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RESUMO 

 

A integração entre a teoria da Aprendizagem Significativa e o recurso de softwares de 

Modelagem Computacional no ensino e aprendizagem de entropia pode contribuir em um 

entendimento dos conceitos, assim como desperta-se no aprendiz a criatividade no 

desenvolvimento de sistemas físicos e o entendimento dos conceitos termodinâmicos. O 

estudo vigente baseia-se em pesquisa bibliográfica, onde busca-se o auxílio de materiais 

bibliográficos para o estudo e a apresentação de três enfoques principais: Estudo da Entropia, 

Teoria da Aprendizagem Significativa e Modelagem Computacional. O primeiro enfoque 

consiste em uma abordagem histórica e epistemológica da Termodinâmica, desde o 

pioneirismo inglês na Revolução Industrial e os trabalhos de Sadi Carnot, passando pelo 

cenário positivista europeu na entrada do século XIX e os trabalhos de Rudolf Clausius, até 

chegar nos trabalhos de James Maxwell e Ludwig Boltzmann sobre a entropia, realizados na 

segunda metade do mesmo século. O conceito de entropia sofre mudanças: de uma grandeza 

determinística para ser tratado como um conceito estatístico, isto é, uma medida de 

probabilidade de ocorrer um determinado estado termodinâmico. O Capítulo 2 aborda a 

descrição sobre a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. A idéia de que o aprendiz 

pode adquirir uma aprendizagem elaborada e estabilizada quando os novos conceitos são 

ancoradas aos conhecimentos  disponíveis na estrutura cognitiva dele (conhecimentos 

prévios) é o ponto fundamental dessa teoria. O Capítulo 3 trata sobre a Modelagem 

Computacional, e a utilização de tal recurso como uma metodologia de aprendizagem para o 

ensino de Física, em específico, na aprendizagem de entropia. O software PHUN é 

apresentado como um recurso voltada ao ensino dos conceitos e abordagens sobre entropia. 

Na apresentação do PHUN, enfatiza-se a utilização deste para a construção de modelos 

termodinâmicos, feitos pelo aprendiz, tendo por base a execução dos princípios programáticos 

da teoria ausubeliana. 

Palavras-chave: Modelagem PHUN. Ensino de entropia. Aprendizagem Significativa 
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INTRODUÇÃO 

 

 A forma sistematizada do conhecimento científico inerente à ciência Física é um 

motivo que proporciona uma dificuldade no tocante ao entendimento de alguns de seus 

conceitos. Um conceito físico que se encaixa bem a essa dificuldade, seja na forma de 

aprender, seja no que se refere ao ensino, é o conceito de entropia. Através de convivências 

em salas de aula, percebe-se que os estudantes do Ensino Médio apresentam dificuldades em 

entender os conceitos termodinâmicos, sobretudo os conceitos de entropia. Outro motivo 

relevante para a análise dessa problemática, sendo este de caráter pedagógico, é a persistência 

de muitos professores em utilizar uma metodologia focada na exposição e assimilação de 

conteúdos no que concerne ao ensino dos conceitos de entropia. O ensino e a aprendizagem 

de entropia a partir de uma metodologia com base na utilização de softwares de modelagem 

computacional, além de ser um recurso inovador para as escolas, pode contribuir para o 

ensino de tal conceito e, de maneira geral, para o ensino de Física. 

 Através de convivências em salas de aula, percebi que os estudantes apresentavam 

dificuldades no entendimento de muitos conceitos referentes à Termodinâmica. Para os 

conceitos de entropia, em específico, a problemática mostrava ser ainda mais presente e 

nítida. Durante os horários de planejamento das aulas sobre Termodinâmica, percebi que os 

livros didáticos usados pelos estudantes costumam trazer assuntos sobre entropia, mas nunca 

com uma ênfase e uma necessidade teórica aceitável, ao contrário de outros conceitos físicos 

que são abordadas em tais livros como força e energia, por exemplo. 

 Em certas situações de planejamento, inseri recursos computacionais como softwares 

educacionais baseados na simulação de fenômenos termodinâmicos. A idéia de acrescentar o 

uso de tal recurso remete ao fato de o computador ser um equipamento atual e de crescente 

uso nas escolas. O fato de poder trabalhar com programas de simulação de fenômenos torna o 

entendimento dos conceitos termodinâmicos mais criativo e instigante. 

 Durante seis meses percebi que haviam problemas na assimilação dos estudantes, o 

que parecia culminar em um difícil processo de aprendizagem dos conceitos termodinâmicos, 

e, em específico, os conceitos relacionados à entropia: 

 (1) uma aparente limitação na criatividade dos estudantes com respeito ao uso de 

softwares de simulação, já que neste tipo de recurso basicamente valores são “jogados”, e tão 

somente observar a evolução do sistema físico. De qualquer forma, eram programas já 
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prontos, o que limitava a criatividade do aprendiz em construir o seu próprio sistema físico e 

comprometia a assimilação e entendimento dos conceitos em estudo; (2) pelo fato da 

disciplina de Física ser empregada no currículo de Ensino Médio utilizando uma metodologia 

que visa a exposição e assimilação de conteúdos (o qual cria uma ausência de dinamismo 

entre o estudante e o assunto em destaque, bem como uma falta de estímulo sobre novas 

alternativas de entender os conceitos de entropia no mundo físico). 

 Em minha atuação tanto como professor do Ensino Médio como estudante do curso de 

Licenciatura em Física, o tópico referente à segunda lei da Termodinâmica passou a ser uma 

constante preocupação. A forma como deveria tratá-lo didaticamente foi um problema com o 

qual me deparei em todas as aulas. Na tentativa de encontrar uma resposta para a dificuldade 

vigente, comecei a pesquisar em fontes que não fossem os livros didáticos. Com o objetivo de 

obter respostas mais atuais, percebi que a exclusividade de tal problemática não era somente 

minha. Diferentes autores colocavam em discussão as dificuldades do ensino da 

Termodinâmica de uma maneira geral, e o conceito de entropia de forma específica. 

 De acordo com Oliveira e Dechoum (2003) a segunda lei da Termodinâmica apresenta 

características que promovem discussões entre os próprios cientistas, principalmente quando 

utilizadas para explicar fenômenos sociais, gerando interpretações que poderíamos classificar, 

no mínimo, como "perigosas". 

 Para Styer (2000) o conceito de entropia já era considerado um dos conceitos mais 

difíceis da Física Clássica. Segundo o autor, até mesmo Von Neumann comentou que 

ninguém sabe na realidade o que é entropia. 

 Lambert (2006), por sua vez, retrata a dificuldade de compreensão do conceito de 

entropia para estudantes de nível superior, afirmando que este é o assunto mais temido pelos 

estudantes do curso de Química ao falharem na compreensão de seus princípios básicos. 

 Percebe-se que os autores expressam suas dificuldades em termos de entendimento 

conceitual, isto é, dificuldades inerentes à formulação da segunda lei da Termodinâmica, bem 

como do conceito de entropia. No entanto, outros autores destacam o problema do ensino 

desse conceito como um aspecto relevante para a compreensão dos estudantes do Ensino 

Médio. 

 De acordo com Zamorano et al. (2006), a dificuldade no entendimento dos conceitos 

termodinâmicos reside em uma ausência de correspondência entre o modelo macroscópico 

das leis e o modelo cinético molecular da matéria. O motivo de tal falta de conexão, segundo 

ele, é, em parte, proveniente da forma de ensinar tal correspondência.  
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 Segundo Nussenzveig (1981), a conexão entre a segunda lei da Termodinâmica e o 

conceito de irreversibilidade, conexão essa relacionada à entropia, é um dos problemas de 

maior profundidade no ramo da Física. 

 Com relação ao uso da metáfora da desordem na explicação do conceito de entropia, 

Viard (2005) argumenta, baseado em suas pesquisas com alunos de Termodinâmica e Física 

Estatística, ambos de graduação, que tal uso é um “remédio que mata mais do que cura”. 

Segundo o autor, considerando uma amostra de dez estudantes, nove associaram entropia à 

idéia de desordem e apenas um foi capaz o suficiente de responder de forma correta a uma 

questão simples de entendimento do conceito. De uma forma geral, os estudantes associam 

entropia à desordem de caráter espacial e caem no esquecimento da entropia enquanto 

abordagem cinética. 

 A utilização da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel no ensino de Física 

nas escolas pode contribuir para o ensino e aprendizagem dos conceitos de Física, sobretudo, 

os conceitos de entropia. Na situação em que o aprendiz depara-se com um novo conceito de 

Física, pelo fato de sua educação escolar ser baseada pela metodologia atual, ele normalmente 

capta este conteúdo de uma maneira literal. Desse forma, sua aprendizagem será do tipo 

mecânica, já que ele apenas consegue reproduzir esse conteúdo de uma forma similar  àquela 

com o qual foi colocada (TAVARES, 2008). 

 Assim, percebe-se que não houve um entendimento da estrutura do conceito físico ao 

qual lhe foi apresentado, e o aprendiz não consegue realizar a transferência do aprendizado da 

estrutura deste novo conceito para a solução de problemas equivalentes em outros contextos 

(como por exemplo, situações do cotidiano onde ocorrem os processos termodinâmicos). 

 Contudo, em uma situação onde o aprendiz tem pela frente um novo conceito de Física 

e consegue realizar conexões entre o material que é apresentado e o seu conhecimento prévio 

em assuntos correlatos, ele constrói significados pessoais para tal informação, onde 

transforma em conhecimentos, isto é, em significados sobre o conceito colocados para ele. 

 Tavares (2008) argumenta que em uma situação de aprendizagem significativa, não 

ocorre somente a retenção da estrutura do conhecimento, pelo contrário, desenvolve-se a 

capacidade de transferência deste conhecimento para a sua possível utilização em diferente 

contexto daquele no qual ela se concretizou. 
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 Moreira (2008), por sua vez, cita que a aprendizagem significativa acontece quando os 

novos conceitos e idéias sofrem interação com outros conhecimentos relevantes e inclusivos 

(claros e disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz), de forma que gera uma contribuição 

para sua diferenciação, elaboração e estabilidade em termos de aprendizado. 

 A modelagem computacional tratada no contexto do ensino de Física procura buscar 

tanto a representação de modelos físicos do mundo real quanto o acesso de modelos do 

próprio aprendiz através de ferramentas chamadas ambientes de modelagem. Atualmente, 

devido aos rápidos avanços da computação gráfica, os ambientes de modelagem permitem 

que os modelos físicos sejam criados de forma icônica a partir de uma simples utilização do 

mouse. O software de modelagem PHUN é um exemplo claro de um recurso em que o 

aprendiz cria seus modelos físicos apenas com o uso do mouse, permitindo para o aprendiz a 

facilidade em se manusear um recurso computacional que complementa o entendimento de 

conceitos físicos, bem como gera diferentes tipos e abordagens de modelagem de fenômenos 

da Física. 

Figueira (2005) argumenta que se considerarmos as variadas formas da utilização do 

computador enquanto recurso didático/pedagógico, a modelagem é uma recurso prático que 

possibilita uma interatividade do aprendiz com o modelo físico ao qual se está construindo e 

analisando. 

 Veit (2005) comenta que a modelagem computacional inserida no ensino e 

aprendizagem de conceitos físicos torna-se uma ferramenta cognitiva na aprendizagem de 

Física no cotidiano, e que com esse recurso procura-se abolir o ensino baseado na visão de 

que o aprendiz é dotado de paciência, o professor como agente detentor e divulgador do 

conhecimento e a escola como o cenário do processo de ensino para o aprendiz. 

Moreira (2009), por sua vez, explica que existem vantagens em uma atividade de 

modelagem realizada no computador com respeito ao ensino e aprendizagem de Física nos 

moldes ausubelianos: 

(1) oferece uma visualização gráfica de elementos que, se considerarmos o modelo 

teórico, seria de difícil percepção; 

(2) carrega a possibilidade de postura ativa do aprendiz, isto é os sistemas interativos 

requerem respostas e tomadas de decisões, de forma que o aluno faça uma construção de seu 

próprio conhecimento; 

(3) cria a interpretação para os modelos físicos, ou seja, quando são usados 

laboratórios virtuais bem como testes de hipóteses, há uma obtenção de previsões com 
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respeito a esses sistemas. Dessa forma, o aprendiz cria uma reflexão no que diz respeito aos 

diferentes modelos teóricos. 

 A integração da teoria ausubeliana e o recurso de software de modelagem 

computacional no ensino e aprendizagem de entropia é um tipo de relação que pode contribuir 

para o entendimento dos conceitos, bem como despertar no aprendiz a criatividade no 

desenvolvimento de sistemas físicos e entender os conceitos termodinâmicos envolvidos. Essa 

integração de metodologias de ensino e aprendizagem de entropia é o foco principal deste 

trabalho. 

 Sendo assim, como ponto de partida, a pergunta de pesquisa é: como a integração 

entre a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e o Software de Modelagem pode 

auxiliar no desenvolvimento de propostas para o ensino de entropia promovendo a 

aprendizagem significativa dos estudantes? 

OBJETIVO GERAL 

Investigar os aspectos teóricos sobre o ensino-aprendizagem de entropia diante do 

contexto da integração entre aprendizagem significativa e software de modelagem 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Relacionar o conceito de entropia às possibilidades de compreensão portadas nas 

premissas da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel sobre o conceito de 

entropia; 

 Apresentar um software de modelagem utilizado no estudo da entropia; 

 Sugerir ações didático-metodológicas vinculadas ao ensino/aprendizagem de entropia 

pautadas na integração entre aprendizagem significativa e software de modelagem. 

METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho é baseada no estudo teórico de 

pesquisa bibliográfica. 

 Primeiramente fez-se uma pesquisa em busca de materiais bibliográficos: livros, 

periódicos, monografias, dissertações e teses, apresentando os três enfoques principais deste 

trabalho, isto é, Estudo da Entropia, Teoria da Aprendizagem Significativa e Modelagem 

Computacional. Fez-se também uma análise prévia de cada enfoque com base em trechos de 

alguns autores especialistas em cada assunto. 
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Em seguida, fez-se arquivamento de materiais utilizados na construção dos capítulos, 

bem como o fichamento desse material coletado. A partir dos textos coletados, fez-se o 

recolhimento de trechos dos autores para servir como complementos importantes na 

construção dos textos dos capítulos.  

A partir daí fez-se a escrita dos capítulos da monografia. Durante o desenvolvimento 

dos capítulos 2 e 3 fez-se sugestões de ações vinculadas ao ensino/aprendizagem de entropia 

com base na relação (integração) entre Aprendizagem Significativa e software de Modelagem, 

como, por exemplo, a construção, a partir do computador, de modelos termodinâmicos pelo 

aprendiz com base na etapa de Organização Seqüencial (uma das etapas sugeridas pela teoria 

ausubeliana). 

 Então, fez-se a escrita definitiva dos temas de estudo, onde: 

 (1) o Capítulo 1 é destinado a uma descrição histórica e epistemológica sobre a 

Termodinâmica, mostrando uma evolução histórica sobre o conceito de entropia; 

 (2) o Capítulo 2 é destinado ao estudo da teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel e sua integração com o ensino e aprendizagem de entropia; 

 (3) o Capítulo 3 é destinado ao estudo da Modelagem Computacional e sobre o seu 

uso como recurso educacional, sobretudo no ensino e aprendizagem de entropia. Também é 

discutido sobre a sugestão de uso do software de Modelagem PHUN no trabalho de 

construção de modelos físicos, em especial, modelos termodinâmicos.  

 Os resultados obtidos durante o desenvolvimento desse trabalho serão aplicados em 

contexto experimental na escola. Dessa forma, pretende-se verificar a validade das idéias 

apresentadas neste trabalho, no que diz respeito ao contexto real. Pretende-se aplicar também 

a mesma idéia em outros conceitos físicos que necessitam um maior grau de abstração, o que 

requer uma abordagem qualitativa para os estudantes. Dentre os conceitos físicos em 

destaque, temos a Física envolvida nas Relatividades Restrita e Geral, bem como os conceitos 

físicos acerca da Mecânica Quântica. 
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CAPÍTULO 1 – TERMODINÂMICA E ENTROPIA 

 

 1.1 Os primórdios: da máquina à vapor até a teoria de Carnot 

 

 Na Inglaterra, o uso do carvão como combustível foi intensificado já na segunda 

metade do século XVI com a crescente escassez de madeira e a conseqüente elevação do seu 

preço. O uso em larga escala de máquinas a vapor não foi necessariamente o que 

desencadeou a utilização de grandes quantidades de carvão mineral. A máquina à vapor foi 

parte de uma solução para o crescente consumo do carvão. 

 O primeiro fator que impulsionou o uso de tal combustível foi sua utilização nas 

fundições, o qual precisava de adaptações tecnológicas para ser viável. Segundo Santos 

(2009), este uso na indústria do ferro fez aumentar a demanda pelo carvão, pois a indústria 

metalúrgica já crescia devido à mecanização da indústria têxtil. 

 A manufatura do algodão se desenvolvia rapidamente com a invenção de novas e 

maiores máquinas movidas à base de força hidráulica, à energia dos ventos, e à tração animal. 

A tecnologia necessária até então em tal processo de mecanização da indústria estava bem 

estabelecida pelo conhecimento dos processos essencialmente mecânicos utilizados nas rodas 

d’água, teares, etc. A Mecânica Newtoniana era a base teórica predominante em tais 

processos (SANTOS, 2009). 

 A primeira bomba atmosférica a vapor de forma tanto econômica como tecnicamente 

viável e, portanto, utilizada em escala comercial foi à máquina de Thomas Newcomen em 

1712. Tal máquina foi a primeira a utilizar o sistema de pistão e cilindro para realizar 

trabalho, algo que nos dias atuais é utilizado em motores de combustão interna. É devido a 

isso que o aparelho passou a ser popularmente conhecido como “a máquina de fogo” (Figura 

1). Assim, as válvulas abriam e fechavam de forma automática, e isso resultava em uma 

minimização dos perigos para um trabalhador próximo à máquina (já que ela operava com 

vapor a altas temperaturas e pressões). 
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Figura 1 – A Maquina à vapor de Thomas Newcomen 

 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_X7SHd4RWaZ0/S6KrEXxCz3I/AAAAAAAAABA/GExrnveGKfI/s1600-

h/Newcomens_Dampfmaschine_aus_Meyers_1890.png 

 

 Em plena revolução industrial em crescimento para além das fronteiras inglesas, havia 

um panorama científico da época com respeito a uma ciência do calor. A escala termométrica 

Fahrenheit foi criada por Daniel Fahrenheit em 1720 e a escala Celsius Por Andrews Celsius 

em 1742. Havia um interesse especial sobre as propriedades do vapor, contudo eram estudos 

na sua essência empíricos, que possuíam um direcionamento mais preciso na utilização em 

máquinas térmicas. Já havia o conhecimento da relação entre temperatura e volume de um 

gás, e o princípio de conservação do calor era citado sem maiores preocupações como uma 

conservação do fogo (SANTOS, 2009). 

 O desenvolvimento na máquina à vapor feito por James Watt (1736-1819) se deu em 

torno de um problema fundamental da máquina de Newcomen. O vapor, chegando no 

cilindro, recebia um jato de água fria para se condensar e produzir o vácuo. Dessa forma, 

quanto mais frio fosse o jato de água e mais frio estivesse o cilindro, melhor seria o 

rendimento da máquina. No próximo ciclo, o novo vapor ao chegar ao cilindro precisaria 

encontrá-lo quente para produzir uma máxima expansão, porém o cilindro estaria frio. Dessa 

forma, haveria a condensação parcial do vapor antes mesmo dele empurrar o pistão para 

continuar o ciclo, isto é, parte do vapor condensaria antes mesmo de realizar o trabalho, 

reduzindo o rendimento da máquina (o qual foi constatado por Watt). 

 Podemos dizer que para se ter o rendimento máximo, o mesmo cilindro deveria estar 

bem frio em um dado momento e bem quente logo que imediatamente após a esse momento. 

A solução encontrada por Watt foi utilizar dois cilindros, um sempre quente e outro sempre 

frio (Figura 2). O cilindro quente recebia o vapor e o enviava para o condensador onde ele 

seria resfriado produzindo o vácuo. Esses cilindros são as chamadas “fonte quente” e “fonte 

http://4.bp.blogspot.com/_X7SHd4RWaZ0/S6KrEXxCz3I/AAAAAAAAABA/GExrnveGKfI/s1600-h/Newcomens_Dampfmaschine_aus_Meyers_1890.png
http://4.bp.blogspot.com/_X7SHd4RWaZ0/S6KrEXxCz3I/AAAAAAAAABA/GExrnveGKfI/s1600-h/Newcomens_Dampfmaschine_aus_Meyers_1890.png
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fria”, que normalmente são citadas nos livros didáticos de Física, sem haver sequer uma 

preocupação para que o aprendiz saiba exatamente a razão de sua importância. 

 

Figura 2 – Máquina a vapor de Watt 

 

Fonte: http://www.cottontimes.co.uk/cottonpix/watt%2010hp%20engine.gif 

 

 Percebe-se que pelo fato de não haver uma ciência formal que explicasse a natureza do 

calor, nem tampouco a existência de uma termodinâmica que permitisse quantificações e 

previsões sobre o processo de transformação de calor em trabalho, tornava-se difícil 

raciocinar de forma antecipada no consumo de carvão ou rendimento das máquinas de uma 

forma segura. Os melhoramentos eram feitos na medida em que as máquinas passavam a ser 

construídas.  

 Como foi possível realizar um funcionamento de uma máquina térmica ou mesmo 

fazer uma revolução industrial com uma precária termodinâmica? Só havia uma maneira: à 

base de muito carvão. De acordo com Santos (2009), Apesar de o rendimento estimado de 

uma máquina de Newcomen não ser superior a 1%, ela ainda podia produzir um trabalho com 

cerca de trinta vezes mais que um trabalhador comum, e foi por essa razão tecnológica que 

havia uma superioridade mercantil inglesa, bem como o desenvolvimento posterior das 

máquinas a vapor. 

 Do ponto de vista tecnológico, percebe-se que não existia a menor importância em 

saber qual a natureza própria do calor: se era uma substância nomeada por Lavoisier (1743-

1794, químico francês considerado o pai da química moderna) como calórico, ou se era uma 

causa dinâmica gerada a partir do movimento das partículas dos corpos. A concepção de 

caráter substancialista do calórico prevalecia, em parte, devido à influência dos químicos 

franceses, bem como suas recentes descobertas. A teoria do calórico possuía uma “lei de 

conservação” na qual ele não pode ser criado nem aniquilado, e que tal princípio era 
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plenamente aceito, bem como possuía raízes muito mais antigas na ciência (CARDWELL, 

1971). 

 Em plena segunda metade do século XVIII, esta questão seria resolvida de forma 

satisfatória somente no século XIX, devido ao artigo de James Joule (1818-1889) em 1845. 

Uma questão na qual havia concordância de muitos com respeito ao calor era que tal ente 

físico, independente de sua natureza, conservava-se. As intuições e aproximações eram 

comuns na época e, assim, influenciadas pelas características atribuídas à substância do 

calórico. Nas duas primeiras décadas do século XIX, havia muitas especulações sobre a 

natureza do calor, bem como uma gama de inventos como máquinas de ar, máquinas de fogo, 

etc. Após o aparecimento das máquinas a vapor, a partir do qual este poder do calor ficou 

muito mais visível do que a evaporação da água dos lagos e oceanos, surge uma idéia do 

poder gerado pelo calor.  A impressão ocasionada pela locomotiva colocou o vapor e seu 

agente causador (o calor) no centro das atenções, ou seja, o calor seria o “motor básico do 

mundo” (CARDWELL, 1971). 

 Uma teoria do calor começava a aparecer a partir da constatação de que o princípio de 

funcionamento das máquinas térmicas era muito diferente daquelas das leis do movimento de 

Newton. Para Cardwell (1971), a Termodinâmica seria o primeiro ramo da Física Teórica a 

não estar mais fundamentada nas leis da Mecânica Newtoniana. O que levou a ciência da 

Termodinâmica a um desenvolvimento teórico certamente foi devido ao uso e estudo da 

máquina a vapor, pois os fenômenos meteorológicos e geológicos eram relativamente sutis, 

enquanto que as máquinas causaram uma mudança radical no estilo de vida das pessoas 

comuns. 

 A razão para o conhecimento dos estudos sistematizados por Sadi Carnot no cenário 

de desenvolvimento das máquinas a vapor na época foi que tais estudos originam os conceitos 

e leis fundamentais da Termodinâmica válidos até hoje, bem como também cria um resgate 

histórico fundamental na elaboração do percurso didático para o entendimento físico da 

entropia. 

 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) escreveu em 1824 a obra intitulada 

“Reflexões sobre Potência Motriz do Fogo e Máquinas Próprias para Aumentar essa 

Potência”. Tal obra é considerada o marco do nascimento da Termodinâmica enquanto 

ciência. No momento em que tal obra foi divulgada, a máquina térmica já era uma realidade 

tecnológica e comercial, possuindo mais de cem anos em uso. A máquina térmica já possuía 

uma importância política, que chegava a ser além de uma simples disputa comercial. Carnot, 
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em sua obra, enfatiza que as máquinas a vapor já operavam em minas, navios, portos, etc. 

(CARNOT, 1988). 

 À primeira vista percebe-se que se pensarmos sob um enfoque atual, para um país 

como a Inglaterra (na época) criar uma dependência da máquina a vapor, deve dotá-lo de um 

grau de desenvolvimento teórico avançado. Porém, tal afirmação não era necessariamente 

verdade, considerando-se o período histórico de Carnot. Apesar da utilização generalizada de 

tais máquinas, a produção de movimento com base no calor não tinha sido sistematizada a 

nível geral. Em outras palavras, a geração de trabalho advindo do calor era algo ainda em 

estudo sobre cada modelo particular de máquina. Isso tornava complicado o estudo de leis 

gerais, aos quais poderiam ser generalizados para qualquer tipo de máquina. Como enfatiza 

Aurane (1986), os desenvolvimentos na produção de potência motriz do calor foram obtidos 

mais por tentativas de caráter intuitivo e por acaso, sem haver uma menor preocupação com 

uma sistematização de caráter teórico. 

 A questão central colocada por Carnot é a partir do seguinte dilema: os possíveis 

melhoramentos nas máquinas a vapor possuem um limite determinado pela natureza das 

coisas ou poderão ser feitos de forma indefinida? A partir daí, nota-se que Carnot propõe-se a 

estabelecer os princípios gerais do funcionamento de todas as máquinas térmicas imagináveis, 

não importando o mecanismo ou qualquer agente particular envolvido. 

 Carnot (1988) cita que a produção de movimento pode ser gerada pelo calor, e que 

qualquer um seria capaz de saber disso. Esta frase, de cunho direto, refere-se à imensa 

popularidade da máquina a vapor, uma vez considerando-se o impacto social que tal aparato 

gerou na época. Ele também argumenta que o calor é responsável pelos grandes movimentos 

terrestres: perturbação atmosférica, queda das chuvas e de meteoros, inclusive os terremotos e 

as erupções causadas pelos vulcões são conseqüências do calor. Percebe-se que tais 

informações são indicadoras do conhecimento que se tinha na época sobre processos de 

conversão do calor em outras formas de energia. 

 De acordo com a tarefa de tentar saber qual o limite para o rendimento das máquinas a 

vapor, Carnot estabelece uma primeira condição. Segundo ele, a produção de movimento nas 

máquinas a vapor está acompanhada por uma circunstância, o qual seria o retorno de um 

estabelecimento de equilíbrio do calórico, isto é, esse calórico na passagem de um corpo a 

uma temperatura mais alta para outro corpo de uma temperatura mais baixa. Assim, a 

produção de força motriz desse calor é devida não a um consumo do calórico, mas sim ao 

transporte desse calórico de um corpo mais quente para um corpo frio (CARNOT, 1988). 
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 Neste ponto, identifica-se um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica 

segundo Clausius, o qual estabelece que o calor não pode transitar, de forma espontânea, de 

um corpo mais frio para outro mais quente. Nota-se também uma generalização, segundo a 

qual tal princípio de funcionamento é válido independente da máquina térmica. Para haver 

uma produção de trabalho a partir do calor, seja qual for o dispositivo usado, era preciso 

existir uma variação de temperatura. Tal condição continua a valer atualmente em nossos dias, 

mesmo a concepção do calórico em conservação (acreditada por Carnot) não ser mais aceita. 

Segundo Santos (2009), quando o calor deixa de ser entendido como uma substância e passa a 

ser entendida como movimento, tal calor produz o movimento da máquina, ou seja, ele foi 

“convertido” em trabalho (parcialmente) e esta parcela convertida não mais existirá enquanto 

calor. 

 Sobre a idéia de uma máquina trabalhando em um ciclo fechado, Aurani (1986) sugere 

que Carnot teria chamado tal atenção de forma pioneira, argumentando que no funcionamento 

das máquinas térmicas presentes na época, o caráter cíclico não era visivelmente evidente. 

Tais máquinas recebiam vapor de uma caldeira, transformavam a expansão de tal vapor em 

trabalho, e o rejeitavam depois de condensado, na forma de água quente. Percebe-se que a 

idéia de um ciclo termodinâmico fechado leva como suposição que a substância utilizada para 

realizar trabalho deve voltar ao ponto inicial em condições iguais de temperatura e pressão em 

cada ciclo. Contudo, havia a tentativa da construção de uma máquina que usasse o ar 

atmosférico como substância realizadora de trabalho. O próprio modelo teórico de Carnot 

tinha como suposição o uso do ar como substância de trabalho (SANTOS, 2009). 

 O primeiro que conseguiu uma máquina nessas condições foi Robert Stirling (1790-

1878) em 1818. O motor Stirling (como é chamado atualmente), utiliza o ar atmosférico como 

substância realizadora de trabalho em um ciclo fechado (Figura 3). O ar no interior da 

máquina não é renovado, somente fornecendo a troca de calor com as partes quente e fria do 

motor, gerando movimento. 
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Figura 3 – O motor Sturling 

 

Fonte: http://www.tcp-ip.or.jp/~ishida96/stirling_engine/photo_db_stirling/Stirling_Patent-1s.jpg 

  

 Sobre a idéia de trabalho em ciclos, nota-se que é algo inerente à construção das 

máquinas térmicas. Poderíamos ter uma máquina que fizesse a transformação de calor em 

trabalho sem a necessidade de operar de forma cíclica somente se o tamanho dessa máquina 

fosse infinito. Considerando-se o ponto de vista prático, nota-se que toda máquina possui um 

tamanho finito de forma que, se tal máquina expandisse para realizar trabalho, tal expansão 

seria limitada pelas suas próprias dimensões. Dessa forma, existe a necessidade do pistão 

retornar para a sua posição inicial. 

 Sobre a condição de reversibilidade da máquina de Carnot, tal critério já era usual para 

os construtores de máquinas hidráulicas. Dessa forma, percebe-se que a idéia de rendimento 

não foi uma criação pioneira de Carnot, mas sim uma idéia comum entre os engenheiros e 

construtores de máquinas hidráulicas, visto que o objetivo era a obtenção da maior quantidade 

de trabalho possível com base na queda d’água disponível. Dessa forma, a existência de um 

ciclo fechado e reversível é anterior aos estudos de Carnot, considerando o ponto de vista 

prático (SANTOS, 2009). 

 Entende-se que uma condição básica para o funcionamento de uma máquina térmica é 

a variação de temperatura. Na obtenção de tal objetivo, Carnot (1988) estabeleceu que toda 

diferença de temperatura que não fosse causada por uma variação de volume ou uma ação de 

natureza química é necessariamente causada por uma passagem do calórico do corpo mais 

quente para o corpo mais frio, e que tal passagem acontece pelo contato dos corpos em 

diferentes temperaturas. Dessa forma, esse contato deve ser sempre evitado. 

 Percebe-se que a construção teórica de um ciclo termodinâmico com as condições 

devidamente colocadas leva Carnot a uma conclusão de que isso é uma maneira eficiente da 

produção de trabalho em uma máquina térmica que funcione entre duas fontes térmicas a 

temperaturas diferentes. Se considerássemos uma máquina que possuísse um rendimento 

maior que a máquina de Carnot (máquina reversível), tal máquina funcionaria sem haver a 

http://www.tcp-ip.or.jp/~ishida96/stirling_engine/photo_db_stirling/Stirling_Patent-1s.jpg
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necessidade de consumo de energia, isto é, operaria em modo perpétuo. Tal demonstração é 

facilmente encontrada nos livros didáticos atuais de Física, como uma forma de mostrar que a 

máquina de Carnot é a mais eficiente possível, mesmo considerando o argumento da 

impossibilidade do modo perpétuo. 

 Com respeito à substância de trabalho utilizada nas máquinas da época, tal questão 

surgiu como resposta aos experimentos com máquinas que utilizavam substâncias diferentes 

do vapor d’água, com o objetivo de buscar maior rendimento. Com relação a tal 

questionamento, Carnot estabelece uma proposição de caráter geral: o rendimento é 

independente do agente empregado para tal realização, isto é, sua quantidade é fixada apenas 

pelas temperaturas dos corpos entre os quais é efetuada a transferência do calórico 

(CARNOT, 1988). 

 O estabelecimento da regra geral para o rendimento possui uma conseqüência 

importante na Termodinâmica, a qual é a formulação de uma escala absoluta de temperatura 

devido à Lord Kelvin (SANTOS, 2009). Antes disso, a definição do padrão de temperatura 

era realizada tendo com base a expansão de um gás, porém, tal expansão não é a mesma para 

todas as temperaturas em todos os gases. Para a máquina de Carnot, a quantidade de trabalho 

realizado possui uma dependência somente da variação de temperatura (a partir do qual a 

máquina trabalha de forma independente do mecanismo utilizado e da substância ao qual é 

empregada). Nota-se, no final das contas, o estabelecimento de uma grandeza, o trabalho, que 

depende somente de outra grandeza já estabelecida, a temperatura, e isso ocorre sem haver 

nenhuma interferência dos fatores de caráter experimental. 

 

 1.2 Rudolf Clausius e uma época de certezas 

 

 O espírito dessa época era que, com o advento do método científico, haveria uma 

redução de todas as outras atividades intelectuais às ciências. William Thompson (Lord 

Kelvin) chegou a desaconselhar seus alunos a seguir carreira na Física, pois grande parte dos 

problemas havia sido resolvida. A Mecânica Newtoniana, o Eletromagnetismo e a 

Termodinâmica possuíam suas leis aparentemente invariáveis e baseadas em um sólido 

formalismo matemático, de modo que a carreira de físico não seria algo estimulante 

(SANTOS, 2009). 

 Santos (2009) cita também alguns exemplos que caracterizam as tentativas da redução 

de todos os conhecimentos para o conhecimento científico: a personagem Sherlock Holmes 

utiliza o método científico (indutivo positivista) para a investigação dos crimes, e com isso, 
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obtendo sempre sucesso; a obra “Livro dos Espíritos”, escrito pelo pedagogo Hippolyte Léon 

Denizard Rivail (1804-1869), conhecido como Allan Kardec, cita os fenômenos espirituais 

como complemento para explicar a natureza; a teoria da evolução de Charles Darwin (1809-

1882), apesar de controversa, é uma tentativa de impulsionar a crença da superioridade 

científica sobre a veracidade da Bíblia, quando afirma que o homem é parente evolutivo dos 

macacos e não uma suprema criação de Deus. 

 Percebe-se que o século XIX foi o palco de uma revolução em uma era de certezas. 

Contudo, no ponto de vista da Física Térmica, a natureza do calor era um tema ainda em pauta 

em pleno final da primeira metade do século XIX. 

 Benjamim Thompson (1752-1814), o Conde de Rumford, apresentou argumentos de 

caráter importante para derrubar a teoria do calórico sem, todavia, conseguir o convencimento 

da maioria influente na comunidade científica da época. Ele notou, a partir de uma série de 

experiências com perfuração de canhões na Baviera (região alemã), que se houver 

movimento, haveria liberação de calor e seu argumento era que nenhuma substância poderia 

ser produzida de forma indefinida por um corpo qualquer. Rumford também realizou o 

cálculo do equivalente mecânico do calor, isso cinquenta anos antes do experimento 

conclusivo de James Joule. 

 Na realidade, Rumford não acabou com a teoria do calórico, pois não estabeleceu uma 

teoria dinâmica para o calor. Inicialmente ele não realizou a relação entre o calor e a energia 

cinética das partículas constituintes da matéria. Para Santos (2009), a geração de calor devido 

ao atrito era bem difícil de explicar com base na teoria do calórico, porém a imagem do calor 

sendo “espremido” para fora de um gás, assim como a água é pressionada para fora de uma 

esponja, é muito convincente para mentes com influências substancialistas. 

 Percebe-se que, desde o início, a busca pela natureza própria do calor possui uma 

relação com os processos de conversão das formas de energia. Dois cientistas que 

apresentaram publicamente o princípio de conservação da energia entre 1842 e 1847, 

começaram de uma forma ou de outra, com respeito ao estudo sobre os processos de 

conversão de energia. Tais cientistas foram Joule e Helmholtz. 

 James Prescott Joule (1818-1889) buscou resolver o problema da natureza mecânica 

do calor utilizando um argumento que não deixasse tantas dúvidas, e a partir daí, passou a ter 

como propósito obter altas precisões nas medidas e nas descrições minuciosas dos 

experimentos, bem como os métodos utilizados. A experiência mais famosa teve como base 

no aparato desenvolvido por ele (Figura 4). 
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Figura 4 - Aparato experimental utilizado por Joule 

 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Joule's_heat_apparatus.JPG 

 

 Segundo Joule (1845), o aparato consistia de um conjunto de pás feito de bronze, 

trabalhando de forma horizontal em uma lata de água. O movimento das pás era feito por 

meio de pesos e polias. Havia uma grande resistência do movimento das pás dentro de uma 

lata com água, de forma que os pesos desciam a uma taxa de um pé por segundo. A altura das 

polias era de doze jardas, e quando os pesos desciam, eles tinham que ser enrolados no 

retorno para cima no intuito de renovar o movimento das pás. Após dezesseis repetições do 

procedimento, o aumento da temperatura na água, armazenada na lata, foi determinado com o 

uso de um termômetro muito preciso e sensível. Para Müller (2007), Joule, em seu 

laboratório, era capaz de medir em torno de 0,005°F de uma forma confiável. 

 Contudo, nenhum dos pesquisadores anteriores teve a capacidade de chegar a uma 

expressão matemática da primeira lei da Termodinâmica, e isso ocorria principalmente pela 

falta de uma grandeza que sintetizasse todas as “forças”, “energias cinéticas” e “potências 

motrizes”, abordadas em seus diversos processos de conversão. Hermann Von Helmholtz 

(1821-1894) é citado como o criador da formulação da lei de conservação da energia por ter 

realizado a relação calor-trabalho em uma explicação mais complexa. Ele afirma que o calor é 

sim um movimento, invisível, e de característica inerente às partículas elementares dos corpos 

(HELMHOLTZ, 1863). Helmholtz não obteve sucesso na descrição da primeira lei da 

Termodinâmica (na sua forma matemática) pela ausência de um elemento importante, ou seja, 

o conceito de energia interna, bem como a relação com as grandezas calor e trabalho. Essa 

relação, em conjunto com a introdução do modelo cinético dos gases e a segunda lei da 

Termodinâmica, só será feito mais adiante por Rudolf Clausius.   

 William Thomson (1824-1907), o Lord Kelvin, desenvolveu um questionamento com 

respeito à teoria de Joule. Kelvin questionava o seguinte: o que acontece com o efeito 

mecânico do calor quando este passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio? 

(SANTOS, 2009). Percebe-se que em um momento onde o princípio de conservação do calor 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Joule's_heat_apparatus.JPG
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começa a ser válido, o questionamento citado por Kelvin realmente faz sentido, pois tal 

pergunta encontra-se numa fronteira conceitual entre calor como substância e as evidências do 

calor como movimento. 

 Rudolf Clausius (1822-1888) criou uma relação com o questionamento de Kelvin, 

quando realizou uma troca de perspectiva da resposta, ou seja, uma reformulação de caráter 

geral na teoria de Joule. Tal reformulação não está em oposição com a teoria de Carnot, mas 

gera uma oposição à afirmação de que “nenhum calor é consumido ou perdido em uma 

operação cíclica”. O questionamento do Lord Kelvin acompanhado da resposta de Clausius 

gera o nascimento do conceito de entropia (SANTOS, 2009). 

 Segundo Dias (2001), Clausius entendia que não havia uma contradição entre a 

primeira lei e a segunda lei da Termodinâmica, desde que o princípio de Carnot sofresse uma 

pequena alteração: (1) Calor é trabalho; (2) O calor retirado da fonte quente possui uma 

parcela consumida; (3) A parcela de calor recebido da fonte quente é convertida em trabalho, 

durante uma expansão isotérmica; (4) A parcela restante de calor, oriundo da fonte quente, é 

designada para a fonte fria, durante uma compressão isotérmica. 

 Percebe-se que para Clausius, havia um “consumo” de calor, na conversão em 

trabalho, onde é considerado em tal interpretação de que o calor é consumido e convertido em 

trabalho, porém a energia conserva-se como uma grandeza superior. O conceito de calor como 

“energia em trânsito” somente aparece após a formulação matemática da primeira lei da 

Termodinâmica. 

 Clausius foi o responsável pela formulação matemática da primeira lei da 

Termodinâmica. Clausius obteve inicialmente a expressão diferencial dU = dQ – dW, ou seja, 

dU = - pdV + dQ, para o princípio de Joule, e mostrou que tal expressão é na realidade um 

princípio de conservação (SANTOS, 2009). Nota-se que a partir da expressão citada, 

considerando-se um ciclo, o calor total pode ser restabelecido se houver a inversão do sentido 

de operação da máquina térmica em estudo. A quantidade de calor U, a energia interna do 

sistema, retorna às condições iniciais depois de completado o ciclo. 

 Com respeito à segunda lei da Termodinâmica, Clausius propõe uma generalização do 

teorema de Carnot, onde mostra a equivalência das transformações cíclicas em uma máquina 

que realiza um processo reversível. De acordo com Feynman, as transformações realizadas 

em vários ciclos de Carnot acoplados são de tal forma que 
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onde Q1 é a quantidade de calor da fonte quente com temperatura T1, e Q2 a quantidade de 

calor com temperatura T2. Assim,  

  
  
 
  
  
  

e dessa forma, para uma máquina operando em um processo reversível, as relações entre os 

calores deve ser alcançada (FEYNMANN, 1977). Percebe-se que o princípio de Carnot seria, 

contudo, considerado também um princípio de conservação de uma grandeza que depende da 

relação entre calor e temperatura. Clausius denomina tal grandeza de entropia, e ela é a 

grandeza que sofre a conservação em uma transformação reversível, da mesma forma que na 

máquina de Carnot. Em outras palavras, a entropia é uma grandeza que nos diz 

matematicamente se um processo é reversível ou não. 

 Nussenzveig (1981) cita o enunciado de Clausius, o qual não é possível a realização de 

um processo cuja conseqüência única é a transferência de calor de uma fonte fria para uma 

fonte quente. Ele também cita o enunciado de Kelvin para a segunda lei da Termodinâmica, o 

qual afirma que não é possível a realização de um processo cuja conseqüência única seja a 

retirada de calor da fonte quente e converter integralmente em trabalho, isto é, a construção de 

um motor que opera retirando calor residual do ambiente, tornando tal ambiente mais frio. Em 

termos da grandeza entropia, ele cita que tal grandeza, oriunda do universo, em nenhum 

momento decrescerá, pois ela permanece constante nos processos reversíveis e crescente nos 

processos irreversíveis. Percebe-se que Nussenzveig cita o termo “universo”. Isso não 

significa que se refere ao universo cosmológico propriamente dito, mas sim a um sistema 

fechado, ou termicamente isolado, o qual pode ser caracterizado como o sistema solar, isso se 

considerar a maioria dos processos que ocorrem em escala terrestre. 

 

 1.3 Ludwig Boltzmann e a explicação do impossível 

 

O século XIX foi uma era de certezas no cenário científico. Essas certezas tinham 

como base o sucesso da Mecânica Newtoniana em conjunto com os formalismos matemáticos 

sofisticados de Lagrange e Hamilton (formalismos lagrangeano e hamiltoniano), os quais 

descreviam movimentos de características complexas como o do peão e a capacidade de 

previsão da existência de um planeta no sistema solar, não observado na época (a descoberta 

do planeta Netuno em 1846). Posteriormente, Maxwell formalizou uma síntese matemática na 
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qual a Mecânica Ondulatória e o Eletromagnetismo se fundiram através das famosas equações 

de Maxwell. Assim, todo o arcabouço teórico da Física Clássica estava completo: a Mecânica, 

o Eletromagnetismo, a Mecânica Ondulatória e a Termodinâmica. 

Em uma forma paralela a essas certezas, ainda existia uma discussão antiga (que 

remonta desde a Grécia Antiga) sobre a natureza contínua ou descontínua da matéria. Tal 

discussão seria em torno da validade da hipótese atômica, o qual estava sendo proposta como 

explicação, de natureza microscópica, do comportamento macroscópico dos gases. Na 

verdade, essa discussão não nasceu devido a essa hipótese. Ela continuava se desenvolvendo 

na Termodinâmica desde as pioneiras discussões acerca da natureza do calor: como 

movimento ou como substância. 

Existia uma tendência científica na época em procurar explicações mecânicas para os 

fenômenos físicos, e a descrição mecânica do calor e do comportamento dos gases eram 

assuntos que faziam parte de tais tendências. Segundo Volchan e Videira (2001), a 

Termodinâmica era essencialmente uma ciência baseada em descrições e para a teoria cinética 

dos gases bastava compreender o comportamento e as propriedades macroscópicas delas, 

tomando como base as leis fundamentais do movimento das partículas constituintes. 

O problema acerca da discussão sobre a natureza contínua ou descontínua da matéria 

era que a hipótese atômica não tinha uma aceitação por um conjunto de eminentes cientistas 

da época. Os energetistas eram um determinado grupo de cientistas que defendiam a idéia da 

energia ser uma nova substância primordial da natureza, capaz de gerar interações entre a 

matéria. Para eles, a questão do átomo resumia-se a uma questão metafísica. Esse grupo 

possuía um pensamento conservador no que concerne à possibilidade de uma descrição 

puramente mecânica da natureza (GONZÁLEZ, 2006). 

Rudolf Clausius, James Maxwell e Ludwig Boltzmann foram os protagonistas que 

desenvolveram os fatos mais significativos da teoria cinética dos gases. Tais fatos ajudam a 

traçar um percurso de cunho histórico para o conceito de entropia. De acordo com Brush 

(2003), a teoria cinética dos gases, apresentada em 1857 pelos trabalhos de Clausius, mostra 

uma descrição das condições moleculares de um gás: (1) o espaço ocupado pelas moléculas 

deve ser desprezível (infinitesimal) em comparação com o espaço ocupado pelo próprio gás; 

(2) a duração do impacto deve ser desprezível em comparação ao intervalo de tempo entre 

duas colisões sucessivas; (3) a influência das forças intermoleculares deve ser desprezível. 

Tal teoria trouxe resultados de caráter importante como: a descrição das propriedades 

dos gases em equilíbrio, as equações de estado, a relação temperatura-energia cinética, a 

formulação matemática para o calor específico, a interpretação molecular-atômico da pressão 
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e uma interpretação de caráter qualitativo para as mudanças de estado físico da matéria. A 

objeção que surgiu na época foi que se as moléculas movem-se tão rapidamente, a difusão 

ocasionada pela mistura dos gases deveria ser mais rápida que o observado e, contudo, isso 

não ocorria (SANTOS, 2009). 

Então, Clausius sentiu-se na obrigação de rever seu postulado que trata do tamanho 

desprezível das moléculas, e dessa forma, tais partículas passaram a possuir um diâmetro 

grande o suficiente para que quando houvesse a colisão com outras moléculas não fossem tão 

distanciadas umas em relação às outras. Dessa forma, Clausius define o “livre caminho 

médio” (distância média que a molécula pode percorrer antes de ocorrer uma interação com as 

outras). Tal conceito é um elemento estatístico (uma indeterminação) inserida na idéia de uma 

distância média. 

A partir daí, James Clerk Maxwell (1831-1879) transformou a teoria de Clausius em 

um grande instrumento estatístico. Maxwell fez uma extensão dessa teoria, mostrando que ela 

poderia ser utilizada não somente na explicação das propriedades dos gases em equilíbrio, 

mas também no estudo dos fenômenos de transporte dos gases (viscosidade, difusão e 

condução de calor). Para Clausius, as moléculas em um gás homogêneo submetidos a uma 

mesma temperatura possuíam a mesma velocidade, mas de acordo com Maxwell as colisões 

entre as moléculas produzem uma distribuição estatística para as velocidades (SANTOS, 

2009). A velocidade média das moléculas, para Maxwell, é proporcional à temperatura do gás 

e obedece a um padrão de distribuição (a distribuição gaussiana). A Figura 5 representa um 

gráfico da distribuição gaussiana das velocidades moleculares de um gás de acordo com seus 

valores distintos de temperatura. 

 

Figura 5 – Gráfico da distribuição gaussiana das velocidades moleculares de um gás para temperaturas 

de 100K, 200K e 400K 

 

Fonte: http://www.tannerm.com//images/maxboltz2.gif 

 

Antes das contribuições de Maxwell para a teoria cinética dos gases, a tendência dos 

cientistas era acreditar que um gás fosse um sistema mecânico determinístico, regido pelas 

http://www.tannerm.com/images/maxboltz2.gif
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leis da Mecânica Newtoniana. Essa idéia de sistema determinístico tem como base a 

possibilidade de uma descrição detalhada do comportamento do sistema, prevendo as 

posições e as velocidades das moléculas (no caso, o gás) de acordo com as leis reversíveis da 

Mecânica. Mas isso seria possível se houvesse o conhecimento de todas as posições e 

velocidades de cada molécula em um determinado instante, e sabe-se que até nos dias atuais 

nada é capaz de realizar tal tarefa. Percebe-se que a questão na falha dessa tarefa está 

relacionada na dificuldade inerente ao comportamento de um grande número de partículas. 

Dessa forma, a Termodinâmica (e outros ramos da Física) começa(m) a se desenvolver não 

mais como base em certezas, mas sim na relação entre irreversibilidade, determinismo e 

probabilidades. 

Ainda no século XIX, a figura do “demônio de Maxwell” tornou-se famosa na história 

da Física, e tal figura corresponde a uma síntese de passagem entre o determinismo e o 

probabilístico (ou seja, entre o macroscópico e o microscópico). Essa figura surgiu quando 

Peter Guthrie Tait (1831-1901), físico e matemático escocês, pediu a Maxwell uma 

colaboração nas explicações da Termodinâmica para um livro didático que estava elaborando. 

Maxwell, então, projetou um experimento mental que sugeria a violação da segunda lei da 

Termodinâmica. Um pequeno ser (mais tarde chamado “demônio”) estaria posicionado na 

passagem que separa duas câmaras contendo um mesmo gás a temperaturas diferentes. O 

trabalho de tal ser é selecionar tipos especiais de moléculas. As moléculas mais lentas passam 

para o lado frio e as moléculas mais rápidas passam para o lado quente, de forma que o 

resultado é tornar o gás quente ainda mais quente e o gás frio ainda mais frio (Figura 6). 

 

Figura 6 – O “demônio” de Maxwell 

 

Fonte: http://www.universe-review.ca/I01-09-demon.jpg 

 

O papel do “demônio de Maxwell” é não somente reverter o irreversível, mas também 

apresentar um novo modelo para o processo irreversível, ou seja, traduzir o fluxo de calor em 

torno de uma distribuição molecular (BRUSH, 2001). Percebe-se que o caráter seletivo feito 

http://www.universe-review.ca/I01-09-demon.jpg
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pelo “demônio” está relacionado à idéia de ordem, e que a mistura dos gases antes da atuação 

deste ser não está relacionada a uma mera idéia de desordem espacial, mas sim uma desordem 

em termos de partículas com diferentes estados energéticos. 

Nota-se que Maxwell fez uma distinção entre as leis dinâmicas e as leis estatísticas, e 

um exemplo disso é a própria segunda lei da Termodinâmica, por ser de caráter estatístico 

(associado ao fato da imprevisão do comportamento futuro das moléculas em suas interações, 

para um enfoque macroscópico), não há sentido em demonstrar com base em argumentos 

puramente determinísticos. Por sua vez, Brush (2001) afirma que a conclusão de Maxwell foi 

o caráter não absoluto em termos de validade da segunda lei da Termodinâmica, de forma que 

tal lei é de caráter estatístico, apropriado apenas para fenômenos no ponto de vista 

macroscópico. A segunda lei por ser uma lei estatística, não implica em ser baseada em 

eventos aleatórios. 

Era preciso encontrar uma “explicação mecânica” para a segunda lei da 

Termodinâmica e, como conseqüência, para a entropia. Percebe-se agora que para a realização 

de tal tarefa, existe um detalhe importante: a segunda lei da Termodinâmica está munida de 

um caráter estatístico, devido aos trabalhos de Maxwell. Assim, Ludwig Boltzmann (1844-

1906) tentaria realizar a tarefa de encontrar uma explicação para a reversibilidade da segunda 

lei da Termodinâmica com base em um modelo mecânico molecular. 

Boltzmann, em 1866, propôs um modelo mecânico no qual considerava que as 

moléculas de um gás se movimentavam em órbitas periódicas e, a partir daí, deduziu uma 

expressão para a entropia, dependente do período das partículas em suas órbitas e que essa 

entropia aumentava no decorrer do tempo. Tal formulação foi denominada de teorema H de 

Boltzmann, e parece fornecer uma justificativa de cunho mecânico para a segunda lei da 

Termodinâmica, na forma de dS(t)/dt ≥ 0 (VOLCHAN e VIDEIRA, 2001). 

O teorema H nos diz que existe uma integral H de uma função da posição e da 

velocidade de uma molécula, onde decresce com o passar do tempo. Para um gás no estado de 

equilíbrio, a integral H é definida como sendo o negativo da entropia, do mesmo modo que 

Clausius definiu em 1865 (DIAS, 2001). Como a entropia na Termodinâmica é definida 

somente para estados de equilíbrio térmico, Boltzmann fala que a função H poderia ser 

considerada como uma entropia na forma generalizada, isto é, possuindo um valor para estado 

qualquer. Dessa forma, percebe-se que o teorema H é equivalente com a afirmação de que a 

entropia sempre aumenta ou permanece constante, e isto é, na realidade, o enunciado da 

segunda lei da Termodinâmica. 
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Nota-se aqui que Boltzmann explica a sua função de uma forma determinista, ou seja, 

partindo de um modelo mecânico microscópico e considerando o caráter estatístico da 

distribuição das velocidades e posições das partículas, a sua função H teria a capacidade de 

previsão do comportamento de um sistema. Como a aplicação do teorema H era voltada a 

sistemas estritamente periódicos, Boltzmann passou então a utilizar elementos estatísticos 

oriundos da função de distribuição de velocidades de Maxwell. 

Josef Loschmidt (1821-1895), em 1876, propôs uma objeção ao teorema H, o qual 

ficou denominado como o “paradoxo da reversibilidade”. Tal objeção argumentava que de 

acordo com as leis de Newton, existia a possibilidade de um sistema termodinâmico retornar 

para qualquer estado inicial, bastando inverter as velocidades das moléculas. Nota-se que tal 

argumento parece ser uma contradição fundamental entre a reversibilidade das leis de Newton 

e a irreversibilidade encontrada na natureza. De acordo com Santos (2009), como é possível 

chegar, através das leis reversíveis, a expressões matemáticas que expliquem os 

comportamentos irreversíveis de um sistema termodinâmico? 

A resposta de Boltzmann para a objeção de Loschmidt foi afirmar que a entropia é 

uma medida de probabilidade de um estado termodinâmico, o qual é definido no enfoque 

macroscópico. Para cada estado microscópico (com igual probabilidade de acontecer), os 

estados macroscópicos correspondentes ao equilíbrio térmico são conjuntos de um grande 

número de estados microscópicos e, dessa forma, são dotadas de alta probabilidade. Contudo, 

os estados macroscópicos que desviam de forma significativa do equilíbrio, consistem de 

somente certos estados microscópicos e essas possuem um probabilidade baixa. Para um 

processo de caráter irreversível, o sistema termodinâmico passa de uma situação pouco 

provável (estado de entropia baixa) para uma situação mais provável (estado de entropia alta). 

É a partir de tal explicação,de cunho estatístico, que surge a famosa equação S = k∙(ln 

Ω). A distinção entre o macroestado e microestados é uma idéia de cunho crucial na teoria de 

Boltzmann (SANTOS, 2009). Quando ocorre o agrupamento de um número de microestados 

e designa-se de forma coletiva como macroestados “desordenados” ou “em equilíbrio”, é 

possível pensar em ir de estados menos prováveis para estados mais prováveis. A 

interpretação estatística permite determinar um valor da entropia também em estados 

termodinâmicos de não equilíbrio. 

Henri Poincaré (1854-1912) em 1890 propôs uma objeção para o teorema H, 

colocando-se na forma de um teorema. Poincaré cita que a partir de determinadas condições, 

um sistema de partículas (como um gás) retornará, de forma eventual, para um conjunto 

inicial qualquer de posições e velocidades moleculares. No caso da entropia, se ela for 
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determinada por tais variáveis, então ela deve retornar também ao seu valor original. Nota-se 

que se a entropia cresce conforme um período de tempo, ela deve decrescer durante outro 

período. Tal objeção tornou-se conhecida como sendo “o paradoxo da recorrência”. 

Esse paradoxo foi utilizado pelo matemático e filósofo alemão Ernst Zermelo (1871-

1953), em 1896, para enfrentar o ponto de vista mecanicista do mundo. Ele afirmava que a 

segunda lei da Termodinâmica era uma verdade absoluta, de forma que qualquer teoria o qual 

levasse a predições inconsistentes com a segunda lei deveria logo estar falsa (SANTOS, 

2009). Percebe-se que tal refutação não se aplicaria somente à teoria cinética dos gases, mas 

também em qualquer outra teoria, que tem como base a afirmativa de que a matéria é formada 

por partículas que se movem de acordo com os princípios da Mecânica. 

Boltzmann admitiu que as recorrências eram consistentes com o enfoque estatístico, 

isto é, elas são flutuações, pelas quais certamente ocorrem se esperarmos um tempo 

suficiente. Percebe-se a partir do argumento de Boltzmann que o determinismo levaria à 

mesma conseqüência qualitativa que seria esperada se considerássemos uma seqüência 

aleatória de estados. O conceito de entropia, na sua proposição de caráter estatístico, 

estabelece que apesar de qualquer processo natural possa ser de natureza reversível, aqueles 

processos irreversíveis são os que carregam uma probabilidade mínima de ocorrência. 

São impossíveis de acontecer, no ponto de vista prático, considerando que o tempo 

necessário para a ocorrência do processo seria maior que a idade do universo. Em outras 

palavras, isso seria o significado físico da palavra impossível (SANTOS, 2009). Entretanto, 

de uma forma geral, percebe-se que Boltzmann utilizava-se de argumentos filosóficos e 

epistemológicos como elementos adicionais na explicação da natureza estatística da entropia. 

Santos (2009) refere-se a Boltzmann como um físico epistemólogo da ciência, o qual dedicou 

seu tempo na difusão de idéias contra o que ele próprio acreditava ser “a tendência dogmática 

do pensamento científico”, representado pelos energetistas. 

O terceiro momento histórico da Termodinâmica se caracteriza, basicamente, em uma 

passagem entre duas representações do mundo físico. A idéia, inicialmente, era aplicar o 

modelo mecânico determinístico (a Mecânica Newtoniana) na teoria do calor. Tal tarefa 

realiza-se no caso da primeira lei da Termodinâmica, a partir dos postulados referentes à 

teoria cinética dos gases, e modifica-se de forma graduada até identificar-se um surgimento da 

teoria do caos a partir dos trabalhos de Maxwell. 

Esse momento histórico é marcado tanto por oposições das visões macroscópicas e 

microscópicas, como também pela ruptura com a visão determinística da Termodinâmica e, 

de uma forma geral, do conhecimento científico. No caso da entropia, ela desenvolve um 
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conceito estatístico, isto é, como uma medida de probabilidade de ocorrência de um 

determinado estado termodinâmico (no caso de estados de equilíbrio) e, posteriormente, 

generaliza-se para estados fora do equilíbrio. Percebe-se que, no ponto de vista didático, a 

característica de irreversibilidade, observada na natureza, impõe-se como a principal noção a 

ser tratada no enfoque científico. A segunda lei da Termodinâmica (uma lei que representa o 

caráter irreversível dos processos naturais) passa de uma lei absoluta (na visão macroscópica) 

para uma lei de caráter estatístico (na visão microscópica). 
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CAPÍTULO 2 – A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL 

 

 

  

A aprendizagem torna-se um processo significativo a partir do momento em que um 

conteúdo novo é incorporado nas estruturas de conhecimento do aprendiz, e a relação com o 

conhecimento prévio desse conteúdo no qual ele possui resulta em um significado para ele. 

De acordo com Pelizzari et al. (2001), o novo conteúdo adquirido é armazenado de forma 

isolada, por meio de associações de caráter arbitrário na estrutura cognitiva do aprendiz. 

As idéias de David. P. Ausubel, psicólogo norte-americano cujas formulações iniciais 

são datadas na década de 1960, encontram-se entre as pioneiras propostas de cunho 

psicoeducativa onde procuram atribuir uma explicação sobre a aprendizagem humana. Lima 

(2008) afirma que Ausubel desenvolveu seus trabalhos em busca de uma teoria baseada em 

um processo de aprendizagem não mecânica, e com aplicação que pode estar voltada para a 

sala de aula. 

Essa proposta de aprendizagem fundamentada por Ausubel consiste basicamente em 

um processo que considera o conhecimento prévio do aluno a partir de determinado assunto 

como relevante e essencial. De acordo com Ribeiro e Nuñez (2004) a meta na aprendizagem 

significativa ausubeliana consiste em que o aluno desenvolva um aprendizado usando os 

conhecimentos já existentes em sua estrutura cognitiva. Percebe-se que se levar em 

consideração a relação entre o que o aprendiz sabe e o novo conteúdo ao qual ele está 

submetido, este possuirá uma compreensão atribuindo-lhe um significado, e não somente o 

processo de memorização de caráter mecânico. 

A partir daí, Lima (2008) afirma a existência de uma inter-relação (integração) entre o 

conhecimento que o aprendiz sabe e o novo, e que essa inter-relação gera uma transformação 

de idéias novas em informação a partir de associações, o que ocasiona um significado ao novo 

conteúdo. 

 A Aprendizagem Significativa é um processo no qual uma informação nova relaciona-

se, de forma substantiva (ou seja, não literal) e não arbitrária, a um aspecto considerável da 

estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 1999). Para Lima (2008), a não arbitrariedade é 

uma relação entre o material potencialmente significativo e as estruturas cognitivas relevantes 

do aprendiz, chamadas de subsunçores. Dessa forma, os novos conceitos são aprendidos pelo 

aprendiz com significado no momento em que os conceitos do próprio aprendiz estejam 

disponíveis em sua estrutura cognitiva, de forma que serve para ele como pontos de 

ancoragem. 
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Ausubel (2002) define o subsunçor como um conceito ou idéia já existente na 

estrutura cognitiva do aprendiz, e que tal idéia possui a capacidade de ancorar uma nova 

informação para que seja atribuído significado. Segundo Lima (2008), a substantividade é 

algo incorporado na estrutura cognitiva do aprendiz, culminando-se substância do novo 

conhecimento para o aprendiz através do estabelecimento de representações variadas para um 

único significado. Dessa forma, percebe-se que para a aprendizagem significativa, as idéias e 

os conceitos não podem depender, de forma exclusiva, da utilização de signos específicos, 

mas sim de uma variedade desses signos. 

Quando um conteúdo escolar noqual o aprendiz deve aprender não é relacionado a 

algo previamente conhecido, ocorre a aprendizagem mecânica, isto é, as novas informações 

são aprendidas sem haver uma interação com os conceitos existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz.  

Assim, Pelizzari et al. (2001) exemplifica que, quando não há o processo de 

ancoragem, o aprendiz memoriza fórmulas e conceitos, porém acontece o esquecimento de 

tais informações após uma determinada avaliação. Percebe-se que no momento onde os 

conceitos inerentes do próprio aprendiz estão disponíveis em sua estrutura cognitiva, isto é, 

como pontos de ancoragem, os novos conceitos são aprendidos com significado, e, portanto, 

ficam retidos por mais tempo na memória. 

Em consideração às definições aqui apresentadas, Ribeiro e Nuñez (2004) citam que 

existem condições básicas que devem ser colocadas em consideração para haver a 

aprendizagem significativa: 

(1) o novo conhecimento adquirido pelo aprendiz deve ser potencialmente 

significativo; 

(2) a estrutura cognitiva do aprendiz deve prever a existência de inclusores 

prévios;  

(3) o aprendiz precisa possuir uma disposição para o aprendizado. 

Percebe-se que para haver o significado psicológico do material, é preciso que o 

relacionamento de caráter substantivo com a estrutura cognitiva do aprendiz possua a 

capacidade da conversão do significado lógico do material em psicológico (LIMA, 2008). 

Assim, o conteúdo do material destinado ao aprendiz torna-se potencialmente significativo. 

Para que o material utilizado pelo aprendiz possua um significado lógico, é preciso que haja a 

relação (de modo substantivo e não arbitrário) com as idéias, bem como aos conceitos no 

domínio cognitivo humano. Segundo Moreira (1999), essa característica do significado lógico 

é intrínseco ao material em si. 
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Para Moreira (1999), a característica emergencial do significado psicológico 

dependerá não apenas de um material logicamente significativo apresentado para o aprendiz, 

como também da disponibilidade desse aprendiz em aprender determinado conteúdo. 

Assim, percebe-se que o conhecimento prévio deve servir de matriz organizacional 

para incorporação, compreensão e fixação de novos conhecimentos, no momento da conexão 

com conhecimentos especificamente relevantes e pré-existentes, na estrutura cognitiva do 

aprendiz. 

Para que a aprendizagem significativa ausubeliana ocorra, é preciso entender o 

processo de ancoragem do conhecimento, ao contrário do comportamento em um sentido 

observável, e perceber a importância dos processos cognitivos no desenvolvimento desse 

conhecimento. De acordo com Pellizzari et al. (2002), as idéias de Ausubel caracterizam-se 

por ter como base uma reflexão (de caráter específico) no que concerne à aprendizagem 

escolar e o ensino do aprendiz. Percebe-se que tais idéias recorrem a uma organização do 

conhecimento com respeito ao ensino, ao contrário de generalizações e transferências da 

aprendizagem escolar a partir de princípios explicativos (oriundos de outras situações de 

aprendizagem). 

Praia (2000) afirma que o desenvolvimento cognitivo do aprendiz é um processo de 

cunho dinâmico, onde os novos conhecimentos estão em interação com os que já existem. 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) lançam a proposta de quatro princípios programáticos, 

com o objetivo de auxiliar o educador na construção da aprendizagem significativa em seu 

aprendiz (Figura 7): 

(1) Diferenciação Progressiva; 

(2) Reconciliação Integradora; 

(3) Organização Seqüencial; 

(4) Consolidação. 
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Figura 7 – Esquema gráfico dos princípios programáticos da Aprendizagem Significativa Ausubeliana 

 

Fonte: LIMA (2008). 

 

O sistema cognitivo humano possui uma forma hierárquica (MOREIRA, 1999). Dessa 

forma,as idéias explicativas e inclusivas assumem o topo da estrutura e ocupam idéias, 

conceitos e fatos de uma maneira progressiva. De acordo com Lima (2008), tal sistema 

hierárquico facilita o aprendiz ao perceber aspectos diferenciados de um determinado conceito 

no geral, ao contrário de somente perceber parcelas desse conceito. 

 No processo de Diferenciação Progressiva, os conceitos mais gerais e inclusivos 

precisam ser apresentados primeiramente para haver a diferenciação em detalhes, bem com 

nas suas especificidades (LIMA, 2008). Percebe-se que dessa forma, a Diferenciação 

Progressiva é colocada como uma parcela do processo da Aprendizagem Significativa. 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) citam que tal processo gera uma retenção e organização 

dos conceitos, o qual resulta em uma hierárquica elaboração de conceitos na estrutura 

cognitiva do “pico para a base”. O conceito ao qual o aprendiz estabelece o contato deve 

proporcionar a diferenciação progressiva do conhecimento desse conceito, abordando a 

exploração das diferenças e semelhanças relevantes. 

 Um exemplo para o conceito de entropia, ao qual pode ser colocado o princípio 

programático da Diferenciação Progressiva, seria considerando-se tal conceito vinculado aos 

processos termodinâmicos, bem como a citação de situações onde ocorrem cada um desses 

processos. Sabe-se que a entropia (conceito geral) é uma grandeza relacionada aos processos 

termodinâmicos, e que esses podem ser reversíveis e irreversíveis (conceitos intermediários). 

Uma situação onde ocorre o processo reversível é na geladeira (conceito específico), onde o ar 

quente é retirado para fora do aparelho pelo motor e por resfriamento surge o ar frio, gerando 
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correntes de convecção. Para haver o resfriamento e a conservação dos alimentos no interior 

da geladeira, é necessário haver as correntes de convecção, e, devido a isso, o motor trabalha 

constantemente para manter tais correntes a todo momento. 

 Um exemplo (não térmico) classificado como um processo irreversível ocorre quando 

consideramos a queda livre e a quebra de um ovo ao chocar-se no chão (conceito específico), 

onde na prática é estatisticamente improvável ocorrer uma reversibilidade do processo (ou 

seja, o ovo reconstituir-se e voltar para a situação inicial durante a queda livre). 

 Percebe-se que as idéias relacionadas (entropia, processos, reversíveis, irreversíveis, 

geladeira e quebra do ovo em queda livre) podem ser colocadas pelo aprendiz para criar uma 

retenção e organização dessas idéias, e que isso culminaria em uma elaboração hierárquica de 

conceitos na estrutura cognitiva do “topo para a base”, isto é, no sentido do geral para o 

específico , onde: 

 (1) a entropia é um conceito de aspecto geral; 

 (2) os processos reversíveis e irreversíveis são conceitos intermediários; 

 (3) a geladeira e a quebra de um ovo em queda livre são conceitos específicos.  

 Isso caracteriza o processo de Diferenciação Progressiva com base na utilização do 

exemplo anterior (Figura 8). 

 

Figura 8 - Esquema para proporcionar a Diferenciação Progressiva em um exemplo do conceito de entropia 

 

Fonte: Elaboração Própria (2013). 

 

 No princípio programático da Reconciliação Integradora ocorre a delineação, de cunho 

explícito, das semelhanças e diferenças entre idéias relacionadas (AUSUBEL, NOVAK e 

HANESIAN, 1980). Segundo Lima (2008) a aprendizagem deve ter como início nos 

conceitos mais específicos, mostrando os conceitos de caráter intermediário a eles 
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relacionados para que em seguida sejam colocados os conceitos mais gerais sem perder o 

entendimento do geral. 

 Um exemplo para o conceito de entropia no qual pode ser colocado a Reconciliação 

Integradora seria considerando situações específicas de processos termodinâmicos, o tipo de 

processo e por fim a grandeza (comum na análise) relacionada aos tipos dos processos 

citados. Um exemplo específico seria o aparelho de ar condicionado que, assim como a 

geladeira, retira o ar quente para fora da sala, resfria o interior da sala gerando ar frio e o 

motor (exaustor) mantém as correntes de convecção constantemente. O processo 

termodinâmico envolvido no funcionamento do ar condicionado é do tipo reversível (conceito 

intermediário), ou seja, a sala naturalmente terá ar quente com o passar do tempo (situação 

natural), mas o ar condicionado mantém as correntes de convecção para modificar (reverter) a 

situação natural. 

 Outro exemplo de caráter específico seria a mistura, em um vasilhame de vidro, de 

duas camadas de areia, sendo que uma das camadas com a coloração preta e a outra de cor 

branca. Durante o processo de chacoalhar o vasilhame, as camadas de areia, com o passar do 

tempo, passam a mistura-se, possuindo no geral uma coloração cinza. O processo 

termodinâmico em tal exemplo é do tipo irreversível, ou seja, é improvável na prática a 

ocorrência da situação onde as camadas de areia se separem, voltando à disposição inicial das 

camadas separadas. 

 A grandeza física que está relacionada aos processos termodinâmicos é a entropia 

(conceito geral), de forma que tanto os processos reversíveis quanto os irreversíveis terão sua 

explicação em termos da entropia de cada sistema citado (isto é, os exemplos específicos 

anteriormente expostos).  

 Percebe-se que as idéias relacionadas aqui (entropia, processos, reversíveis, 

irreversíveis, ar condicionado e mistura das camadas de areia preta e branca) geram uma  

aprendizagem no qual deve-se ter inicialmente os conceitos mais específicos (ar condicionado 

e mistura das camadas de areia preta e branca), mostrando os conceitos de caráter 

intermediário a eles relacionados (reversíveis, irreversíveis e processos) onde em seguida seja 

apresentado o conceito geral (entropia) (Figura 9). Isso caracteriza o processo de 

Reconciliação Integradora com base na utilização do exemplo em específico. 
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Figura 9 - Esquema para proporcionar a Reconciliação Integradora em um exemplo do conceito de entropia 

 

Fonte: Elaboração Própria (2013). 

 

 Os tópicos de estudo devem ser tratados seqüencialmente de uma forma coerente com 

as relações de dependência presentes no conteúdo trabalhado. Lima (2008) cita que o 

processo de Organização Seqüencial dos conteúdos é a oportunidade de fazer com que a nova 

informação, uma vez adquirida pelo aprendiz, se ancore aos conceitos existentes na estrutura 

cognitiva deste.  

 As Figuras 8 e 9 são esquemas que seriam criados pelo aprendiz, no qual 

proporcionam os princípios programáticos da Diferenciação Progressiva e Reconciliação 

Integradora nos exemplos que abordam o conceito de entropia. Assim, percebe-se que tais 

esquemas são Organizações Seqüenciais, ou seja, criam a oportunidade de fazer com que a 

nova informação sobre o conceito de entropia, adquirida pelo aprendiz, se ancore aos 

conceitos existentes na estrutura cognitiva deste (isto é, a entropia como conceito ligado às 

idéias de ordem e desordem). 

 No processo de Consolidação do conceito, este deve ser explorado como um todo na 

forma de práticas e exercícios. Isso deve ser feito antes de haver a introdução de um novo 

conceito. A possibilidade de êxito na aprendizagem seqüencialmente organizada deve ser 

assegurada, de forma que a dinâmica do aprendizado cesse quando o aprendiz realmente 

ancora o conceito aprendido, isto é, compreendendo com significado. 

 No caso do conceito de entropia, o aprendiz pode obter uma dinâmica no aprendizado 

quando ele utiliza como exercício a criação de um modelo físico sobre termodinâmica a partir 

de um software de modelagem. Percebe-se que tal prática pode ajudar a explorar os conceitos 

termodinâmicos ligados à entropia, uma vez que essa prática deve ser feita antes de o aprendiz 

manter contato com o novo conceito. A dinâmica envolvida no aprendizado de 

Termodinâmica para o aprendiz (quando ele cria seu próprio modelo físico) será completa 
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quando esse ancorar os conhecimentos prévios em sua estrutura cognitiva com a idéia de 

entropia, uma vez compreendida. 

 Segundo Lima (2008), existem duas formas de utilizar a Aprendizagem Significativa 

Ausubeliana no ponto de vista da prática pedagógica: 

 (1) na forma substantiva, através da seleção de conteúdos de caráter básico, da 

coordenação e da integração desses conteúdos em distintos níveis; 

 (2) programaticamente, através da ordenação da seqüência da matéria de estudo, de 

forma a respeitar a organização lógica interna do conteúdo em conjunto com as atividades 

práticas. 

 Se considerarmos no âmbito do ensino e aprendizagem do conceito de entropia, o 

professor pode utilizar essas duas formas da seguinte maneira: 

 (1) substantivamente ele pode definir os conceitos termodinâmicos envolvidos na idéia 

de entropia, a captação dos conhecimentos prévios do aprendiz sobre o conceito em destaque, 

e a apresentação dos organizadores prévios acerca da entropia. 

 (2) programaticamente ele pode proporcionar (para o aprendiz) os quatro princípios 

programáticos existentes (a partir de exemplos do conceito de entropia), ou seja, 

Diferenciação Progressiva, Reconciliação Integradora, Organizador Seqüencial e 

Consolidação, da mesma forma como foram relacionadas anteriormente. 

Percebe-se que para haver a Aprendizagem Significativa, é preciso a existência de 

idéias que ancoram o conceito na estrutura cognitiva do aprendiz com as quais os novos 

conceitos venham a interagir, para que garanta a assimilação do novo conhecimento. Mas o 

que devemos fazer quando não existem os conhecimentos prévios apropriados para o 

aprendiz? Ausubel, Novak e Hanesian (1980) propõem os desenvolvimentos dos 

denominados Organizadores Prévios. Para Lima (2008), os organizadores prévios servem de 

âncora para novas aprendizagens, gerando o desenvolvimento de idéias prévias para o 

aprendiz, e que eles também acionam subsunçores adormecidos, tornando-os ativos para o 

processo de Aprendizagem Significativa. 

 

2.1 O papel do professor na Aprendizagem Significativa 

 

A evolução da humanidade tem como dependência direta a evolução de como as 

pessoas observam e compreendem o mundo. Essa visão é determinada, na sua essência, pela 

forma como as pessoas aprendem a aprender sobre o mundo em que vivem. A aceleração das 

mudanças, bem como das inovações, carregam uma problemática de natureza educacional, ou 
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seja, o modelo de aprendizagem comportamental passou a ser insuficiente para aprender o 

mundo. Segundo Santos (2011), a razão para isso é simples: o conceito de aprendizagem 

passou a se tornar dinâmico, e a forma de aprender passou a ser exigência de caráter 

instrumental (relativa), deixando de ser uma capacidade determinante e absoluta. 

O dilema ao qual tal necessidade causa consiste que as pessoas possuam atitudes ainda 

incrustadas nas crenças comportamentais, o qual se construiu nos momentos de jornada 

escolar. Isso torna tal mudança de paradigma um verdadeiro desafio para os professores. 

O modelo de aprendizagem atualmente não é mais aquele onde o aprendiz recebe a 

informação pronta e executa (como única tarefa) a repetição naquele momento. A promoção 

da aprendizagem significativa tem como fundamento um modelo dinâmico, onde o aprendiz é 

sujeito presente, com todos os seus saberes, bem como interconexões mentais. A verdadeira 

aprendizagem aparece quando o aprendiz constrói ou reconstrói o conhecimento, e forma 

conceitos sólidos acerca do mundo (SANTOS, 2011). Percebe-se que o aprendiz possibilita o 

agir e o reagir em confronto com a sua realidade. 

De acordo com Santos (2011), a concretização da aprendizagem significativa por parte 

do professor consiste de sete maneiras de construção e reconstrução do conhecimento: 

(1) O sentir, ou seja, a aprendizagem começa por um significado contextual e 

emocional; 

(2) O perceber, isto é, após a contextualização, o professor precisa perceber as 

características específicas onde o conceito está sendo estudado; 

(3) O compreender, ou seja, quando ocorre a construção do conceito, no qual existe a 

garantia da possibilidade de uso do conhecimento em variados contextos; 

(4) O definir, isto é, esclarecer um conceito para que o aprendiz deva definir com suas 

palavras, de uma forma que o conceito torne-se claro para ele; 

(5) O argumentar, ou seja, o aprendiz (depois de definir) necessita relacionar de 

maneira lógica os conceitos, e tal etapa ocorre a partir do texto falado, escrito, verbal e não 

verbal; 

(6) O discutir, isto é, o aprendiz formula uma cadeia de raciocínio a partir da 

argumentação; 

(7) O transformar, ou seja, a intervenção na realidade do aprendiz. 

Percebe-se que as sete etapas acima descritas podem ajudar na caracterização da ação 

do professor frente ao desafio citado, e que a compreensão das atitudes (a serem adotadas) em 

cada etapa pode capacitar o professor na promoção da Aprendizagem Significativa. 
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Na primeira etapa, o professor precisa ter como compreensão básica o fato de que o 

aprendiz necessita a construção de um sentido concreto no que concerne ao conteúdo 

apresentado. Tal necessidade consiste de uma característica fundamental do cérebro humano, 

isto é, a totalização, pois o cérebro percebe primeiramente a forma global, ou seja, o contexto 

total do objeto em análise (SANTOS, 2011). Percebe-se que dessa maneira, não existe a 

Aprendizagem Significativa para o aprendiz se não existir a construção de sentido. Assim, o 

professor deve ter como primeira preocupação o fato de levar o aprendiz a construir o sentido 

do objeto, levando em consideração o contexto de mundo do aprendiz. 

Um exemplo vinculado à entropia onde o professor pode incluir a primeira etapa para 

a concretização da Aprendizagem Significativa seria o sentido real acerca do funcionamento 

de uma geladeira. O professor poderia lançar a seguinte pergunta para o aprendiz: que sentido 

tem o funcionamento da geladeira de sua casa? Com  tal pergunta, o aprendiz poderá perceber 

o contexto geral do sistema termodinâmico envolvido na pergunta (a geladeira) quando ele 

responder que o sentido real está na utilização desse sistema no cotidiano (ou seja, sua 

utilidade no contexto de mundo do aprendiz).  

Na segunda etapa, a percepção do objeto a qual deve ser conhecido apenas faz-se de 

forma plena quando há uma construção de sentido contextual. A percepção surge a partir do 

sentido, e para haver a percepção é necessário que o sentido já exista, pois não se percebe e se 

sente simultaneamente (SANTOS, 2011). Percebe-se que o professor só deverá iniciar as 

atividades de percepção com o aprendiz quando o sentido já estiver sido construído. Assim, a 

importância do professor em colocar o mundo que cerca o aprendiz para dentro da sala de 

aula é evidente, já que é nesse mundo que o aprendiz se relaciona e se auto-reconhece. 

 Para a inclusão da segunda etapa, como é preciso que a percepção seja gerada a partir 

do sentido, o professor precisa colocar a situação cotidiana acerca da utilização da geladeira 

(onde são utilizadas , os tipos, aspectos econômicos e sociais etc.). Pois com o sentido 

construído (a partir da primeira etapa), o aprendiz passará a perceber a utilidade do sistema 

termodinâmico em questão, isto é, relacionar a geladeira com o seu cotidiano. 

Na terceira etapa, a compreensão é basicamente a construção de um conceito sobre 

algo, levando em conta a reunião das características e fatos percebidos. É a fase onde o 

professor tem como objetivo a facilitação dessa síntese. Santos (2011) sugere que sejam 

desenvolvidas atividades que façam o aprendiz manter a exploração do objeto para tornar fácil 

a expressão de uma síntese conceitual. Como exemplo, tem-se o seguinte: depois de uma 

visita ao museu das máquinas (criação do sentido), os aprendizes observaram fotografias de 

máquinas antigas movidas à vapor (ato de perceber). O professor orienta-os com perguntas e, 
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após isso, os aprendizes geraram a construção do conceito de máquinas que funcionam à base 

de água como substância motriz (ato de compreender). Percebe-se que após a percepção, o 

movimento do processo de aprendizagem naturalmente é a reunião de tudo o que foi 

percebido, ocasionando dessa forma um conceito. 

Na quarta etapa, o aprendiz precisa elaborar a definição. Nessa etapa, o professor deve 

ceder um espaço para que o aluno crie sua definição de uma maneira livremente elaborada, 

bem como deve haver um respeitar da linguagem do aluno durante a construção de tal 

definição. O que importa nessa fase é que o aluno expresse o conceito da maneira que 

entendeu. É nesse ponto que o professor terá condições de avaliar o nível de acerto na 

construção do conceito (SANTOS, 2011). Percebe-se que é nessa fase onde o aprendiz 

também faz uma verificação de seu nível, de acerto com a construção do conceito ao qual ele 

está aprendendo. 

Um exemplo vinculado à entropia onde o professor pode trabalhar com o aprendiz 

seria a possibilidade sobre o que esse entende sobre tal conceito. Normalmente, o aprendiz 

possui a liberdade de elaborar o conceito, de forma que define como um grau de desordem das 

coisas. É nesse ponto que o professor possui as condições de avaliar tal definição, quando ele 

percebe que o aprendiz define a entropia dessa forma, mas de uma forma errônea, ou seja, 

define tal conceito no ponto de vista espacial, sem se importar com a dinâmica do sistema 

termodinâmico em si. A partir dessa fase, o aprendiz verifica seu nível, de forma que ele 

acaba construindo o conceito ao qual ele está aprendendo, quando ele percebe que a definição 

ao qual ele criou precisa ter um enfoque estatístico e uma visão cinética do sistema. 

Na quinta etapa, o aprendiz já possui condições suficientes para argumentar. Essa fase 

caracteriza-se principalmente pela sedimentação, a partir do encadeamento e do 

entrelaçamento do conceito (uma vez recém construído), bem como outros conceitos já 

existentes. Quando um aprendiz, por exemplo, argumenta a respeito do motor Sturling, 

quando ele cita as condições de funcionamento pois esse motor utiliza o ar atmosférico como 

substância motriz, o próprio aprendiz constrói um raciocínio de cunho argumentativo. 

Para um exemplo no ponto de vista da entropia, quando o aprendiz argumenta a 

respeito do caráter estatístico, bem como as conseqüências quando o sistema termodinâmico 

possui tantos estados possíveis quantos forem o grau de complexidade desse sistema, ele 

próprio constrói um raciocínio argumentativo acerca do conceito em questão. 

  Na sexta etapa, depois de o aprendiz conseguir gerar o argumento com respeito a um 

conceito, ele passa a reunir as condições para a discussão. A discussão basicamente é formar 

uma cadeia de raciocínios com base na argumentação. O professor precisa ficar atento nessa 
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etapa no que concerne à relevância e à consistência do discurso. A exigência do aprendiz na 

fundamentação e na coerência dos argumentos é de importância fundamental. 

 No exemplo sobre o conceito de entropia, o aprendiz normalmente pretende discutir o 

argumento recém criado sobre, por exemplo, a relação entre o conceito abordado e os 

processos termodinâmicos de um determinado sistema (como por exemplo, o aparelho de ar 

condicionado). Nesse momento, o professor precisa ficar atento sobre as consistências dessa 

relação, mais especificamente, quando o aprendiz discute se a entropia aumenta ou diminui 

em um processo reversível.  

Na sétima e última etapa, é caracterizada pela intervenção no real, ou seja, a 

transformação obtida pela aprendizagem. Nessa etapa, a condução passa pela atitude por parte 

do professor no que concerne em levar o aprendiz a simulação de sua ação em um contexto 

real. A apresentação de projetos, o desenvolvimento de novas idéias, a resolução de 

problemas e a aplicação do conceito para a vida prática do aprendiz são exemplos de 

atividades que se encaixam na etapa do “transformar” (SANTOS, 2011). Percebe-se que toda 

aprendizagem somente é significativa caso ela seja inserida de uma maneira ativa na 

realidade. 

Nesta etapa, por exemplo, o professor pode levar o aprendiz para uma situação real do 

conceito de entropia quando ele mostra o princípio de funcionamento de uma geladeira, 

elemento esse de cunho cotidiano para o aprendiz. 

Para o professor, a crença de que não há formulas para superar as barreiras impostas 

na implantação de uma aprendizagem (no caso, a aprendizagem significativa) é dispensável. 

Contudo, segundo Santos (2011), algumas dicas mostram-se necessárias e úteis: 

(1) A vitória sobre as crenças acerca de implantações de aprendizagem já é uma 

condição inicial; 

(2) A partir da mudança nas crenças, é preciso a renovação de um olhar sobre o caos, 

de forma que o professor visualize novos caminhos, novas idéias e novas 

possibilidades. 

Na promoção da Aprendizagem Significativa, o professor deve criar um conhecimento 

de si próprio, pois de acordo com Santos (2011) apenas apropriando-se de seus limites e 

potencialidades é que o professor ganhará força para tornar-se um agente de mudanças e 

elemento ativo na promoção de tal aprendizagem. 
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2.2 Organizadores prévios para o conceito de entropia 

 

O conceito de entropia está naturalmente ligado às idéias de ordem e desordem, se 

levar-se em consideração que estes termos são definidos em relação à probabilidade da 

ocorrência de uma determinada distribuição estatística para um conjunto de elementos (um 

sistema termodinâmico como um gás ideal, por exemplo). 

 Supõe-se que a aprendizagem significativa seja preferível em comparação  com a 

aprendizagem mecânica, e que a teoria ausubeliana pressupõe a existência, na estrutura 

cognitiva do aprendiz, de conceitos e proposições relevantes e inclusivos, e que eles possam 

servir de “ancoradouro”. Surge assim um questionamento: o que deve ser feito quando estes 

conceitos ou proposições não existem na estrutura cognitiva do aprendiz? 

 É nesse ponto que Ausubel (2003) propõe a utilização de organizadores prévios que 

servem como “ancoradouro provisório” para a nova aprendizagem e levam o aprendiz ao 

desenvolvimento de conceitos e proposições relevantes, o qual deva facilitar a aprendizagem 

subseqüente. 

 Percebe-se que o uso de organizadores prévios é uma estratégia proposta por Ausubel 

para, de uma forma deliberada, gerar a manipulação da estrutura cognitiva, e com a finalidade 

de facilitar o processo de Aprendizagem Significativa no aprendiz. 

Dessa forma, Moreira (2008) argumenta que para uma situação de ensino, antes de 

haver a apresentação do conceito de entropia, os organizadores prévios poderiam ser utilizado 

em uma disciplina de Física para o Ensino Médio. 

Supõe-se o seguinte organizador prévio: uma camada de areia fina branca é depositada 

em uma jarra, e sobre ela é depositada outra camada de areia fina, mas de cor preta. Se 

sacudirmos constantemente a jarra com essas camadas de areia, veremos que com o passar do 

tempo a camada de areia branca se mistura com a camada de areia preta, de forma que a 

mistura passe a ter uma coloração cinza. Entretanto, por mais que se sacuda a jarra, é muito 

improvável que se obtenha novamente a distribuição inicial, ou seja, as duas camadas de areia 

branca e preta separadas. Por que é improvável?  

A resposta do ponto de vista estatístico é que existem milhares de formas através das 

quais os grãos de areia branca e preta podem entremear-se entre si, ao contrário do número de 

formas através das quais tais grãos podem se distribuir em duas camadas: branca e preta. A 

disposição inicial (ordenada em duas camadas distintas) desordenou-se com o passar do 

processo de sacudir a jarra (este processo gera o movimento aleatório aos grãos de areia). A 

distribuição menos provável foi substituída por outra mais provável. 
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Percebe-se que a partir do organizador prévio anterior (mistura de camadas de areia 

branca e preta), a interpretação estatística utilizada para responder a pergunta anterior afirma 

que não necessariamente se sacudirmos a jarra não se poderia reproduzir a disposição inicial 

de duas camadas distintas (camada branca e preta). O que realmente a interpretação propõe é 

que tal disposição, após um longo período de tempo, é improvável, ou seja, à medida que o 

número de grãos de areia no conjunto (mistura) aumenta, a reprodução da disposição inicial 

das camadas torna-se improvável. 

Moreira (2008) também apresenta outro exemplo de organizador prévio: Considera-se 

um conjunto pequeno de elementos, ou seja, um baralho de cartas. Esse conjunto está 

separado por naipes (ou seja, ordenado) e passa a ser embaralhado, tornando com aspecto 

desordenado com o passar do processo. A probabilidade de reprodução da disposição original 

(separado por naipes), mesmo pequena, é suficientemente grande para ocorrer 

ocasionalmente. 

Percebe-se que na mudança de uma situação onde o conjunto de elementos não é 

muito grande para outra situação onde o conjunto é composto de uma quantidade enorme de 

elementos, as disposições iniciais dos conjuntos passam a ocorrer com uma probabilidade 

mínima o suficiente que, na prática, tornam-se improváveis. Como Moreira (2008) afirma, 

não existe nada que impeça no ponto de vista da Mecânica Newtoniana, contudo, a 

probabilidade (estatisticamente falando) contra isso é tão grande que, na prática, considera-se 

impossível a ocorrência. 

A medida desta tendência de grandes conjuntos de elementos em movimento aleatório 

seguir de configuração menos provável (ou seja, uma situação de distribuição ordenada) para 

uma mais provável (ou seja, uma distribuição desordenada) é denominada de entropia 

(MOREIRA, 2008). Dessa forma, percebe-se que um sistema com distribuição ordenada 

possui baixa entropia, enquanto que um sistema de distribuição desordenada possui uma alta 

entropia. 

As situações propostas aqui poderiam ser colocadas em discussão pelo professor para 

os alunos, gerando uma ponte cognitiva e mostrando o caráter relacional de conhecimentos 

que eles têm (misturando e “desmisturando” coisas, ordem e desordem) e o novo conceito 

físico (a entropia segundo Boltzmann) a ser abordado. 
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CAPÍTULO 3 – SOFTWARE DE MODELAGEM 

 

 

Um determinado fenômeno pode ser simulado no computador, bastando para isso que 

um modelo desse fenômeno seja colocado na máquina. Ao usuário que utiliza os softwares de 

simulação de fenômenos, cabe apenas a alteração de certos parâmetros, bem como a 

observação do comportamento do fenômeno de acordo com os valores no qual foram 

atribuídos ao trabalho. 

Por outro lado, no processo de modelagem computacional, o modelo computacional do 

fenômeno é criado pelo usuário, no qual este utiliza os recursos de um sistema computacional 

para a implantação do trabalho. Uma vez o trabalho implantado por este sistema, o usuário 

poderá usufruir tal trabalho como se fosse uma simulação.  

Percebe-se que o usuário é o agente que escolhe o fenômeno a ser trabalhado, 

desenvolve o seu próprio modelo e utiliza o computador no processo de implantação. De 

acordo com Valente (1999), a modelagem computacional exige um determinado grau de 

envolvimento na definição e representação computacional do fenômeno e, dessa forma, cria-

se uma situação bastante semelhante a uma atividade de programação, no qual inclui a 

denominada espiral da aprendizagem (descrição-execução-reflexão-depuração-descrição). 

No processo de modelagem de um determinado fenômeno, a descrição limita-se pelo 

próprio sistema fornecido a tal trabalho, bem como pode haver uma restrição a uma série de 

fenômenos de um mesmo tipo. Um sistema computacional que modela fenômenos de 

Mecânica pode não prever certas condições para modelar fenômenos de Eletricidade, por 

exemplo.  

Contudo, por si só a modelagem computacional não gera a melhor situação de 

aprendizado, pois, para que a aprendizagem aconteça, é imprescindível a criação de condições 

para que o usuário interaja com o fenômeno. Essa experiência deve ser complementada com 

uma elaboração de hipóteses, leituras, discussões e o uso do computador, para que haja a 

validação da compreensão do fenômeno trabalhado. 

Nesse caso, o professor, como afirma Valente (1999), deve auxiliar o usuário a não 

formar uma visão distorcida a respeito do mundo (que o mundo real pode ser sempre 

simplificado e controlado da mesma maneira que nos programas de modelagem), e tal agente 

(o professor) deve criar as condições necessárias para que o usuário faça a transição entre os 

fenômenos modelados computacionalmente e o fenômeno que ocorre no mundo real. Percebe-



49 
 

se que tal transição não acontece de forma automática e, dessa forma, o professor, como 

agente mediador, deve interferir no processo de aprendizado do usuário. 

 

 3.1 A  modelagem computacional 

 

A computação gráfica é recurso útil para a visualização e a manipulação de objetos 

com base nas ferramentas digitais, e que a sua correta implantação bem com o uso analisa 

variados fenômenos reais sem haver a necessidade de montar complicados experimentos 

(ANDRADE e GERMANO, 2003). A partir daí, percebe-se que a computação gráfica pode 

facilitar a compreensão de fenômenos da Física, pois além de ser uma ferramenta de 

visualização, ela instiga o aprendiz a procurar o entendimento do fenômeno em estudo, de 

forma a fornecer melhorias no que concerne ao processo de ensino e aprendizagem. 

A modelagem computacional considerada no âmbito da educação busca tanto gerar 

representações de modelos na situação real quanto ter acesso aos modelos do aprendiz por 

meio de ferramentas computacionais, denominada Ambientes de Modelagem Computacional. 

Inicialmente, o uso de ferramentas computacionais necessitava do conhecimento de 

linguagem de programação por parte do aprendiz, porém atualmente (devido aos avanços da 

computação gráfica), os ambientes de modelagem computacional fazem com que os modelos 

sejam gerados e executados de um modo simples, com a utilização do mouse (MOREIRA, 

2009). Percebe-se que tais avanços ocasionaram o desenvolvimento de variados tipos de 

ambiente, bem como tipos distintos de abordagens para a modelagem. 

O termo modelagem possui o sentido de representação. Um modelo basicamente é 

representação simplificada de um sistema real, apresentando características importantes. Um 

modelo matemático, por exemplo, é um tipo específico de representação que utiliza objetos 

matemáticos (funções, vetores, figuras geométricas etc.). Os modelos dinâmicos são de 

interesse para a Física, pois são modelos dotados de alguma relação entre as grandezas físicas 

envolvidas e o tempo, o qual este é considerado uma variável de cunho independente.  

Uma das importantes características encontradas nos programas de modelagem 

computacional consiste na possibilidade de gerar diversas maneiras de representar uma 

mesma situação. De acordo com Moreira (2009), a compreensão de um modelo e o seu 

respectivo fenômeno gera a capacidade de criação em diferentes maneiras de representações, 

bem como criar conexões entre o modelo e o fenômeno real. 

Percebe-se que os softwares de modelagem computacional são ferramentas de cunho 

importante no ensino e aprendizagem de fenômenos e conceitos físicos, uma vez que a 
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compreensão do conteúdo físico em questão passa pelo exercício de modelagem, e tais 

softwares são de tal maneira que criam uma facilidade de estudos individuais de cunho 

exploratório, bem como motivar a possibilidade de trabalho coletivo. 

Gomes e Ferracioli (2006) comentam que existem três tipos básicos de ambiente de 

modelagem computacional: 

(1) Ambiente de Modelagem Quantitativo, isto é, um ambiente onde é exigido do 

criador do modelo o domínio de ferramentas matemáticas, a especificação das variáveis de 

um sistema e a relações algébricas seus valores possíveis (o software MODELLUS é um 

exemplo); 

(2) Ambiente de Modelagem Semiquantitativo, ou seja, um ambiente onde o 

enfoque consiste nas relações entre as varáveis e as iminências (tendências) de variação; 

(3)Ambiente de Modelagem Qualitativo, isto é, um ambiente onde existe a 

representação dos fenômenos físicos sem qualquer utilização matemática, ou seja, baseia-se 

na tomada de decisões, bem como a hipótese de que o fenômeno real pode ser estudado 

através da interação entre os elementos básicos constituintes (o software de modelagem 

PHUN é um exemplo deste tipo de ambiente). 

Uma grande dificuldade que ocorre no aprendizado dos estudantes nas escolas 

brasileiras (no Ensino Médio) está vinculada ao entendimento dos conteúdos de Física e 

Matemática. Uma parte contribuinte para essa dificuldade está no fato de o aprendiz não ter 

estudado no Ensino Fundamental a modelagem matemática para a resolução de problemas. 

Sabe-se que a Matemática é requisito necessário para a modelagem no ensino de Física, e que 

se o aprendiz possuir problemas no ensino de Matemática, ele terá dificuldades na 

compreensão dos conceitos físicos. Hoje em dia, um recurso utilizado para deixar as aulas de 

Física de uma forma atrativa para o aprendiz é a utilização de recursos computacionais que 

trabalham com manipulações de cunho simbólico, o qual possui como base os fundamentos 

da informática educativa. O uso da informática educativa se intensifica a cada dia, munida de 

condições para que o professor passe a utilizar tal ferramenta tecnológica em sala de aula. A 

utilização de uma ferramenta computacional cria condições para que o aprendiz tenha a 

capacidade de gerar um conhecimento, onde a tecnologia do lápis e papel não proporciona 

(VASCONCELOS et al., 2005).  

Percebe-se que com a utilização de modelos matemáticos implantados em um 

ambiente computacional, permitir ao aluno a resolução de situações e raciocinar acerca do 

significado do problema em análise. Isso reduz grande parte do tempo com os cálculos, e 
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direciona a atenção no quesito importante da atividade, ou seja, a análise de representações do 

problema. 

Figueira (2005) comenta que considerando as diversas formas da utilização do 

computador enquanto recurso didático, a modelagem (e até mesmo a simulação 

computacional) é uma prática que possibilita uma interatividade do aprendiz com o modelo 

físico ao qual se está analisando. 

Percebe-se que no ensino de Física existe o objetivo de mostrar e questionar o 

aprendiz acerca de conceitos e modelos físicos, de forma que a modelagem computacional 

passa a ser uma ferramenta didática no ensino de Física munida de enriquecimento nas 

atividades de ensino para o aprendiz. 

Moreira (2009) cita as vantagens que uma atividade de modelagem realizada no 

computador oferece com  relação ao ensino e aprendizagem de Física: 

(1) Oferece uma visualização gráfica de elementos que, se considerarmos o modelo 

teórico, seria de difícil percepção; 

(2) Traz a possibilidade de postura ativa do aprendiz, ou seja, os sistemas interativos 

requerem respostas e tomadas de decisões, de forma que o aluno faça uma construção de seu 

próprio conhecimento. 

(3) Gera a interpretação para os modelos físicos, isto é, quando são usados laboratórios 

virtuais bem como testes de hipóteses, há uma obtenção de previsões acerca desses sistemas, 

de forma que o aprendiz crie a capacidade de reflexão com respeito aos diferentes modelos 

teóricos. 

Se levarmos em consideração as vantagens da atividade de modelagem no ensino e 

aprendizagem de conceitos físicos, ela pode ser uma contribuição dentro de uma perspectiva 

ausubeliana. A proposta dos princípios programáticos auxilia o professor na promoção da 

Aprendizagem Significativa para o aprendiz, e quando este submete-se a essas etapas, a 

consolidação do novo conhecimento de um conceito físico integrada a utilização de um 

modelo computacional (quando ele cria seu próprio modelo físico) torna-se evidente e 

assegurada (ver descrição sobre o princípio programático da  Consolidação, no Capítulo 2). 

Assim, o aprendiz realmente ancora este conhecimento com seus subsunçores.  

A Física é uma ciência que possui como fatores de base as observações e hipóteses. 

Dessa forma, o experimento físico é fundamental em todo o desenvolvimento teórico de um 

conceito físico. A modelagem computacional é um modelo teórico da realidade, que possui 

como base as observações de situações reais. Assim, os modelos computacionais de 
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fenômenos físicos não substituem os experimentos, e que a utilização de laboratórios no 

ensino de Física é uma necessidade para o aprendiz entender a atividade cientifica. 

 

 3.2 A modelagem computacional no ensino de Física 

 

 Sabe-se que o computador é atualmente a ferramenta tecnológica de uso indispensável 

no desenvolvimento científico. Com ele, o cientista gera modelos para suas pesquisas, 

estabelece relações e pratica testes hipotéticos de uma forma até então inviável em décadas 

anteriores. Entretanto, os sistemas educativos ainda não incorporaram a construção de 

modelos computacionais, os quais seriam utilizados como ferramentas cognitivas 

consideráveis para a aprendizagem de Física. 

 Assim, os computadores podem auxiliar nos processos de construção do 

conhecimento, sobretudo nos conceitos de Física. Veit (2005) cita que atualmente existem 

aplicativos computacionais (em especial, os de modelagem) criados e desenvolvidos baseados 

na idéia de que os computadores podem auxiliar os processos de construção do conhecimento, 

ao contrário da idéia de que são apenas “máquinas de informação”, como a maioria das 

páginas da web. 

 Outra característica considerada importante é o uso do computador como uma 

possibilidade de trabalhar com representações distintas de um modelo computacional comum 

(animações, gráficos, diagramas e representações de processos com base em ícones). No 

enfoque educacional, tais ferramentas normalmente trazem a possibilidade do “aprender 

fazendo”, onde o aprendiz cria seus próprios modelos ou simulações, e o “aprender 

explorando”, onde esse aprendiz trabalha com a criação de outros modelos (VEIT, 2005). 

Percebe-se, de qualquer modo, que o aprendiz é considerado um agente ativo na construção 

do seu conhecimento, bem como possui a capacidade de desenvolver atividades que 

ultrapassam os limites do lápis e papel. Veit e Teodoro (2002) afirmam que a partir dessa 

perspectiva que os computadores deveriam ser inseridos nas estruturas educacionais. 

 De acordo com Veit e Teodoro (2002), a Ciência é um processo de conhecimento que 

tem com base na representação do mundo, onde sempre está sujeito a reformulações. Percebe-

se que quando se faz física, a implicação disso é o trabalho com modelos físicos, ou seja, o 

processo de criá-los, validá-los, corrigi-los, o teste de suas hipóteses, a predição dos 

resultados etc. 

 A noção da possibilidade de predição de um modelo físico ao contrário de somente a 

observação de fatos, a compreensão acerca do pensamento científico em contraposição à 
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lógica de cunho indutivo, e o estudo de vários tópicos próximos da realidade ao contrário dos 

exercícios usualmente acadêmicos, enfim, tudo isso tem com base na compreensão de 

modelos e a utilização da prática de modelagem computacional. Segundo Veit (2005), a 

modelagem computacional se constitui em uma ferramenta cognitiva na aprendizagem de 

Física no cotidiano. 

 O ensino da Física nas escolas (e nas universidades) não parece ser uma tarefa fácil 

para a maioria dos professores. Uma razão para descrever isso é a situação em que a Física 

aborda com vários conceitos, sendo alguns desses caracterizados por abstrações (como 

conceitos termodinâmicos, problemas de relatividade e abordagens relacionadas à teoria 

quântica). Dessa forma, a Matemática surge como uma ferramenta de cunho essencial no 

desenvolvimento de conceitos físicos. Medeiros e Medeiros (2002) comentam que a Física 

utiliza materiais que, muitas vezes, estão fora do alcance dos sentidos das pessoas (tais como 

partículas subatômicas, corpos com velocidades próximas a da luz e processos dotados de um 

número vasto de partículas). Situações desse tipo fazem com que o aprendiz fique entediado, 

chegando até mesmo a adquirir um ódio ao estudo dos conceitos e abordagens físicos 

(SOEGENG, 1998; TRAMPUS e VELENJE, 1996). 

 Os modelos físicos basicamente são sistemas ou fenômenos físicos com descrições 

idealizadas bem como simplificadas (envolvem elementos como proposições semânticas, 

acompanhados de modelos matemáticos), os quais são aceitos pelos cientistas. Na maioria das 

vezes, os aspectos matemáticos em um modelo físico são superestimados, de forma que a 

abordagem de cunho conceitual fixa-se em segundo plano.  Dessa forma, o aprendiz: 

 (1) devota-se grande parte do tempo executando os cálculos algébricos ou numéricos; 

 (2) visualiza a Física como uma disciplina em que é necessário decorar expressões; 

 (3) uma quase ausência na utilização do computador para a resolução de problemas 

físicos;  

 (4) cada caso particular de um determinado modelo, para ele, seria como um problema 

distinto; 

 (5) não há um raciocínio acerca das hipóteses assumidas, nas aproximações envolvidas 

e do limite de validade dos modelos físicos. 

 Na abordagem sobre entropia, sabe-se que um sistema termodinâmico possui uma 

variedade de estados menores e possíveis, chamados de microestados acessíveis, e que a 

grandeza em destaque é uma medida de probabilidade de ocorrência de um microestado desse 

sistema. A relação em que pode haver entre o conceito de entropia e a utilização de um 

modelo físico feito por um software de modelagem é a aplicação desse conceito físico com  
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situações do cotidiano em que pode ser reproduzido (mesmo que idealmente) pelo programa, 

e tal relação deve ser, primeiramente, de cunho qualitativo. A Figura 10 mostra um modelo de  

um sistema termodinâmico feito pelo programa de modelagem PHUN. Percebe-se que esse 

sistema pode ser, do ponto de vista cotidiano, a representação ideal de uma caixa de sapato, 

separada por uma fenda no meio da caixa, contendo 30 (trinta) bolinhas de gude em seu 

interior. 

  

Figura 10 - Modelo termodinâmico feito em PHUN, onde são analisados qualitativamente os quatro 

microestados possíveis desse sistema e a entropia como todo 

 

Fonte: elaboração própria (2013). 

  

 A figura mostra 4 (quatro) microestados acessíveis (representados pelas partes (a), (b), 

(c) e (d)), de forma que existe a probabilidade do sistema se configurar em cada uma desses 

microestados. Como a entropia mede a probabilidade de ocorrer um microestado de um 

sistema, então a probabilidade será maior (isto é, a entropia será maior) quando o modelo 

físico se configurar na representação dada pela parte (d) da figura, onde ocorre o equilíbrio 

térmico no interior da caixa.  

 Medeiros e Medeiros (2002) enfatizam que o valor de cunho educacional 

proporcionado por uma simulação computacional terá como dependência o fato de ela vir ao 

aprendiz como uma representação heurística, ou seja, que leva ele a aprender por si mesmo a 

verdade envolvida em um dado conceito, e não somente uma abordagem algorítmica ou 

ilustrativa. Dessa forma, percebe-se a importância para o aprendiz em ser motivado a explorar 

modelagens computacionais de modo a criar consciência em que existem modelos físicos que 

a suportam. Veit (2005) deixa claro que o aprendiz precisa ter consciência de que os modelos 

físicos representam idealizações de situações reais,o qual envolve aproximações e que 

possuem limites de validade. 
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 Segundo Veit (2005), considerando atividades apropriadas para o aprendiz, a 

modelagem computacional contribui para: 

 (1) a construção e exploração de várias representações de um mesmo fenômeno físico; 

 (2) a investigação e construção de situações-problemas durante a abordagens de 

conceitos físicos; 

 (3) o tratamento de problemas em situações gerais e atuais; 

 (4) desmascarar o mito de que a Física é considerada uma disciplina difícil (onde o 

importante é memorizaras expressões matemáticas que descrevem os fenômenos físicos). 

 Percebe-se que as contribuições citadas anteriormente possuem uma relação com as 

idéias da teoria ausubeliana. Quando o aprendiz (a partir da utilização de modelagem 

computacional) constrói e explora várias representações de um mesmo fenômeno da Física e 

investiga situações-problema em plena abordagem dos conceitos, ele adquire uma motivação 

e instigação para a aprendizagem profunda, pois é de intenção do aprendiz entender o 

significado dos conceitos e fenômenos físicos ao qual estuda. É a partir daí que ele começa a 

relacionar o conceito físico trabalhado na modelagem com aprendizagens anteriores, 

experiências pessoais, o que, por sua vez, induz a fazer uma avaliação do que vai sendo 

realizado e a perseverar até adquirir um grau de compreensão aceitável sobre o conceito físico 

em estudo. Dessa forma, ele trata os problemas físicos em situações do seu cotidiano e, 

progressivamente, desmistifica a idéia de que a física é uma ciência difícil de aprender, pois 

para ele a essência de entender a Física é entender o significado dos conceitos físicos.  

 Há softwares especiais para a construção de modelos computacional em Física, como 

o Algodoo, o Physion, o Interactive Physics e o PHUN. A visão de aprendizagem que estes 

softwares possuem como fundamento é a consideração de métodos de aprendizagem ativos, 

bem como interativos, ou seja, aprender fazendo, aprender explorando, aprender a aprender e 

aprender a pensar. Com isso procura-se abolir o ensino baseado na visão de que o aprendiz é 

dotado de paciência, o professor como agente detentor e divulgador do ensino e a escola como 

o cenário do processo de ensino para o aprendiz (VEIT, 2005). 

 A seguinte pergunta mostra uma pertinência acerca de como implantar modelagem 

computacional no ensino de Física: Como devemos construir as atividades apropriadas para  o 

qual a modelagem computacional possua uma eficácia na aprendizagem da Física? Veit 

(2005) comenta que isso é uma questão ligada à pesquisa em ensino de Física, e que deve 

levar em conta o conhecimento produzido nestas pesquisas, bem como as referências teóricas 

sobre aprendizagem em ensino de Física na produção de um material educacional 

considerável. 
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 3.3 O software de modelagem PHUN 

 

 O Physics Fun (PHUN) é um programa de computador desenvolvido a partir de um 

trabalho de mestrado do estudante de Ciência da Computação Emil Ernerfeldt. No software 

pode-se, realmente, brincar com a Física. O programa possui uma arquitetura voltada à Física 

e mantém uma interface amigável, que não exige muitos conhecimentos específicos do 

usuário em uma interface 2D, na qual é possível construir várias simulações, de acordo com a 

criatividade do usuário. Silva et al. (2010) afirma que no PHUN espera-se uma boa 

representação, porque nele são respeitadas as leis da física clássica, bem como pode ser 

utilizado tanto para situações de entretenimento como para uma finalidade educacional. 

Percebe-se que o PHUN pode ser uma ferramenta útil no aprendizado dos conceitos da Física. 

 A parte destinada à modelagem constitui o ponto básico do PHUN. Com base em 

desenhos simples, pode-se criar várias situações distintas, bem como a observação, em tempo 

real, de todo o comportamento físico na esquematização feita em tal programa. Dessa forma, a 

compreensão dos conceitos físicos envolvidos possui um caráter facilitado, estimulando o 

exercício da previsibilidade da criação de modelos mentais, isto é, a observação de como o 

fenômeno acontece e o entendimento do problema envolvido no fenômeno. Assim, o 

aprendizado torna-se essencialmente completo já que o usuário é espectador do desenrolar de 

seu modelo físico, e durante a simulação ele fixa melhor os conceitos teóricos, visto que o 

próprio usuário literalmente vê seu modelo físico evoluindo (SILVA et al., 2010). 

 Segundo Silva et al. (2010), o PHUN contém uma série de ferramentas no qual 

permite criar várias cenas, e que as principais ferramentas disponíveis no programa são: 

 Arrastar: sua função é a movimentação de objetos; 

 Caixa: cria objetos em formato de quadrado, bem como seleciona outros objetos; 

 Caneta: conecta um rastro ao objeto e tal rastro traça uma linha, onde é capaz de 

descrever a trajetória do objeto; 

 Circulo: criar círculos de variados tamanhos; 

 Eixo: cria a conexão de um objeto ao de trás ou ao fundo da tela com  um eixo; 

 Elo: criar elos circulares, e também pode ser usada para a criação de um eixo com o 

fundo da tela; 

 Esboço: ferramenta de desenho livre no qual a função principal é o desenho de 

polígonos. Essa ferramenta pode ser utilizada também para apagar e selecionar 

objetos, bem como a criação de molas; 



57 
 

 Estilete: utilizada para cortar um objeto; 

 Fixação: ferramenta útil para fixar um objeto em outro objeto ou ao fundo de tela; 

 Mola:ferramenta utilizada para criar molas; 

 Pincel: ferramenta utilizada para desenhar polígonos(assim como a ferramenta 

esboço), porém sua principal função é de fazer adaptações. Além destes, essa 

ferramenta pode deslocar, girar e copiar figuras e objetos; 

 Plano: ferramenta utilizada para criar um plano infinito; 

 Polígonos: ferramenta útil na criação de polígonos; 

 Redimensionar: utilizada no redimensionamento de objetos previamente 

selecionados; 

 Além das ferramentas principais citadas, o PHUN é dotado por uma série de ajustes 

para alterar coeficientes de atrito, densidades dos objetos criados, coeficientes de restituição, 

transformações de objetos sólidos em líquidos ou gases, aparência dos objetos etc. 

 O PHUN é um software de modelagem que permita a criação de modelos, sejam de 

estudos voltados ao âmbito escolar ou para trabalhos de pesquisa. O software é de baixo 

custo, já que é considerado livre, gratuito e disponível à todas as plataformas domésticas de 

computadores, como os sistemas operacionais Linux, Windows e Machintosh. 

 

 3.4 O PHUN como ferramenta de aprendizado 

 

 Um exemplo interessante de um modelo físico voltado ao ensino de Física (mais 

especificamente, de Mecânica) é sobre as engrenagens (Figura 11). O exemplo ajuda o 

usuário a melhorar o entendimento da conservação de energia, pois a partir de um pequeno 

componente (como a menor engrenagem,de acordo com a figura) pode-se gerar o movimento 

de outros componentes, como o pistão que está interligado à outra engrenagem. 
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Figura 11 – Exemplo sobre engrenagens 

 

Fonte: elaboração própria (2013). 

 

 Tal exemplo também corrobora no entendimento da razão entre o número de dentes, 

do torque e a das velocidades de rotação das engrenagens. Infelizmente, na criação de 

engrenagens, o programa não possui a opção de variar o número de dentes, porém esse possui 

um algoritmo para manter essa proporção e o processo de encaixe entre engrenagens pode ser 

claramente visualizado, bem como estudado (SILVA et al., 2010). 

 A segunda situação é outro exemplo para o estudo da Mecânica (Figura 12) e que 

consiste basicamente de um plano inclinado e dois círculos, um apresentando atrito e outro 

não. Tal análise retrata uma situação de Física Clássica, típica para o estudo de Física no 

Ensino Médio. 
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Figura 12 – Análise do atrito em um plano inclinado 

 

Fonte: elaboração própria (2013). 

 

 Nesse exemplo, pode-se ter a observação de que o círculo com atrito desce plano 

inclinado abaixo com movimentos de rotação, e que o círculo sem atrito desce sobre o plano 

inclinado, porém desliza sobre esse plano sem girar em torno de seu eixo (SILVA et al., 

2010). Percebe-se que tal análise instiga o usuário a entender qualitativamente o 

comportamento do atrito nos corpos, e que ela aparentemente minimiza qualquer dificuldade 

em termos de prever tais movimentos dos círculos. 

 A terceira e a quarta situação são dois exemplos de modelos termodinâmicos feitos 

através do PHUN. 
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Figura 13 – Análise termodinâmica de um gás ideal em um pistão com êmbolo 

 

Fonte: elaboração própria (2013). 

  

A terceira situação (Figura 13) consiste de uma ilustração simplificada de uma gás 

ideal confinado em um pistão com um êmbolo em seu interior. Essa análise mostra uma 

situação de um fenômeno de Termodinâmica no Ensino Médio. No exemplo, o gás ideal é 

composto de trinta partículas (bolinhas de cor rosa), sendo estas desprovidas de atrito entre 

elas (e entre as paredes do pistão), bem como possuem choques de natureza elástica (cada 

partícula, as paredes do pistão e o êmbolo possuem coeficientes de restituição iguais a 1). 

Quando as partículas colidem com o êmbolo, elas empurram-no para fora do pistão, 

mostrando que o sistema (o gás ideal) realiza um trabalho termodinâmico sobre o êmbolo. 

Percebe-se que tal análise instiga o usuário a entender qualitativamente o comportamento do 

gás ideal enquanto realizador de trabalho termodinâmico. 

A quarta situação (Figura 14) consiste de uma ilustração simplificada de um gás ideal 

confinado em um recipiente com duas câmaras interligadas. 
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Figura 14 – Análise da entropia de um gás ideal confinada em um recipiente com duas câmaras interligadas 

 

Fonte: elaboração própria (2013). 

 

Percebe-se que momentos antes de haver o preenchimento do gás nas duas câmaras, a 

câmara onde o gás está inicialmente possui uma determinada disposição (ou seja, uma 

situação de distribuição ordenada), e que com o passar do tempo, o sistema termodinâmico 

(gás ideal) naturalmente passa pela fenda de separação das duas câmaras e, assim, aos poucos, 

o gás preenche completamente as câmaras (ou seja, uma situação de distribuição 

desordenada). A situação de equilíbrio térmico ocorre quando, após um intervalo de tempo 

considerável, existe aproximadamente as mesmas quantidades de partículas nas duas câmaras. 

A interpretação estatística utilizada para explicar tal modelo afirma que a situação onde o gás 

volta para a câmara inicial, após um longo período de tempo, é improvável, ou seja, à medida 

que o número de partículas do gás ideal aumenta, a reprodução da disposição inicial das 

camadas torna-se improvável. 

A medida da tendência do gás ideal (formada por partículas em movimento aleatório 

dentro da câmara) assumir de uma configuração menos provável (situação de distribuição 

ordenada) para uma mais provável (distribuição desordenada) é considerada a entropia do gás 

ideal. Percebe-se que tal análise gera uma situação de motivação para o usuário quando esse 

começa a perceber o caráter irreversível do processo natural em evolução (representada pelo 

modelo da Figura 14), bem como o entendimento qualitativo do conceito de entropia no 

comportamento do gás ideal. 
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 O professor pode desenvolver um trabalho a partir do modelo da Figura 14 com base 

nos princípios programáticos de Ausubel, levando em consideração a aplicação no âmbito 

educacional. O princípio programático da Diferenciação Progressiva pode ser proporcionado 

para que o aprendiz construa o conhecimento a partir de uma retenção e organização de 

idéias, no qual seguem as idéias sobre o conceito de entropia (conceito geral) e segue até uma 

aplicação cotidiana desse conceito (conceito específico), como por exemplo, uma caixa de 

sapatos com uma fenda no meio e bolinhas de gude no interior dessa caixa (Figura 15).  

 

Figura 15 - Esquema para proporcionar a Diferenciação Progressiva em um exemplo físico cotidiano 

 

Fonte: elaboração própria (2013). 

 

 A Figura 15 é um esquema que pode ser encarado como um Organizador Prévio, pois 

gera a oportunidade de fazer com que a nova informação acerca do conceito de entropia, 

adquirida pelo aprendiz, se ancore aos conceitos existentes na estrutura cognitiva deste. O 

processo de Consolidação seria proporcionada quando o aprendiz utiliza o PHUN para criar o 

sistema físico semelhante ao mostrado na Figura 14. 

 A partir dos exemplos citados anteriormente, nota-se que o PHUN é um instrumento 

de modelagem propício para a construção de modelos físicos, bem como o aprendizado acerca 

dos conceitos físicos envolvidos nos modelos. Dessa forma o referido software seria uma 

fonte de construção de organizadores prévios, possibilitando um aprendizado rápido, eficiente 

e dinâmico dos conceitos físicos para o usuário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, abordou-se uma proposta de ensino e aprendizagem do conceito de 

entropia diante do contexto de integração entre a Aprendizagem Significativa de Ausubel e o 

recurso de Modelagem Computacional. Durante a exposição dos capítulos, houve o intuito de 

enfatizar a abordagem dessa propriedade física no âmbito educacional. Assim, a proposta 

sugerida aos professores de Física deve ter como auxílio a utilização dos princípios 

programáticos (Diferenciação Progressiva, Reconciliação Integradora, Organizador 

Seqüencial e Consolidação) e o recurso do software de modelagem (neste caso, o PHUN) para 

que o aprendiz possa ser o agente ativo dessa  integração, bem como  desenvolver uma 

aprendizagem de Termodinâmica com significado. 

 A teoria da aprendizagem significativa ausubeliana, que possui como princípio básico 

a ancoragem de conceitos novos com os conhecimentos prévios do aprendiz, integrados à 

utilização de modelagem computacional como construção e abordagem desses conhecimentos 

prévios tornou-se uma referência teórica para o processo de ensino e aprendizagem do 

conceito físico de entropia. Essa integração mostrou-se ser um auxílio propício para o 

professor, no que diz respeito à produção de materiais consideráveis para o ensino dos 

conceitos termodinâmicos, bem como implica para o aprendiz a promoção de uma 

aprendizagem de entropia não da forma memorizada ou algorítmica, mas sim de uma maneira 

sólida, estável e com significado.   

 A proposta apresentada utilizou-se de trabalhos com base nos princípios programáticos 

de Ausubel, onde se levou em consideração a aplicação no ponto de vista educacional. A 

sugestão da utilização do princípio programático da Diferenciação Progressiva, por exemplo, 

teve como objetivo proporcionar para o aprendiz a construção do conhecimento com base em 

uma retenção e organização de idéias que partiu do conceito de entropia (conceito geral) e 

seguiu até uma aplicação cotidiana desse conceito (conceito específico), como por exemplo 

uma caixa de sapatos com uma fenda no meio e bolinhas de gude no interior dessa caixa ou 

situações ainda mais cotidianas como geladeiras e aparelhos de ar condicionado.  

 A partir daí, a proposta apresentou sugestões de desenvolvimento da Organização 

Seqüencial, onde se pode gerar a oportunidade de fazer com que a nova informação acerca do 

conceito de entropia, adquirida pelo aprendiz, ancore-se aos conceitos existentes em sua 

estrutura cognitiva. O processo de Consolidação ocorreu quando se sugeriu a utilização do 
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software de modelagem PHUN para criar modelos físicos que relacionam os conceitos de 

entropia a partir do desenvolvimento de modelos pelo próprio aprendiz. 

 Os resultados obtidos durante o desenvolvimento desse trabalho serão aplicados em 

contexto experimental na escola. Com isso, pretende-se verificar se as idéias apresentadas 

realmente se aplicam nesse contexto real.  

 Em trabalhos posteriores, pretende-se elaborar uma pesquisa de campo, com a 

obtenção de dados e interpretações acerca do uso dessa proposta nas escolas. Também 

pretende-se aplicar a mesma idéia em outros conceitos físicos que necessitam um maior grau 

de abstração, o que requer uma abordagem qualitativa para os estudantes. Dentre os conceitos 

físicos em destaque, temos: 

 a Física envolvida nas Relatividades Restrita e Geral; 

 os conceitos físicos acerca da Mecânica Quântica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, D.C. e GERMANO, J.S.E. Visualizador 3D para Aplicações no Ensino de 

Ciências Básicas. Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, v. único. p. 1-10, 2003, 

Rio de Janeiro. 

 

AURANI, K. M. Ensino de Conceitos: Estudo das Origens da 2
a
 Lei da Termodinâmica e do 

Conceito de Entropia a Partir do Século XVIII. Instituto de Física - USP. Dissertação de 

Mestrado, São Paulo, 1986.  

 

AUSUBEL, D. P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. 1° 

Edição Traduzida. Ed. Platano. Jan. 2003. 

 

AUSUBEL, D. P; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: 

Ed. Interamericana, 2
a
 Edição, 1980. 

 

BRUSH, S. G. A History of Kinetic Theory. Text Updated in 25 August 2001. < 

http://www2.math.umd.edu/~lvrmr//History/ >. Acessado em: 11/12/2013, às 11:05 am. 

BRUSH, S. G.; HALL, N. S. The Kinetic Theory of Gases, An Anthology of Classic Papers 

with Historical Commentary, London: Imperial College, 2003. 

 

CARDWELL, D. S. From Watt To Clausius: The rise of Thermodynamics the Early 

Industrial Age. New York: Cornell University, 1971. 

 

CARNOT, S. Reflections on the Motive Power of Fire, and Other Papers on the Second 

Law of Thermodynamics by E. Clapeyron and R. Clausius, 2
a
 Ed. Mineola, NY: Dover, 1988. 

 

DIAS, P. M. C. A (Im)Pertinência da História ao Aprendizado da Física (Um Estudo do 

Caso). Revista Brasileira de Ensino de Física. n. 2, v. 23, jun. 2001. 

 

FEYNMANN, R.; LEIGHTON, R.; SANDS, M. Lectures on Physics. v. 1. Massachussets: 

Addison Wesley, 1977.  

 

FIGUEIRA, J. S. Easy Java Simulations - Modelagem Computacional para o Ensino de 

Física. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 27, n. 4, p. 613 - 618, 2005. 

 

http://www2.math.umd.edu/~lvrmr/History/


66 
 

GOMES, T. e FERRACIOLI, L. A Investigação da Construção de Modelos no Estudo de um 

Tópico de Física Utilizando um Ambiente de Modelagem Computacional Qualitativo. 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 28, n. 4, p. 453-461, 2006. 

 

GONZÁLEZ, M. A. Atomismo versus Energetismo: Controversia Científica a Finales del 

Siglo XIX. Ensenansa de las Ciencias, n. 24, v.3, p. 411-428, 2006. 

 

HELMHOLTZ, H. V. On the Conservation of Force. Introduction to a Series of Lectures 

Delivered at Carlsruhe in the Winter of  1863. Lecture Translated by Edmund Atkinson. < 

http://www.bartleby.com/30/125.html >. Acessado em: 11/12/2013, às 10:28 am. 

 

LAMBERT, F. D. A Modern View of Entropy. Chemistry. n. 1. v. 15, p. 13-21. 2006. 

 

LIMA, L. A Aprendizagem Significativa do Conceito de Função na Formação Inicial do 

Professor de Matemática. Dissertação de Mestrado em Educação pela Universidade 

Estadual do Ceará - UECE. Fortaleza - CE, 2008. 

 

MEDEIROS, A; MEDEIROS, C. F. de; Possibilidades e limitações das simulações 

computacionais no Ensino de Física – Revista Brasileira de Ensino de Física – São Paulo, v. 

24, n. 2, p. 77-86, 2002. 
 

MÜLLER, I. A History of Thermodynamics: the Doctrine of Energy and Entropy. Berlin: 

Springer-Verlag, 2007. 

 

MOREIRA, J. S. A Modelagem Computacional Como uma Ferramenta Auxiliar no Ensino de 

Física. Trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual 

do Ceará – UECE, Fortaleza – CE, out. 2009. 

 

MOREIRA, M. A. Aprendizagem Significativa. Brasília: UNB, 1999. 

 

MOREIRA, M. A. Organizadores Prévios e Aprendizagem Significativa. Instituto de 

Física da UFRGS. 2008. 

 

NUSSENZVEIG, M. H. Curso de Física Básica. Vol. 2. São Paulo, Ed. Edgar Blücher, 

1981. 

 

http://www.bartleby.com/30/125.html


67 
 

OLIVEIRA, P. M. C.; DECHOUM, K. Facilitando a Compreensão da Segunda Lei da 

Termodinâmica. Revista Brasileira de Ensino de Física. n. 4, v. 25, p. 359-363, dez. 2003.  

 

PELLIZZARI, A.; KRIEGL, M. L.; BARON, M. P.; FINCK, N. T. L.; DOROCINSKI, S. I. 

Teoria da Aprendizagem Significativa Segundo Ausubel. Revista PEC, v. 2, n. 1, p. 37-42, 

Curitiba - PN, jul. 2001. 

 

PRAIA, J. F. Aprendizagem significativa em D. Ausubel: Contributos para uma 

adequada visão da sua teoria e incidências no ensino. III Encontro Internacional sobre 

Aprendizagem Significativa, Peniche, Portugal, 2000. 

 

RIBEIRO, R. P.; NUÑEZ, I. B. Fundamentos do Ensino-aprendizagem das Ciências Naturais 

e da Matemática: o Novo Ensino Médio. Pensando a Aprendizagem Significativa: dos 

Mapas Conceituais às Redes Conceituais. Porto Alegre: Sulina, 2004, p. 201-225. 

 

SANTOS, J. C. F. O Desafio de Promover a Aprendizagem Significativa. 2011. 

 

SANTOS, Z. T. S. Ensino de Entropia: um Enfoque Histórico e Epistemológico. Tese 

apresentada para a obtenção do título de Doutor em Educação. Programa de Pós-Graduação 

em Educação - UFRN. ago. 2009. 

 

SILVA, B. B.; BENEVIDES, R. O.; RANGEL, L. C. P.; LETA, F. R. e VELLOSO, M. P. 

PHUN: Tecnologia Inovando a Educação, 2010, Resumo disponível em < 

http://www.uff.br/petmec/downloads/ativdownloads/artigointertech2010phun.pdf >. Acesso 

em: 30 nov. 2013. 

 

SOEGENG, R. Simple Simulation in Physics Education. Proceedings from the 4th 

Australian Computers in Physics Education Conference. Freemantle. 27 de set. e 2 de out. 

de 1998. 

 

STYER, D. F. Insight into Entropy. American Journal of Physics. n. 12, v. 68, dez. 2000. 

 

TAVARES, R. Aprendizagem Significativa e o Ensino de Ciências. Departamento de 

Física - UFPB, Paraíba. 2008. 

 

VALENTE, J. A. Análise dos Diferentes Tipos de Software Usados na Educação. Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação - Nied. Unicamp, p. 89, 1999.  

http://www.uff.br/petmec/downloads/ativdownloads/artigointertech2010phun.pdf


68 
 

 

VASCONCELOS, F. H. L, CARVALHO, R. O, ROMEU, M. C, SANTANA, J. R. e NETO, 

H. B. A Utilização de Software Educativo Aplicado ao Ensino de Física com o Uso da 

Modelagem. XVI Simpósio nacional de ensino de Física, 2005. 

 

VEIT, E. A. Modelagem Computacional no ensino de Física. Contribuição à Mesa Redonda 

sobre informática no ensino de Física - XVI SNEF, Instituto de Física, UFRGS, Porto 

Alegre, RS, 2005. 

 

VEIT, E. A.; MORS, P. M. & TEODORO, V. D. Ilustrando a segunda lei de Newton no século 

XXI. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v.24, n.2, p. 176-184, jun. 2002. 

 

VIARD, J. Using the History of Science to Teach Thermodynamics at the University Level: 

The Case of the Concept of Entropy. Eighth International History and Philosophy, 

Sociology & Teaching Conference. University of Leeds, 2005. 

 

VOLCHAN, S. B.; VIDEIRA, A. A. P. Reversibilidade Microscópica versus Irreversibilidade 

Microscópica na Mecânica Estatística Clássica. Revista Brasileira de Ensino de Física. n. 1, 

v. 23, mar. 2001. 

 

ZAMORANO. R. O.; GIBBS, H. M.; MAIO, L. E.; VIAU, J. E. Evaluación de um Modelo 

Didáctico Analógico para el Aprendizaje de Energia Interna e Temperatura. Revista Eureka 

Sobre Enseñaza e Divulgación de las Ciências. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 


