabalha o elo entre o assunto da disciplina 
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em questão com os fatos históricos bem como a crença e a filosofia dominante que 

aconteceram na época de sua descoberta, com essa abordagem facilita ao aluno entender a 

descoberta do conhecimento dentro do contexto histórico. 

O principal vetor dessa teoria é a co-relação entre o momento histórico e as 

descobertas cientificas. (ASTOLFI e DEVELAY, 1990). 

 

 

4.4 Didática aplicada a termodinâmica 

 

 

Negar a complexidade dos conceitos físicos envolvidos na termodinâmica e a 

dificuldade da maioria dos alunos em compreender esses conceitos é além de ingenuidade é 

desconhecer a realidade atual do ensino da Física. Em outras palavras: 

“O conhecimento englobado pela física forma um corpo articulado de modo 

complexo, e parte da dificuldade de se ensinar essa disciplina advém do fato de não 

reconhecermos ou considerarmos essa complexidade em toda a sua extensão. Ao 

tratarmos de modo simplificado um corpo de conhecimento que é muito complicado 

e repleto de sutilezas, podemos acabar por fazer com que ele se torne ininteligível 

aos estudantes.” (ROBILOTTA, 1988, p.9). 

Como, então, evitar que esses conceitos se tornem ininteligíveis para o aluno? Outro 

pilar fundamental é o profissional responsável por uma sala de aula, que se encontram as 

próprias concepções dos professores, que, se não são bem compreendidas, podem vir a se 

tornar mais uma fonte de problemas no ensino e na aprendizagem da Física. Segundo Borges: 

“Todo professor constrói significados da prática docente durante sua formação ou 

mesmo antes de definir-se profissionalmente, pelos exemplos dos seus mestres. 

Também constrói outros significados que resultam de experiências continuadas 

sobre os mais variados aspectos presentes num currículo, como conteúdos, 

habilidades, metodologia e critérios.” (BORGES et al. 2000, p.216-217). 

No Brasil, as deficiências nos programas de educação em ciências nas escolas primária 

e secundária são muito mais graves que as verificadas no ensino universitário. 

Tradicionalmente, nosso ensino de ciências é essencialmente livresco, e nossos jovens têm 
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muito pouca oportunidade de tomar contato com os fenômenos da Natureza e de assimilar os 

métodos empíricos da investigação científica. Mais recentemente, o quadro tem se agravado 

porque o ensino básico é predominantemente exercido por escolas particulares pouco 

interessadas em realizar os investimentos para instalação de laboratórios. As conseqüências 

são múltiplas e graves, além de perdermos a oportunidade de atrair jovens talentosos para as 

carreiras científicas e tecnológicas, ficam prejudicados não somente o futuro cientista ou 

engenheiro, mas também o cidadão que utiliza os produtos da tecnologia em seu cotidiano. 

Assim é preciso realizar mudanças nesse âmbito. Com uma expressão significativa: 

“Um conjunto de idéias, de hipóteses de trabalho, que inclui não só os conteúdos da 

disciplina e os recursos necessários para o trabalho diário, senão também metas de 

aprendizagem, estratégias que ordenem e regulem, na prática escolar, os diversos 

conteúdos de aprendizagem.” (GONZÁLES et al. 1999, p.18). 

Dentro dessa realidade trágica encontra-se a física e em especial a termodinâmica. 

Uma dificuldade clara que ocorre no ensino da termodinâmica é a falta de construção sólida 

no ensinamento dos conceitos envolvidos na matéria relacionada. Auxiliar o aluno na 

compreensão dessas questões exige uma constante retomada de idéias para que ele possa 

estabelecer conexões que resulte em capacitação para o individuo, apesar das dificuldades, 

deve-se insistir nessas conexões para auxiliar o aluno a compreender que:  

“Embora complexa, a realidade é única, uma vez que todos os seus aspectos são 

interdependentes, não têm significado próprio e sim no contexto de que fazem parte. 

Conseqüentemente, o conhecimento é unitário e as diversas ciências se prendem 

umas às outras por vínculos de profunda afinidade” (LÜCK, 1995, p.65). 

As dificuldades com relação aos recursos didáticos são grandes, pois a maioria das 

escolas é carente. Assim, cabe ao professor esforçar-se por conhecer, adaptar-se e saber 

aproveitar as oportunidades, procurando usar recursos alternativos para apresentar o assunto 

aos alunos. Os recursos didáticos podem oferecer ricos estímulos aos estudantes, motivando-

os e em muitos casos ajudando-os a desinibir-se, cabendo ao professor associar os recursos e 

saber explorá-los, Quanto maior a participação dos alunos, melhor a aprendizagem, pois eles 

aprendem a fazer e tirar suas próprias conclusões. Com a utilização dos recursos didáticos são 

alavancas as seguintes vantagens: 

 Motivam os alunos; 

 Tornam o estudo mais interessante; 
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 Facilitam a aprendizagem e a fixação;  

 Favorecem o desenvolvimento de processos mentais, como observação, comparação, 

análise e síntese;  

 Possibilitam experiências diversas;  

 Favorecem o desenvolvimento do pensamento e a conclusão dos assuntos;  

 Aproximam os alunos, principalmente os mais inibidos.  

Os recursos didáticos devem adequar-se ao nível dos alunos, a realidade da escola e ao 

assunto a ser exposto. Quanto à utilização deve-se observa o seguinte: 

 Sempre que possível usar os recursos didáticos de forma coletiva, para provocar 

observações, comentários e para que os alunos tirem conclusões; 

 A utilização do recurso deve ser planejada, desenvolvendo-se acompanhada de 

atividades; 

 Deve ser levando em do em conta o recurso a ser empregado com o assunto e a faixa 

etária dos alunos. (PILETTI, 1994). 

Com isso constata-se a importância de se demonstrar através de experiência os 

fenômenos naturais estudados na física, e em especial os conteúdos de termodinâmica, por ter 

um contexto complexo por traz da teoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

5 – EXPERIÊNCIA PARA A DISCIPLINA DE TERMODINÂMICA  
 

 

 

A física é uma ciência que estuda os fenômenos naturais e como tal ela se presta em 

fornecer ferramentas que reproduzem esses, uma grande ferramenta desenvolvida nos estudo 

de física foi à parte experimental que consistem em descrever de forma concisa e similar o 

real fenômeno em questão, em virtude disso essa importante ferramenta não pode ser 

esquecida na disciplina de física no ensino médio, uma vez que serve de apoio pedagógico 

para absorção de novos conhecimentos. A termodinâmica pode ser muito favorecida com esse 

mecanismo uma vez que os fenômenos dessa matéria são de grau complexo para 

entendimento no nível de ensino médio. 

 

 

5.1 Experimento de condução de calor 

 

 

Experimento 1: Explicando a condução de calor em materiais diferentes. 

Materiais utilizados: 

 Quatro clipes; 

 Uma vela; 

 Suportes de isopor; 

 Varinha de ferro; 

 Varinha de madeira; 

 Fósforo; 

 Suporte de isopor; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Materiais utilizado no experimento 1. 

 

Procedimento: fixe dois clipes utilizando a parafina à mesma distancia nas varas de 

ferro e de madeira, posicione as varas na mesma altura no suporte de isopor e coloque a vela 

embaixo, de forma que a chama atinja por igual às duas varinhas. Conforme mostra a 

imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Montagem do experimento 1. 
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Figura 3: Experimento 1 em desenvolvimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fim do experimento 1: 

 

Explicação: A idéia é mostrar a propagação de calor por condução através de dois 

materiais diferentes, uma varinha de ferro que conduz bem o calor, e uma de madeira, que 

conduz mal o calor. Conforme o calor vai se propagando na varinha de ferro, os clipes vão 

caindo. O mesmo não acontece com a varinha de madeira, pois a madeira não conduz calor 

tão bem quanto o ferro. 
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5.2 Experimento de transição de fases 

 

 

Experimento 2: transição de fases. 

Material utilizado: 

 Uma vela; 

 Uma colher; 

 Fósforo; 

 Um suporte de isopor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Materiais utilizado no experimento 2. 

 

Procedimento: fixe a colher no suporte do isopor, em seguida coloque um pouco de 

parafina no estado sólido dentro da colher, depois posicione a vela embaixo da colher 

conforme mostra a ilustração: 
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Figura 6: Montagem do experimento 2. 

 

Deixe a vela acesa ate que a parafina se transforme em líquido, conforme se segue: 

 

 
 

Figura 7: Parafina no estado líquida. 
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Em seguida apague a vela e deixe a parafina esfriar, ate voltar ao estado sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Parafina no estado sólido. 

 

Após a parafina ter voltado ao estado sólido, acenda a vela e posicione novamente 

embaixo da colher, deixando até que a parafina passe do estado sólido para o liquido e em 

seguida para o gasoso. 

Explicação: A permuta de calor entre materiais que consiste na propagação de energia 

térmica pode causar mudança nos materiais envolvidos no processo. Nesse experimento a 

variação de sua energia térmica provocou a mudança de estado físico da matéria, isso ocorre 

devido os materiais serem formados por moléculas, com o aumento da energia térmica das 

moléculas, ou seja, com o aumento da intensidade com que vibram as moléculas, atinge certa 

temperatura onde a intensidade da vibração é suficiente para superar a interação molecular 

existente no material, então ocorre à mudança de estado 
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Figura 9: Parafina no estado gasoso. 

 

Nesse experimento o fenômeno é de entendimento complexo, porem com a realização 

do experimento torna-se mais claro o entendimento, principalmente quando é realizado pelos 

próprios alunos do ensino médio, servindo de ferramenta pedagógica na construção do 

conhecimento da disciplina de termodinâmica. 
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6 – CONCLUSÃO 
 

 

 

Em suma, a termodinâmica é uma importante área da física, onde estuda o calor como 

uma forma de energia como um todo e suas aplicações no dia a dia, suas propriedades, seu 

comportamento, e um grande diferencial nessa parte da física é que ela é de grande relevância 

para a sociedade, uma vez que seu desenvolvimento proporcionou a revolução na indústria 

com o invento e modernização da maquina a vapor. Com isso fica clara a importância de ser 

trabalhado com a melhor forma possível para propiciar o melhor entendimento por parte dos 

alunos, para que esses possam absorver o valor autêntico da termodinâmica para o 

desenvolvimento das ciências em geral e não só o da física. 

A aprendizagem ocorre quando o aluno participa ativamente do processo de 

reconstrução do conhecimento, aplicando seus esquemas operatórios de pensamento aos 

conteúdos estudados. Por isso, a aprendizagem supõe atividade mental, pois aprender é agir e 

operar mentalmente, é pensar, refletir e praticar. 

O procedimento didático mais adequado à aprendizagem de um determinado conteúdo 

é aquele que ajuda o aluno a incorporar os novos conhecimentos de forma ativa, 

compreensiva e construtiva, estimulando o pensamento operatório. Para que a aprendizagem 

se torne mais efetiva, é preciso substituir, nas aulas, as tarefas mecânicas que apelam para a 

repetição e a memorização, por tarefas que exijam dos alunos raciocínios e praticas. 

Uma didática operatória baseada no construtivismo cognitivo, que concebe o 

conhecimento como uma redescoberta e uma reconstrução por meio da atividade do 

educando. E com isso atingir a meta de estimular as estruturas e os esquemas mentais do 

aluno, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento operatório, permitindo que o 

aluno  raciocine sobre o conteúdo a ser aprendido, para facilitar sua compreensão, assimilação 

e fixação, e para desenvolver habilidades operatórias, garantindo uma aprendizagem mais 

duradoura. Também é necessário  uma explicação histórica dos fatos sócio político e cultural 

que predominaram na época da descoberta cientifica em questão, bem como, os cientistas 

responsáveis por tal estudo, e com isso facilitar o entendimento como um todo, a respeito do 

conteúdo que esteja sendo proposto. 

Nessa perspectiva, a função do professor é coordenar e facilitar o processo de 

construção do conhecimento por parte do aluno: 
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Apresentando situações desafiadoras que despertem a curiosidade dos alunos. 

Dialogando e dando explicações claras a respeito do conteúdo e dos fatos históricos 

que se passaram na época em tese; 

Criando condições para que a pesquisa, a manipulação e a experimentação se realizem 

de forma proveitosa, e resultem em conhecimento para os alunos. 

Por sua vez, ao aluno cabe manipular, construir, observar, comparar, classificar, 

ordenar, seriar, estabelecer relações, situar fatos no tempo e no espaço, contar, fazer 

operações numéricas, ouvir, falar, perguntar, ler, redigir, fazer estimativas, propor hipóteses, 

experimentar, enunciar conclusões, conceituar, analisar, sintetizar, criar, os esquemas de ação 

são à base dos esquemas operatórios. 

Sendo a termodinâmica um ramo da física muito importante, e com grande   relevância 

histórica e científica, faz-se necessário o uso de uma didática eficiente que explique de 

maneira clara e concisa, o seu desenvolvimento histórico, os principais cientistas responsáveis 

pelo seu desenvolvimento e os fenômenos naturais estudado. 

Para facilitar o entendimento dos fenômenos que a termodinâmica descreve, a maneira 

mais eficaz no presente momento é a utilização de experimento que reproduz o fenômeno 

descrito pela teoria. E com isso ajudar o aluno no processo de ensino, através de uma didática 

funcional e eficiente. 
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