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Introdução

As ideias acerca do que vem a ser o quente e o frio 
não são recentes. Há muito tempo já existe uma noção, 
ao menos intuitiva, sobre o quente e o frio, assim como 
a de equilíbrio térmico. Quando se colocavam dois 
corpos juntos, já era percebido que o mais quente 
esfriava e que o mais frio aquecia [1].

Para o filósofo Grego Aristóteles (384-322 a.C.), as 
substâncias existentes na Terra eram formadas de 
quatro elementos, sendo eles o ar, a água, o fogo e a 
terra. Cada um desses tinha um par de qualidades 
sensíveis. A água era úmida e fria; a terra era fria e 
seca; o fogo, seco e quente; e o ar, quente e úmido [2].

Na antiguidade existiam também outros dois tipos de 
pensamento sobre a natureza do calor. Para 
Empédocles o calor era uma espécie de substância, um 
fogo sutil. Já os atomistas Demócrito e Leucipo diziam 
que o calor era uma consequência do movimento de 
partículas indivisíveis, constituintes da matéria comum. 
As ideias de Aristóteles foram hegemônicas até o a 
idade média. Os outros dois pensamentos só vieram a 
ter força depois [2].

Aristóteles, quando falava de temperatura, 
relacionava com o temperamento do corpo. Seguindo 
suas ideias o médico Grego Galeno (129-200) dizia que 
cada pessoa possuía sua temperatura e que os remédios 
serviam para normalizar seu temperamento, retomar a 
sua temperatura [1].

No século XIII, o filósofo inglês Roger Bacon 
(1214-1294) dizia que a causa do calor era o 
movimento das partículas internas do corpo. Um 
astrônomo que compartilhava com está ideia era o 
alemão Johannes Kepler (1571-1630). Durante este 
período vários cientistas opinaram sobre o que era o 
calor. O físico, matemático e astrônomo Italiano 
Galileu Galilei (1564-1642) e Bernardino Telesius 
(1508-1588) consideravam o calor uma espécie de 
fluido. O filósofo Inglês Francis Bacon (1561-1626) 
considerava o calor como o movimento vibratório das 
partículas dos corpos. Ideia parecida à do físico e 
químico Irlandês Robert Boyle (1627-1691) que dizia 
que o calor era o estado de movimento das moléculas. 
O físico, matemático e astrônomo inglês, Isaac Newton 
(1642-1727), dizia que o calor era a oscilação do éter 

que partiria dos corpos celestes e penetrava nos corpos [3].
A construção de um instrumento para medir temperatura 

não foi uma tarefa tão fácil de ser concebida. A substância 
utilizada, os pontos fixos, o número de graus no intervalo 
desses pontos e os valores adotados foram uns dos 
“problemas” discutidos principalmente nos séculos XVII e 
início do XVIII até chegarmos às escalas termométricas 
estudadas e usadas (Celsius, Fahrenheit e Kelvin) e a ideia 
dos termômetros atuais. Este período foi fundamental para 
o desenvolvimento da Termometria [1].

Nesse período as ideias de temperatura e de calor se 
confundiam, não sendo muito bem distintas. Foi o médico e 
químico Escocês Joseph Black (1728-1797) que veio 
primeiro a diferenciá-las com seus trabalhos em meados do 
século XVIII [1]. Ele chamou uma grandeza de quantidade 
de calor e a outra de intensidade de calor (temperatura). 
Esta última era explicada como a tensão exercida pelo 
fluido calórico dentro dos corpos. Já o calor era a 
quantidade dessa substância. A teoria do calórico dizia que 
esse fluido não podia ser criado nem destruído. Assim se 
pensava na conservação do calor [2].

O calórico, que era usado para identificar a substância do 
calor, foi introduzido pelo químico Francês Antoine 
Lavoisier (1743-1794) [3]. Esta teoria foi importantíssima 
no desenvolvimento dos conhecimentos da calorimetria [2].

Em 1798, o Norte-Americano Conde Rumford (1753-
1814) quando estava trabalhando na calibração de canhões 
na Alemanha, observou que quando a broca estava mais 
cega ela produzia mais calor na perfuração dos canhões. 
Segundo a teoria do calórico uma broca gasta deveria 
“desprender” menos fluido do que se ela estivesse nova. 
Rumford, vendo essa contradição, passou a defender a ideia 
de que o calor era uma forma de movimento mecânico enão 
um fluido, como defendia a teoria do calórico [4].

O Inglês Humphry Davy (1778-1829), professor de 
química, apoiou a ideia de Rumford. Um dos experimentos 
que ele fez que demonstrava a produção de calor através do 
movimento foi quando ele esfregou dois pedaços de gelo 
até derretê-los [5].

No período da Revolução Industrial, com o 
aperfeiçoamento das máquinas a vapor, que foram 
importantíssimas para este período, a termodinâmica se 
desenvolveu no estudo do seu funcionamento. Estas 
máquinas eram técnicas devidas suas construções terem 
sido sem o conhecimento científico delas. Aqueciam a água 
na caldeira e, quando virava vapor, adentrava num cilindro, 



movimentava para cima um pistão que estava dentro 
dele, colocando em funcionamento a máquina. Depois 
condensavam o vapor, e o pistão descia e assim elas 
funcionavam. O uso do calor é facilmente percebido 
atualmente, mas como foi dito acima a termodinâmica 
se desenvolveu depois da construção desses motores a 
vapor [6].

Estudando o funcionamento da máquina a vapor o 
engenheiro Francês Sadi Carnot (1796-1832) chegou à 
conclusão que a máquina só funcionava se trabalhasse 
com temperaturas diferentes. O calor fluía da caldeira 
(fonte mais quente) para o condensador (fonte mais 
fria). Ideia que influenciou na segunda lei da 
Termodinâmica [4].

No século XIX, na década de 40, o cientista amador 
Inglês James Prescott Joule (1818-1889) realizou 
vários experimentos mostrando a conservação da 
energia e conversão entre elas inclusive o calor. 
Chegou numa relação quantitativa entre a energia 
mecânica e o calor [4]. Sua relação era de 1cal = 4,1J 
[7] – Atualmente essa relação é de 1cal = 4,186J.

Na mesma década o médico Alemão Julius Robert 
Mayer (1814-1878) também fez uma relação 
quantitativa entre o calor e a energia mecânica. Para ele 
1cal = 3,6J. Mayer foi importante na defesa da 
conservação da energia influenciando no enunciado da 
primeira lei da Termodinâmica. No período acima 
mencionado o Dinamarquês Ludwig August Colding 
chegou também a uma relação, sendo de 1cal = 3,4J 
[7].

Baseando-se na segunda lei da Termodinâmica, que 
diz que o calor flui espontaneamente de uma fonte mais 
quente para outra fonte mais fria, o físico Irlandês Lord 
Kelvin (1824-1907) idealizou, na década de 1850, uma 
máquina que faria o inverso. O refrigerador. Para isso 
teria que aplicar energia mecânica no motor [4].

Para se dizer que um corpo está quente ou frio 
dependerá do referencial que se adota. O filósofo 
Inglês John Locker (1632-1704), no ano de 1690, 
idealizou um experimento que se faz refletir sobre isso. 
Ele propôs se colocar uma das mãos num vaso com 
água fria e a outra em um vaso com água quente. 
Depois ao mesmo tempo tirar as duas dos vasos e 
colocá-las em um outro com a água morna. Ter-se-á a 
sensação de que está água está fria pela mão que veio 
da água quente e de quente da que veio da fria [1]. 
Neste caso, a água do terceiro vaso estaria morna, 
quente ou fria? Estando ela com a mesma temperatura 
quando as duas mãos foram colocadas dentro dele.

Quando alguém menciona a palavra temperatura, 
compreende-se, mesmo sem jamais tê-la estudado. Por 
exemplo: quando a previsão do tempo afirma que “a 
temperatura está em torno de 32ºC, sabe-se que o dia 
será bem quente e que é bom vestir roupas leves!”. Em 
outras palavras, sabe-se que a temperatura está 
relacionada ao quente e o frio.

De forma qualitativa, pode-se descrever a 
temperatura de um objeto sendo a medida que 
determina o quanto ele está quente ou frio quando se 
entra em contato com ele.

É fácil mostrar que quando dois objetos são postos em 
contato (diz-se que eles estão em contato térmico), o objeto 
com temperatura maior esfria, enquanto que o objeto com 
temperatura menor esquenta, até um ponto em que não 
ocorrem mais mudanças e, para os nossos sentidos, eles 
parecem estar com mesma temperatura. Quando as 
mudanças térmicas terminam, diz-se que os dois objetos 
(mais rigorosamente, sistemas) estão em equilíbrio térmico. 
Pode-se então definir a temperatura de um sistema dizendo 
que esta é uma quantidade que tem o mesmo valor para 
ambos os sistemas, se eles estão em equilíbrio térmico.

Quando dois sistemas estão separadamente em equilíbrio 
térmico com um terceiro, então eles também devem estar 
em equilíbrio térmico entre si. Esse fenômeno é chamado 
de Lei Zero da Termodinâmica.

Quando um corpo é colocado próximo de outro com uma 
temperatura diferente, a energia térmica é transferida do 
corpo com temperatura maior para o de temperatura menor, 
até estes atingirem a mesma temperatura. Neste processo, a 
energia térmica em trânsito é chamada de calor. Portanto, o 
calor é a energia transferida entre um sistema e seu 
ambiente devido a uma diferença de temperatura que existe 
entre eles [8].

Um poema de Ferreira Gullar que foi musicado pela 
cantora Adriana Calcanhoto no CD Adriana Partimpim - O 
Show [9] está escrito abaixo. Perceba que nesta letra 
existem algumas ideias abordadas neste trabalho. 

Gato Pensa?

Dizem que gato não pensa
Mas é difícil de crer.
Já que ele também não fala
Como é que se vai saber?

A verdade é que o Gatinho,
Quando mija na almofada,
Vai depressa se esconder:
Sabe que fez coisa errada.

E se a comida está quente,
Ele, antes de comer,
Muito calculadamente,
Toca com a pata pra ver.

Só quando a temperatura
Da comida está normal,
Vem ele e come afinal.

E você pode explicar
Como é que ele sabia
Que ela ia esfriar?

Se o gato pensa ou não é difícil de responder. Criando-se 
a possibilidade de que o gato raciocine igualmente a um ser 
humano, na situação descrita na letra da música acima, 
pode-se analisar como ele pensou fisicamente mesmo sem 
saber teoricamente essa ciência. No momento que o gato 
colocou sua pata para perceber a temperatura da comida e 
assim deduzir se estava adequado para comer, ele percebeu 



se estava quente ou fria. E percebendo que estava 
quente esperou-a esfriar, já que sabia que isso 
inevitavelmente aconteceria, chegando a uma certa 
temperatura que a letra descreve como a “normal” para 
ele comer. Nesse caso a comida troca calor 
principalmente com o ambiente diminuindo a sua 
temperatura até o equilíbrio térmico.

Material e métodos

Este trabalho abordou principalmente os 
conhecimentos de temperatura e calor que fazem parte 
do conteúdo de Física do ensino médio. 

A ferramenta utilizada para a sala de aula foi a 
música de Adriana Calcanhoto que indiretamente 
aborda assuntos como Temperatura, Calor, Equilíbrio 
Térmico, Sensação de Quente e Frio contribuindo num 
entendimento destas ideias no cotidiano.

O uso breve de alguns momentos históricos que 
falam sobre os conhecimentos de calor e temperatura 
mostrando o desenvolvimento dessas grandezas é 
importante para que o estudante entenda não de forma 
dogmática a ciência. Em muitos momentos históricos 
acima escritos no trabalho estão relacionados com 
outros conhecimentos da Física Térmica. Antes do uso 
da música no trabalho foram explanados alguns 
momentos históricos.

A música Gato Pensa? É interessantíssima para que 
um aluno que sabe os conceitos de calor e temperatura, 
ou pelo menos uma ideia, possa interpretar como o 
gatinho da letra, imaginando que o gato pense, 
consegue identificar a sensação de quente e frio da 
comida e como ele percebe que ela irá esfriar. Assim 
podem discutir alguns exemplos do dia-dia do 
estudante em que ele utiliza esses raciocínios.

Para isso foram trabalhados os conteúdos calor e 
temperatura, antes da música, para que o estudante 
pudesse interpretar de forma científica as partes da 
música que estão relacionadas com o assunto.

Foi entregue aos estudantes uma folha com a letra da 
música e duas questões. A música foi escutada pelos 
alunos juntamente com o professor, este último abriu 
uma discussão sobre os conhecimentos físicos que 
estão nas três últimas estrofes da música. Os estudantes 
não tiveram muitas dificuldades de perceber partes da 
letra que estão relacionadas com os conhecimentos 
térmicos como comida está quente, 
temperatura...“normal” e esfriar. A ideia de como o 
gato percebe a temperatura da comida pela sensação do 
quente com a pata também foi dito pelos estudantes e a 
explicação de como ela esfria já não foi respondida de 
forma tão rápida pelo corpo discente. Mas depois de 
algumas tentativas de explicar, eles conseguiram chegar 
à resposta. Logo depois discutimos como eles 
percebiam a sensação de quente e frio no dia-a-dia. 

Alguns exemplos foram dito e escritos em umas das duas 
questões do papel que foi entregue. 

Os estudantes então responderam as duas questões que 
estavam na folha que foi entregue. Na primeira questão, 
Escreva abaixo aonde se observa essas ideias na letra., os 
alunos responderam com facilidade já que antes já 
tínhamos discutido sobre isso. E na segunda questão 
também não tiveram muitas dificuldades já que foi debatido 
também. Nesta segunda foram dados exemplos com 
Quando você está cozinhando, quando você toma banho, 
toma um café, quando vamos comer, etc.

Resultados

O trabalho com a música gato pensa?, de Adriana 
Calcanhoto, mostrou ter sido proveitoso já que os alunos 
conseguiram, na sua maioria, perceber as ideias físicas 
relacionadas na letra e responderam os questionamentos e 
os quesitos feitos pelo professor, conseguindo perceber a 
relação das ideias físicas no cotidiano em vários exemplos.

Discussão

As ideias de temperatura, calor, equilíbrio térmico, 
sensação de quente e frio, facilmente fazem parte da vida 
do ser humano. Mas muitas vezes os estudantes não 
percebem essa relação do cotidiano com os conhecimentos 
físicos.

Trabalhos que saiam da rotina do professor tradicional 
geralmente são bastante motivantes. Este foi um exemplo 
disso.
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