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RESUMO 

 

Diante da mudança atual da sociedade, a escola também precisa acompanhar essas 
transformações e, para tanto, é necessário mudanças no sistema de ensino objetivando que o 
aluno aprenda. Com o passar do tempo, a produção de conhecimento vem crescendo 
significativamente, levando à necessidade de escolha dos conhecimentos fundamentais, 
priorizando a qualidade e não mais a quantidade de conhecimento que o aluno teria que 
aprender (CARVALHO, 2013). Visando contribuir com esse novo panorama da educação 
desenvolvemos nosso trabalho. Nossa questão de pesquisa é: Quais são as contribuições do 
Tema Regional História da Estrada de Ferro de Ilhéus para o ensino e aprendizagem de 
Termodinâmica numa turma de 9º ano de uma escola do campo de Ilhéus-BA? Para responder 
essa questão nosso trabalho objetiva analisar o processo de ensino e aprendizagem de conceitos 
de Termodinâmica desenvolvidos por meio do Tema Regional História da Estrada de Ferro de 
Ilhéus. A motivação para esse trabalho parte de nossa vivência de professora da rede municipal 
de ensino, formada em licenciatura em Ciências Biológicas, efetivada para ensinar Ciências nos 
anos finais do Ensino Fundamental, tendo que ensinar Física no 9º ano sem formação adequada. 
Para proporcionar um aprendizado de qualidade para os alunos. Além disso, Kotowski, Wenzel 
e Machado (2013); Melo e Silva (2004); Paganotti e Dickman (2011); Campelo e Ferreira 
(2015); Moura e Stuchi (2017); apontam para a dificuldade que o professor de ciências tem ao 
ministrar aulas de Física nos anos finais do Ensino Fundamental principalmente por 
deficiências na formação inicial e continuada e por aspectos das políticas públicas para a área. 
O trabalho foi desenvolvido numa escola que atende a estudantes de comunidades 
circunvizinhas coincidentemente beneficiadas pela antiga Estrada de Ferro de Ilhéus. A Estrada 
de Ferro de Ilhéus foi concedida pelo governo do estado em 1895 com o objetivo de dinamizar 
o transporte das cargas de cacau da região sul da Bahia, que até então o fazia por meio de canoas 
e animais. Para desenvolver nosso trabalho trazemos uma breve história sobre a ferrovia e 
relações do funcionamento da locomotiva com a Termodinâmica. Nosso referencial são os 
Temas Regionais com foco no aspecto histórico, além de utilizar metodologicamente o Ensino 
de Ciências por Investigação como abordagem didática (Solino, Ferraz e Sasseron, 2015), e os 
Três Momentos Pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1990), para organizar as 
atividades em sala de aula. A análise dos dados foi feita por meio da Análise de Discurso (AD) 
da linha francesa de Michel Pêcheux tendo como base algumas obras de Eni Orlandi. De acordo 
com essa teoria linguística, os discursos podem ser caracterizados em suas repetições como 
Empíricos, Formais ou Históricos (ORLANDI, 2015). A transição do discurso empírico ao 
histórico, passando pelo formal, envolvendo conteúdos abordados em sala de aula é definida 
pela autora como evidência de aprendizagem, pois os conteúdos estudados são incorporados 
nas memórias discursivas dos alunos ao fazerem parte de suas histórias de vida, ampliando a 
capacidade de explicação e percepção da realidade. No desenvolvimento do trabalho pudemos 
observar a motivação pelo estudo e compressão da própria história por meio da Física, como já 
comprovado por Stuchi (2011), além das atividades investigativas como fator diferenciado de 
práticas pedagógicas tradicionalmente veiculadas na escola. Portanto, concluímos que os alunos 
conseguiram transpor seus conhecimentos comuns e incorporar o conhecimento científico aos 
seus discursos depois de nossas intervenções, de forma a trazerem elementos que os auxiliou a 
compreenderem melhor a história de suas comunidades e de suas vidas.  
 
Palavras chave: Ensino de Termodinâmica, Ensino de Ciências por Investigação, Temas 
Regionais, Análise de discurso. 
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ABSTRACT 
 
 
Faced with the current change in society, the school also needs to keep up with these 
transformations and, for that, it is necessary to change the education system aiming the student 
to learn. Over time, the production of knowledge has grown significantly, leading to the need 
to choose the fundamental knowledge, prioritizing the quality and not more the amount of 
knowledge that the student would have to learn (CARVALHO, 2013). In order to contribute to 
this new panorama of education we have developed our work. Our research question is: What 
are the contributions of the Regional History of the Ilhéus Railroad to the teaching and learning 
of thermodynamics in a 9th grade class from a school in the Ilhéus-BA countryside. To answer 
this question our work aims to analyze the process of teaching and learning concepts of 
thermodynamics developed through the Regional Theme History of the Ilhéus Railroad. The 
motivation for this work is part of our experience as a teacher of the municipal teaching 
network, graduated in Biological Sciences, hired to teach Sciences in the final years of 
Elementary School, having to teach Physics in the 9th year without adequate training, to provide 
quality learning for students. In addition, Kotowski, Wenzel and Machado (2013); Melo e Silva 
(2004); Paganotti and Dickman (2011); Campelo and Ferreira (2015); Moura and Stuchi (2017), 
point to the difficulty that the science teacher has in teaching physics classes in the final years 
of elementary school principally due to deficiencies in initial and continuing training and by 
aspects of public policies for the area. The work was developed in a school that serves students 
from surrounding communities coincidentally benefited by the former Ilhéus Railroad. Ilhéus 
Railroad was granted by the state government in 1895 with the purpose of boosting the 
transportation of cacao loads from the southern region of Bahia, which until then had done so 
through canoes and animals. To develop our work we bring a brief history about the railway 
and relations of the operation of the locomotive with the thermodynamics. Our referential is on 
the Regional Issues focusing on the historical aspect, as well as on the methodological use of 
Science Teaching through Research as a didactic approach (Solino, Ferraz and Sasseron, 2015), 
and the Three Pedagogical Moments proposed by Delizoicov and Angotti (1990), to organize 
the activities in the classroom. The analysis of the data was made through the Discourse 
Analysis (AD) of the French line of Michel Pêcheux based on some works of Eni Orlandi. 
According to this linguistic theory, discourses can be characterized in their repetitions as 
Empirical, Formal, or Historical Orlandi (2015). The transition from the empirical discourse to 
the historical, through the formal, involving contents addressed in the classroom is defined by 
the author as evidence of learning, since the contents studied are incorporated into the discursive 
memories of the students as they are part of their life histories, capacity for explanation and 
perception of reality. In the development of the work we could observe the motivation for the 
study and compression of the history through Physics, as already proven by Stuchi (2011), 
besides the investigative activities as a differentiated factor of pedagogical practices 
traditionally transmitted in the school. Therefore, we conclude that the students succeeded in 
transposing their common knowledge and incorporating scientific knowledge into their 
discourses after our interventions, in order to bring elements that helped them to better 
understand the history of their communities and their lives. 
 
Keywords: Teaching of Thermodynamics, Science Teaching by Research, Regional Issues, 
Discourse Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

  

Desde meados do século XX a sociedade vem mudando o perfil e essas transformações 

também chegaram à escola. Até então o que prevalecia nas escolas era o método tradicional de 

ensino, em que o professor era o detentor dos conhecimentos e os alunos meros receptores. Esse 

método estimulava apenas os alunos decorar nomenclaturas e fórmulas (CARVALHO, 2013). 

Com o passar do tempo, a produção de conhecimento vem crescendo significativamente, 

levando à necessidade de escolha dos conhecimentos fundamentais, já que estudar tudo não é 

mais possível. Nesse cenário, buscou-se priorizar a qualidade e não mais a quantidade de 

conhecimento que o aluno teria que aprender. Para Carvalho (2013), foi por meio dos estudos 

de autores das áreas de psicologia aplicada a educação e da epistemologia da ciência que se 

conseguiu promover avanços em situações de ensino e aprendizagem em aulas de ciências. 

Nesse sentido, muitas metodologias foram sendo estudadas e desenvolvidas para atender 

as necessidades dos alunos e os objetivos da escola que é dar subsídios para que os estudantes 

aprendam ciências. Nessa perspectiva, nosso trabalho pretende abordar o Tema Regional “A 

História da Estrada de Ferro de Ilhéus”, por meio de atividades investigativas, para trabalhar 

conceitos de Termodinâmica, do ponto de vista do funcionamento da locomotiva, numa turma 

de 9º ano do Ensino Fundamental. 

 A motivação para o trabalho tem uma relação com nossa vivência enquanto docente da 

rede municipal de educação de Ilhéus, lotada numa escola do campo, efetivada como professora 

de Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental. Nesse contexto nos deparamos com a 

necessidade de ministrar aulas de Química e Física no 9º ano, sem formação adequada e nem 

suporte necessário para desenvolver aulas e atividades que pudessem contribuir com a 

aprendizagem dos alunos. 

Alguns trabalhos como Kotowski, Wenzel e Machado, (2013); Melo e Silva (2004); 

Paganotti e Dickman (2011); Campelo e Ferreira (2015), retratam a problemática enfatizando 

a lacuna da formação inicial do professor licenciado em ciências biológicas que ministra aulas 

de Física e química no 9º ano do Ensino Fundamental, ressaltando a importância da formação 

continuada para melhor desenvolvimento profissional desses docentes. Por isso, consideramos 

relevante a proposta de utilizar Temas Regionais (STUCHI, 2011), para facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem de Física.  

Essa problemática, no contexto da cidade de Ilhéus-BA, foi abordada no trabalho de 

Santos (2015), o qual investigou as dificuldades que professoras da rede municipal encontram, 
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ao serem formadas, em sua maioria, em licenciatura em Ciências Biológicas e Matemática, para 

ensinar Física no Ensino Fundamental. 

Para ampliar a compreensão da situação, durante o percurso dessa pesquisa, escrevemos 

um trabalho completo para evento científico, ampliando a investigação de Santos (2015), no 

mesmo município, com entrevistas a cinco professoras que ensinam ciências no 9º ano do 

Ensino Fundamental. Além disso, analisamos o currículo proposto pela Secretaria de Educação 

para essa etapa de ensino e o currículo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade que atende a região de estudo. Com esse trabalho concluímos que as professoras 

investigadas possuem dificuldades em ensinar Física e afirmam ser por conta da formação que 

não é em licenciatura em Física (MOURA e STUCHI, 2017). 

Observamos, ainda, que nos editais de seleção pública para professores de ciências dos 

anos finais do Ensino Fundamental apresentam pré-requisitos de formação em Licenciatura em 

Ciências Biológicas o que restringe as vagas a esses candidatos (MOURA e STUCHI, 2017). 

Esse trabalho serviu, também, para verificarmos a importância de nosso projeto de pesquisa 

para o município de referência. 

Em todos os trabalhos citados anteriormente; Kotowski; Wenzel e Machado (2013); 

Melo e Silva (2004); Paganotti e Dickman (2011); Campelo e Ferreira (2015); Moura e Stuchi 

(2017), encontramos a dificuldade de ensinar Física nos anos finais do Ensino Fundamental por 

parte dos professores, por serem formados em biologia. Diante disso, consideramos relevante 

novas propostas de ensino que facilitem tanto o ensino por parte dos professores, sem formação 

na área, quanto à aprendizagem dos alunos. 

Diante desse contexto, propomos trabalhar conceitos de Termodinâmica por meio de 

um Tema Regional histórico, já que a escola em questão tem como público estudantes de 

comunidades circunvizinhas que coincidem com as localidades beneficiadas pela antiga Estrada 

de Ferro de Ilhéus. De acordo com Azevedo Jr. (2007), essa ferrovia teve sua concessão pelo 

Governo do Estado para sua implantação em 1895 com o objetivo de dinamizar o transporte 

das cargas de cacau da região sul da Bahia, já que até então, o que se utilizava para tal prática 

era tração animal e canoas. O principal ramal das linhas férreas passava pelas localidades de 

Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca e Baleia (hoje José Olímpio), bairros da zona rural de Ilhéus 

atendidos pela Escola Municipal de Sambaituba, na qual a pesquisa foi realizada.  

Portanto, utilizamos o regate histórico da ferrovia que está presente na memória, pelas 

lembranças de fotos e diálogos com pessoas mais velhas e no cotidiano dos alunos, por meio 

dos vestígios deixados como estações, restos de trilhos, caixa d’água que abastecia a 

locomotiva, como base para chamar a atenção e despertar o interesse deles para o 
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funcionamento das máquinas a vapor que funcionavam na época. A unidade escolar escolhida 

para o desenvolvimento do trabalho está situada numa dessas localidades (Escola Municipal de 

Sambaituba), sendo possível uma contextualização e a possibilidade de facilitar o aprendizado 

do aluno tendo como abordagem didática aspectos do ensino ciências por investigação.  

Usando elementos históricos de uma usina hidrelétrica construída em 1910 na localidade 

de Castelo Novo em Ilhéus-Bahia, Stuchi (2011), realizou uma pesquisa na escola local, Escola 

Nucleada de Castelo Novo, na qual trabalhou conteúdos de Física nos anos finais do Ensino 

Fundamental utilizando esse Tema Regional. No trabalho desenvolvido por Stuchi (2011), foi 

possível identificar possibilidades de se trabalhar conteúdos de Física nos anos finais do Ensino 

Fundamental de forma contextualizada numa escola semelhante a que trabalhamos em termos 

de recursos materiais e humanos. Nesse trabalho, evidências comprovam a motivação e o 

envolvimento afetivo dos alunos com elevada participação nas atividades desenvolvidas, 

demonstrando a aprendizagem de Física como apoio teórico da Análise de Discurso (AD). 

Diante disso, emergiu a seguinte questão de pesquisa: Quais são as contribuições do 

Tema Regional História da Estrada de Ferro de Ilhéus para o ensino e aprendizagem de 

Termodinâmica numa turma de 9º ano de uma escola do campo de Ilhéus-Bahia? Para responder 

tal questionamento essa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar o processo de ensino e 

aprendizagem de conceitos de Termodinâmica desenvolvidos por meio do Tema Regional 

História da Estrada de Ferro de Ilhéus.  

Mais especificamente gostaríamos de buscar uma resposta a essa questão pelo viés do 

funcionamento da locomotiva a vapor, com foco nos processos de transformação de energia 

térmica em energia mecânica tendo o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), como 

abordagem didática e o suporte da AD como referência teórica para análise da aprendizagem 

dos alunos. 

Para alcançar esse objetivo delimitamos os seguintes objetivos específicos: 

• Resgatar a História da Estrada de Ferro de Ilhéus, pontuando o mecanismo das 

locomotivas e estabelecendo sua relação com a Termodinâmica. 

• Ampliar o conceito de Temas Regionais apresentando um Tema baseado na 

História da Estrada de Ferro de Ilhéus. 

• Analisar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos por meio da Análise 

de Discurso. 
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Metodologicamente, utilizamos os Três Momentos Pedagógicos (Delizoicov e Angotti, 

1994)1 para organização das ações e o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) como 

abordagem didática para desenvolver as atividades em sala de aula.  

Para melhor sistematizar nosso trabalho, dividimos em quatro capítulos. No Primeiro 

Capítulo trazemos um resgate histórico da Estrada de Ferro de Ilhéus e os aspectos técnicos do 

funcionamento das máquinas que rodavam na referida Ferrovia com as devidas explicações, 

tendo como base a Teoria Cinética dos Gases e as Lei da Termodinâmica.  

No Segundo Capítulo, apresentamos o referencial teórico do presente trabalho, 

ampliando o conceito de Tema Regional e apresentando um Tema Regional baseado na História 

da Estrada de Ferro de Ilhéus para serem trabalhados conceitos de Termodinâmica nos anos 

finais do Ensino Fundamental. No Terceiro Capítulo, serão expostos os encaminhamentos 

metodológicos trilhados durante a pesquisa e detalhes do contexto da pesquisa. Utilizamos o 

ENCI como abordagem didática e os Três Momentos Pedagógicos com intuito de sistematizar 

as atividades em sala de aula.  

No Quarto Capítulo, apresentamos a análise do discurso dos alunos durante o processo 

de construção de conhecimentos. A análise foi feita utilizando a Análise de Discurso (AD) da 

linha francesa de Michel Pêcheux, tendo como base algumas obras de Eni Orlandi, utilizamos 

três categorias à priori propostas por Orlandi (2015): Repetição Empírica, Formal e Histórica. 

Por fim, apresentamos nossas considerações finais apontando para perspectivas futuras, além 

de nossos anexos (textos trabalhados e planos de aula).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Os três momentos pedagógicos utilizados nesse trabalho não estão vinculados à perspectiva freireana.  
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 CAPÍTULO 1- A HISTÓRIA DA FERROVIA ILHÉUS – CONQUISTA E O 

ENSINO DE TERMODINÂMICA 

 

Nesse capítulo, abordaremos aspectos históricos da antiga Estrada de Ferro de Ilhéus, 

pontuando a relação entre o funcionamento da locomotiva e o ensino de Termodinâmica. 

 

1.1 Um pouco da história da ferrovia ilhéus – Conquista 

 

Para conhecer melhor a história da Ferrovia de Ilhéus à Conquista, fizemos busca em 

arquivos do acervo público do Centro de Documentação e Memória Regional (CEDOC) da 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC e achamos poucas publicações. Nos jornais da 

época não conseguimos dados, pois o material estava bastante deteriorado, mas, encontramos 

algumas monografias de graduação (Souza, 2006; Silva, 2003; Azevedo Junior, 2003; Almeida, 

1996), que serviram como base para a construção deste capítulo. Além delas, contamos com as 

contribuições de uma dissertação de mestrado de Azevedo Jr. (2007).  

Pudemos perceber que os trabalhos pesquisados não apresentam dados sobre o 

funcionamento da locomotiva, nem mesmo na forma de depoimentos. Os dados técnicos mais 

específicos da locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus aqui apresentados foram retirados de 

um vídeo documentário2, o qual utilizamos para a problematização do tema na escola. Esse 

vídeo foi produzido com nossa participação, utilizando dados de uma máquina idêntica que 

opera em um circuito turístico entre as cidades de Campinas a Jaguariúna - SP, além de 

entrevista com um maquinista aposentado da Estrada de Ferro de Ilhéus, fotos, vídeos e 

documentos do acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi e pesquisas na Internet. 

Esse documentário foi produzido com base nas histórias orais daqueles que tiveram 

contato direto com a Ferrovia, já que não temos registros mais específicos sobre as máquinas 

que rodavam na referida Estrada de Ferro, além de um relatório técnico da Rede Ferroviária 

Federal (BRASIL, 1951).  

Desde a Revolução Industrial no séc. XVIII, na Europa, vem se desenvolvendo 

tecnologias para facilitar a produção em grande escala, pois, com o aumento da produtividade, 

surge a necessidade de desenvolver mecanismos de logística para transporte dessas 

mercadorias, já que o mercado local não tinha capacidade de incorporar toda produtividade 

(AZEVEDO JR., 2007).  

                                                           
2 As Locomotivas da Estrada de Ferro de Ilhéus. Acesso em: https://youtu.be/7X9p0H31wcE 
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Nessa perspectiva, surgem as estradas de ferro com trens movidos a vapor. Essa nova 

tecnologia tinha capacidade de transportar uma quantidade de mercadoria significante num 

curto intervalo de tempo. Com o trem era possível encurtar distâncias e possibilitar uma maior 

mobilidade e comunicação, que se refletiria na movimentação de capital na região cacaueira, já 

que fazia a comunicação entre as zonas produtoras (SOUZA, 2013). 

Em 1895, com o objetivo de dinamizar o transporte de cargas na região cacaueira que 

até então era feito em grande parte por tração animal e canoas, o Governo do Estado dá uma 

concessão para a construção de uma ferrovia. Alguns anos mais tarde a empresa britânica The 

State Of Bahia South Western Railway Company Limited consolidou a implantação da Ferrovia 

de Ilhéus a Conquista (AZEVEDO JR., 2007).  

A implantação da Ferrovia de Ilhéus a Conquista possibilitou um grande avanço sócio 

econômico por conta da crise do cacau que se instaurava no Sul da Bahia. Com os trilhos de 

ferro foi possível a ligação entre as áreas rurais e os grandes centros por meio do escoamento 

da produção do cacau através dos portos (SOUZA, 2013). 

Diversas concessões são dadas para construção das estradas de ferro na Bahia, porém 

apenas sete ferrovias foram realmente construídas, entre elas a Ferrovia de Ilhéus a Conquista 

(ZORZO, 2000). No intervalo de tempo entre a implantação dos primeiros trechos e os últimos 

da Ferrovia supracitada aconteceu a maior expansão da lavoura cacaueira registrada na história 

no Sul da Bahia e o consequente desenvolvimento econômico da região, levando a ser 

referência a nível nacional. 

Azevedo Jr. (2007) pontua que: 

O próprio desenvolvimento da lavoura cacaueira não teria sido possível sem 
a construção, naquele momento histórico, da estrada de ferro, pois o sistema 
anterior de transporte em lombo de mulas não podia escoar uma grande 
produção que já se espalhava por dezenas de milhares de quilômetros 
quadrados (p. 87). 
 

Somente em 1907 foi inaugurado o primeiro seguimento da ferrovia entre Ilhéus (sede) 

e o distrito de Aritaguá (16 km). Esse grande intervalo de tempo entre a concessão e a 

implantação da ferrovia se deu devido às dificuldades econômicas enfrentadas na época e às 

consequentes trocas de concessionários. A ferrovia passava pelas localidades de Aritaguá, 

Sambaituba, Urucutuca, Baleia (hoje vila José Olímpio), Almada, Lava Pés e Rio do Braço, 

mais tarde passara por Mutuns, Itabuna, Água Preta (hoje município de Uruçuca) e Poiri 

(atualmente localizado em Aurelino Leal), como podemos ver no mapa abaixo (figura 1) 

(AZEVEDO JR., 2007). 
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Figura 1: Mapa da Estrada de Ferro de Ilhéus. 
 
 

      

Fonte:https://bancodavitoria.wordpress.com/2009/03/16/um-pouco-da-historia- 
ferroviaria-de-ilheus/. 

 

Em 1910, com a entrada de capital britânico investido pela “The State of Bahia 

Western Railway Company Limited”, foram inaugurados o trecho até Água Preta no Km 25 e, 

em seguida, até o Km 32 em Almada. Em agosto de 1913 é inaugurada a linha que fazia o 

trajeto Ilhéus-Itabuna, ou seja, as estações de Mutuns, Itabuna e Água Preta. Posteriormente, 

em 1934, é completada a primeira etapa da ferrovia, que só se estendeu por127 km divididos 

em três ramais com um entroncamento na estação Rio do Braço (ALMEIDA, 1996). 

Segundo Azevedo Jr (2007), as estações de parada das locomotivas eram divididas em 

estações principais e paradas de estribos, as quais aconteciam nas fazendas, além de ramais3 

                                                           
3 Vias secundárias que partem de uma estação principal. 
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que eram situados em locais estratégicos. Descreveremos exatamente como era essa 

organização no quadro 1, apresentado e adaptado para esse trabalho. 

 

 Quadro 1: Estações, paradas e ramais da Ferrovia Ilhéus – Conquista 
ESTAÇÃO ESTAÇÕES (E) OU PARADAS (P) 

Ilhéus E 

Rosário P 

Aritaguá E 

Sambaituba P 

Urucutuca P 

Baleia P 

Almada P 

Lava-pés E 

Rio do Braço E 

Mutuns E 

Boa Lembrança P 

Itabuna E 

RAMAL DO POIRI 

Banco do Pedro P 

Mucambo P 

Uruçuca E 

Serra Verde E 

Cacaueiro P 

Ibirapá E 

Cascata P 

Pedras Pretas P 

Poiri E 

Ponto da Barra P 

SUB-RAMAL DE ITAJUÍPE 

Putumuju P 

Sequeiro de Espinho E 

Itajuípe E 

                        Fonte: Adaptação de Azevedo Jr. (2007). 



21 

 

Apesar do nome “Ferrovia de Ilhéus à Conquista”, a ferrovia nunca chegou ao seu 

destino final: Vitoria da Conquista, pois a concessionária perdeu o interesse até mesmo pelas 

linhas já inauguradas e em funcionamento. A ida até Conquista tinha grande interesse político 

expansionista, mas economicamente se tornou inviável. 

Em 1948 com a lei nº 312, o Governo Federal resgata a ferrovia pelo valor de 600.000 

libras esterlinas. Com a Rede Ferroviária Federal a Ferrovia de Ilhéus a Conquista passou a se 

chamar Estrada de Ferro de Ilhéus. Com isso, tinham a esperança de que o trecho já em 

funcionamento melhorasse seu desempenho e que as obras continuassem para que se alcançasse 

o sudoeste baiano. Mas, isso não aconteceu, as máquinas foram sendo desgastadas pelo tempo 

e pela falta de manutenção (ALMEIDA, 1996). 

De acordo com Souza (2013), com a decadência da Estrada de Ferro de Ilhéus se dá o 

início do planejamento para a construção de rodovias e os carros passam a tomar o lugar dos 

trens. Em 1928 foi construída a rodovia Ilhéus-Itabuna, que liga as duas principais cidades do 

Sul da Bahia, com o incentivo do Instituto do Cacau da Bahia. 

A diminuição do movimento de cargas e passageiros na ferrovia no período entre as 

décadas de 1940 e 1950 fez com que inicialmente a companhia inglesa e posteriormente a Rede 

Ferroviária Federal acumulassem grandes prejuízos. Na década de 1960, sob o comando da 

Rede Ferroviária Federal, a Estrada de Ferro de Ilhéus encerrou suas atividades (AZEVEDO 

JR., 2007). 

 

           1.2 As locomotivas da Estrada de Ferro de Ilhéus  

 

Segundo informações de Azevedo Jr. (2007), as locomotivas que rodavam na Estrada 

de Ferro de Ilhéus eram do modelo Baldwin Ten-Wheeler 4-6-0. O termo 4-6-0 faz referência 

a configuração das rodas: 4 rodas de apoio na parte dianteira, 6 rodas tracionadas no centro e 

nenhuma roda de apoio na parte traseira. 

Na referida Estrada de Ferro havia oito locomotivas a vapor desse modelo, sendo que 

utilizavam lenha e outras quatro, óleo cru como combustível. Essas máquinas só conseguiam 

atingir no máximo 50 km/h, numa subida chegava a 20 Km/h (AS LOCOMOTIVAS DA 

ESTRADA DE FERRO DE ILHÉUS, 2017). 

As locomotivas eram utilizadas tanto para transporte de cargas quanto para transportar 

passageiros.  Quanto ao transporte de cargas, os fazendeiros requisitavam a locomotiva com a 

quantidade de vagões de acordo com a carga a ser transportada a qual fazia esta logística sempre 

nas quintas ou sextas-feiras. A capacidade máxima da locomotiva era de oito vagões com 
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capacidade de comportar 250 sacos de cacau de 60 kg totalizando uma carga de 

aproximadamente 120.000 Kg. O transporte de passageiros acontecia diariamente em 

composições separadas daquelas com cargas (AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE 

FERRO DE ILHÉUS, 2017). 

 Já que não temos dados mais específicos para definirmos as características exatas das 

máquinas da Estrada de Ferro de Ilhéus (EFI), fizemos uma comparação visual e técnica das 

mesmas com croquis que conseguimos no Museu na Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

sediado em Jundiaí – SP (figura 2). Além disso, buscamos dados no Relatório Técnico da Rede 

Ferroviária Federal (BRASIL, 1951). Com essas comparações, definimos, por meio de dados 

aproximados, as possíveis características das locomotivas que rodavam na Estrada de Ferro de 

Ilhéus. 

                   Figura 2: Croqui de uma máquina do Museu da Companhia Paulista de  
                   Estradas de Ferro sediado em Jundiaí - SP 

 
                      Fonte: Material de pesquisa do Prof. Adriano Marcus Stuchi 
 
 

Segundo os dados do Relatório Técnico da Rede Ferroviária Federal (BRASIL, 1951), 

algumas máquinas tinham força de tração de até 6000 (seis mil) quilos. Dessa forma o croqui 

da Figura 2 é o que mais se aproximou dessa característica por ter capacidade de tração de 5525 

Kg. Outra evidencia que mostra uma similaridade da máquina da Figura 2 com a da EFI são os 

registros históricos da ferrovia das figuras 3 e 4. Podemos observar nelas os dois domos 

sobressalentes, a mesma disposição das rodas e a idêntica configuração dos mecanismos de 

tração, ou seja, da braçagem e pistão. O croqui mostrado acima é também de uma máquina do 

mesmo fabricante citado por Azevedo Jr. (2007), com a mesma bitola da locomotiva da EFI. 



23 

 

                   Figura 3: Locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus demonstrando 
                   comparação dos domos. 

 
                       Fonte: Adaptada de http://www.r2cpress.com.br/v1/2016/page/3/. 
 
 

                   Figura 4: Locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus demonstrando a  
                   configuração das rodas. 

 
                        Fonte: Adaptada de http://www.r2cpress.com.br/v1/2016/01/22/do-fundo-do-bau- 
                       de-jose-leite-225/. 
 

 1.3 O funcionamento das locomotivas da Estrada de Ferro de Ilhéus e a 
Termodinâmica 
 

Para estudarmos a Física da locomotiva, se faz necessário compreender a 

Termodinâmica como a parte da Física que estuda a relação entre o calor, a energia, temperatura 

e trabalho. Uma máquina térmica opera em ciclos e transforma calor de uma fonte externa em 
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trabalho. O calor de uma fonte externa é igual à soma da energia interna do sistema mais o 

trabalho realizado sobre esse sistema. Parte dessa energia interna é perdida para o meio externo 

na forma de calor pelo aquecimento das partes da máquina em contato com gases quentes ou 

atrito entre as peças (PIETROCOLA, et al., 2011). 

A energia que sobra se transforma em trabalho útil. Vamos considerar trabalho útil 

aquele que movimenta o pistão da locomotiva, que dá a medida do rendimento da máquina. 

Isso pode ser medido pela diferença de temperatura da fonte quente pela temperatura da fonte 

fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Com isso, podemos concluir que quanto maior 

a temperatura da fonte quente, ou quanto melhor o combustível, melhor o rendimento da 

máquina. 

 De acordo com a primeira Lei da Termodinâmica, nenhuma energia é perdida, e sim 

transformada em outros tipos de energia. Ao final de um processo qualquer, a energia final é 

igual à soma de toda energia empregada no processo, desde a transformada em trabalho e a 

perdida em forma de calor para o meio.  

Para compreendermos melhor a primeira Lei da Termodinâmica é necessário o 

entendimento do conceito de energia interna, um dos conceitos mais importantes para tal lei. A 

energia interna é definida como a soma da energia potencial e a energia cinética dos átomos e 

moléculas de um corpo. Nesse sentido, mesmo um corpo estando em repouso em relação a 

qualquer referência, seus átomos e moléculas estão em constante movimento. Essa energia 

também se apresenta macroscopicamente por meio da temperatura ou da mudança de estado 

físico (MOREIRA, 1998). 

A temperatura, portanto, está relacionada à variação de energia cinética média dos 

átomos e moléculas de um corpo. Nesse caso, ao aumentar a temperatura também aumenta a 

energia cinética média dos átomos e moléculas, entretanto, ao falarmos de mudança de estado 

físico, essa regra não se aplica, pois a temperatura se mantém constante no processo de fusão, 

por exemplo, e a energia interna varia. Nesse caso essa variação corresponde à variação de 

energia potencial dos átomos e moléculas e não da energia cinética média (MOREIRA, 1998). 

No caso da transferência de energia por meio da diferença de temperatura, quanto maior 

a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior a energia interna, permitindo, inclusive, 

no caso da água, a mudança de estado físico, processo que ocorre nas máquinas térmicas. 

Quando a água está no estado sólido, as moléculas estão com forte força de atração e à 

medida que a temperatura é aumentada, a energia interna aumenta e permite que as ligações 

entre as moléculas se rompam, ocorrendo o processo de fusão. Com o aumento ainda maior da 

temperatura, a energia interna continua aumentando, e a agitação das moléculas, também, 
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permitindo que sejam liberadas, vencendo a força de atração, passando para o estado de vapor 

(MOREIRA, 1998). 

A variação de energia interna pode acontecer quando ela é transferida de um sistema 

para outro. Nesse sentido, temos o conceito de calor, uma vez que essa diferença está associada 

à diferença de temperatura entre os sistemas. Assim sendo, podemos definir calor como energia 

em trânsito entre os sistemas e sua vizinhança (MOREIRA, 1998).  

Já a segunda lei da Termodinâmica nos orientará na compreensão do funcionamento da 

locomotiva, pois, explica como o calor presente no vapor d’água é transformado em energia 

mecânica capaz de movimentar uma máquina térmica. Uma das situações que vamos considerar 

à luz da segunda lei da Termodinâmica é o fato de o calor não conseguir passar, 

espontaneamente, de um corpo frio para um corpo quente. Além disso, aplicada às máquinas 

térmicas, a 2ª lei da Termodinâmica diz que apenas parte do calor da fonte quente é convertido 

em trabalho, o restante é perdido para a fonte fria (PIETROCOLA, et al., 2011). 

Nesse sentido, o motivo dessa impossibilidade de conversão total de energia térmica em 

trabalho é devido aos sentidos dos processos termodinâmicos que são explicados pela 2ª lei da 

Termodinâmica e que se configuram como a interação entre o sistema e sua vizinhança.  

Para que esse sistema esteja em equilíbrio termodinâmico, ele tem que está isolado 

termicamente, mantendo sua temperatura e pressão constantes ao longo do tempo, isto é, sem 

fluxo térmico. Por isso, se faz necessário diferenciarmos equilíbrio termodinâmico e equilíbrio 

térmico, uma vez que, o segundo diz respeito a sistemas com a mesma temperatura e que nem 

sempre estarão em equilíbrio termodinâmico (MOREIRA, 1998).  

Todos os processos termodinâmicos que ocorrem na natureza são irreversíveis, ou seja, 

aquele que não pode voltar atrás e ocorre em um sentido determinado apresentando um aumento 

de entropia. Esse tipo de processo, irreversível, é demonstrado claramente quando o calor é 

transferido de um corpo quente para um frio, pois, nesse caso não ocorre fluxo contrário, é o 

caso da expansão do gás de forma natural que pontuaremos mais adiante quando falarmos da 

troca de calor por convecção natural (YOUNG; FREEDMAN; SEARS; ZEMANSKY, 2008). 

Ao falar na segunda lei da Termodinâmica se faz necessário compreender outro conceito 

importante, o qual já citamos, anteriormente, a entropia. Assim como o conceito de energia rege 

todos os fenômenos da natureza, o conceito de entropia está vinculado a lei que define que os 

fenômenos naturais tendem sempre à desordem em transformações espontâneas (MOREIRA, 

1998). 

 Assim sendo, a entropia é entendida como a medida de desordem de um sistema, ou 

seja, medida da probabilidade de um conjunto grande de moléculas em movimentos aleatórios 
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migrar de uma configuração ordenada para uma desordenada e quanto maior a desordem, mais 

alta é a entropia  

Nas transformações espontâneas, ou seja, sem ganho ou perda de energia para a 

vizinhança, a energia se conserva e a entropia aumenta. Dessa forma, pode-se dizer que a 

entropia é a medida da indisponibilidade de energia útil, capaz de ser convertida em trabalho. 

Podemos, portanto, concluir que a energia do Universo está diminuindo enquanto a entropia 

está aumentando (MOREIRA, 1998).  

Em síntese, podemos estabelecer a relação entre esses três conceitos em 

Termodinâmica: Energia, Entropia e Irreversibilidade ao concluirmos que os processos 

irreversíveis são aqueles que a entropia é alta, portanto, a quantidade de energia disponível para 

realizar trabalho é menor. Onde a irreversibilidade é a transição de uma configuração ordenada 

para outra em desordem, e, consequentemente, ocorre o aumento da entropia. 

A Figura 5 representa uma locomotiva a vapor em raio X contendo suas principais 

partes, as quais as explicaremos sua função dentro desse complexo mecanismo, fazendo a 

relação com os conceitos da Termodinâmica. 

 

                   Figura 5: esquema de raio X de uma locomotiva a vapor. 

                      Fonte:http://vfco.brazilia.jor.br/locos/funcionamento.Locomotiva.Vapor.shtml 
 

 Para que uma máquina a vapor funcione, é necessário que existam duas fontes de calor, 

uma quente e outra fria. Para a locomotiva a vapor a fonte quente é a fornalha e a fonte fria é o 

meio externo. No interior da caldeira encontramos tubos (figura 6), nos quais o vapor que vem 

da fornalha passa e aquece a água vinda do injetor de água, a água que está no interior da 
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caldeira entra em ebulição a uma pressão máxima de 150psi ou 150Lb/Pol2 ou ainda 

aproximadamente 10atm (AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE FERRO DE ILHÉUS, 

2017). 

De acordo com As Locomotivas da Estrada de Ferro de Ilhéus (2017), todo 

monitoramento das máquinas é feito pelo maquinista por meio de relógios mostrados nas 

figuras 7, o primeiro relógio, da esquerda para direita, mede a pressão de freios dos vagões, o 

do meio mede a pressão da caldeira e o ultimo mede a pressão de freio da locomotiva.  

 
Figura 6: Caldeira da locomotiva mostrando os tubos internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Acervo do Profº Adriano Marcus Stuchi. 
 

           Figura 7: Relógios medidores da locomotiva e todo mecanismo de  
           monitoramento da máquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fonte: AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE FERRO DE ILHÉUS (2017)  
              e Acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi. 
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Quando a máquina começa a baixar a pressão, a 70psi, por exemplo, é necessário colocar 

lenha para que a pressão se restabeleça com o aumento da temperatura para 300ºC, a no máximo 

150psi. Quando a pressão sobe mais que isso, injeta-se água na caldeira, pois, a água que entra 

está numa temperatura menor, 80 a 90ºC, e a pressão tende a cair, além de abrir uma válvula de 

escape para liberar o vapor. Quando baixa a pressão, a potência da máquina também é reduzida 

(AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE FERRO DE ILHÉUS, 2017).  

Entre o tender e a caldeira fica um dispositivo chamado Tubo de Venturi (Figura 8), que 

possibilita um aumento da pressão da água e sua inserção na caldeira. Esse dispositivo apresenta 

quatro saídas: uma de entrada de água, outra de ar comprimido, uma saída de conexão com a 

caldeira e uma válvula de segurança a qual possibilita aumentar a pressão até 150psi pelo 

afunilamento da saída da água que vem do tender com ajuda do vapor, os quais formam um 

vácuo, permitindo que, em alta velocidade, a água fria vença a diferença de pressão e entre na 

caldeira. A pressão da extremidade esquerda tem que sair com pressão maior que a da caldeira, 

ou seja, entra com pressão atmosférica, se mistura com gás no meio e sai com ata pressão. (AS 

LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE FERRO DE ILHÉUS, 2017).  

 

                   Figura 8: Tubo de Venture 

 
                       Fonte: Acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi. 
 
 

O vapor gerado por meio da ebulição da água na caldeira é conduzido ao domo de vapor 

que apresenta uma válvula que é aberta e possibilita que o vapor seja distribuído por meio dos 

tubos até o pistão da máquina, o qual se movimenta e, consequentemente, movimenta as 

braçagens da locomotiva proporcionando o movimento da mesma. Na Figura 9 está 

representado, em sequência, o movimento da válvula e do pistão da máquina, o qual possibilita 

o movimento da mesma (Figura 10). 
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Figura 9: Sequência de movimentos da válvula e pistão da locomotiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi. Adaptado de:  
http://science.howstuffworks.com/transport/engines-equipment/steam1.htm.       
 

                                      
 
                   Figura 10: Braçagens que movimentam as rodas da locomotiva 

 
                       Fonte: https://abpfsuldeminas.com/category/locomotiva-327/ 
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A caldeira possui um espaço entre uma chapa e outra por onde a água circula. Os tubos 

da parte interior têm a função de levar o calor da fornalha a caixa de fumaça que, 

posteriormente, sai pela chaminé. O que possibilita que a fumaça saia da parte traseira da 

máquina, da fornalha, e chegue à chaminé na parte da frente, é a troca de calor por convecção, 

além de um auxilio extra de jato a alta pressão da caldeira próxima a chaminé que diminui a 

pressão nessa região por efeito Bernoulli (AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE FERRO 

DE ILHÉUS, 2017).  

A troca de calor por convecção ocorre com a transferência de massa que parte de uma 

região para outra do fluido. O processo de convecção pode ser de dois tipos, forçada, quando 

impulsionada por um ventilador, por exemplo, ou natural quando ocorre pela diferença de 

densidade que é provocada pela expansão térmica, como ocorre no mecanismo da locomotiva, 

uma vez que, há uma expansão do ar quente no interior da máquina (YOUNG; FREEDMAN; 

SEARS; ZEMANSKY, 2008). 

A expansão do gás aquecido na fornalha é capaz de mover uma estrutura mecânica, ou 

seja, movimentar um êmbolo chamado de pistão que é movido pelo aumento do volume do gás. 

Com isso, podemos dizer que o trabalho realizado pelo gás no pistão é positivo (PIETROCOLA, 

et al., 2011). A máquina estudada nesse trabalho possui apenas um pistão que fica dentro do 

cilindro realizando trabalho (Figura 11). 

 

                   Figura 11: Cilindro e pistão da máquina. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                       Fonte: Acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi. 

 

O trabalho do pistão é positivo, por que se dá por meio da expansão do gás que força o 

deslocamento do pistão para fora. Nesse sentido, sempre um gás em expansão realizará trabalho 

positivo. Esse trabalho pode ser compreendido quando observado o comportamento das 

moléculas do gás numa variação de volume colidindo com uma superfície móvel (embolo) e 
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entre si, permitindo o movimento do pistão (YOUNG; FREEDMAN; SEARS; ZEMANSKY, 

2008). 

Assim sendo, dentro do cilindro ocorre um aumento do volume do gás e, 

consequentemente, aumento da pressão que tem como resultado dessas variações a força de 

tração que é gerada por meio da transformação de energia térmica em mecânica, capaz de 

movimentar o pistão, que movimenta as braçagens e as rodas, possibilitando que a locomotiva 

se movimente. 

Outro processo que ocorria na máquina da ABPF é a frenagem, que é feita a partir de 

um compressor de ar, movido também a vapor. Cada vagão possui uma mangueira que passa 

por baixo dele, interligado aos demais, pois, quando o maquinista aplica o freio na cabine, todos 

os vagões freiam simultaneamente. Diferente da locomotiva da EFI que era mais rudimentar, 

onde maquinista acionava o freio da cabine e alertava os operadores dos vagões para freia-los 

manualmente (AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE FERRO DE ILHÉUS, 2017). 

Quanto ao combustível, a locomotiva a vapor utiliza a lenha para aquecer a água que 

entrará em ebulição e virará vapor. Algumas máquinas da Estrada de Ferro de Ilhéus utilizavam 

o óleo cru no lugar da lenha como já pontuamos acima (AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA 

DE FERRO DE ILHÉUS, 2017). Para compreendermos o rendimento das máquinas térmicas é 

necessário considerarmos o tipo de combustível. Cada combustível tem seu poder de gerar calor 

para realizar trabalho de forma específica (PIETROCOLA, et al., 2011). 

A eficiência do combustível sempre dependerá de sua constituição material para se saber 

o seu poder calorífico, ou seja, a quantidade de energia que é gerada a partir de sua queima. 

Disso dependerá a eficiência energética e, consequentemente, a eficiência da máquina que o 

utiliza, porém, o calor de combustão do combustível não depende da máquina, que tem seu 

rendimento independente do combustível (PIETROCOLA, et al., 2011). 

Para melhor compreendermos essa relação analisaremos dois quadros (2 e 3) de 

Pietrocola, et al. (2011), adaptados para esse trabalho.  

 

                               Quadro 2: Poder calorífico dos combustíveis 

Combustível Poder Calorífico 
(Kcal/Kg) 

Gasolina 11.400 

Óleo diesel

  

10.700 

Álcool  6.500 



32 

 

Gás liquefeito ou petróleo- 

óleo cru 

11.600 

Gás natural 11.700 

Lenha  3.800 

                        Fonte: Adaptado Pietrocola, et al. (2011) 

 

No quadro 2, podemos perceber a importância da escolha pelo combustível que tenha o 

maior valor calorífico para realização do trabalho. No caso da locomotiva em estudo, podemos 

perceber que as primeiras, que usavam lenha, realizavam o trabalho com menor eficiência, 

desenvolvendo potencias diferentes, pois tinham diferentes forças de tração, apesar de se 

locomoverem com a mesma velocidade. Como o trem movido a óleo cru tem maior 

possibilidade de desenvolver potência, vencia subidas com maior agilidade, suportava mais 

carga e retomava a velocidade depois de paradas ou frenagens com maior rapidez. 

 

Quadro 3: Rendimento de algumas máquinas térmicas 

Tipo de máquina térmica Rendimento (%) 
Máquina á vapor simples (locomotivas)  6 a 8 

Turbinas á vapor (usinas termelétricas) 16 a 30 

Motores a Gasolina (automóveis)  22 a 28 

Motores a diesel (fábricas e locomotivas) 32 a 38 

Fonte: Adaptado Pietrocola, et al. ( 2011) 

 

Da mesma forma, podemos verificar no quadro 3 que as locomotivas da Estrada de Ferro 

de Ilhéus, por serem movidas a vapor, do modelo mais simples, seu rendimento era inferior às 

desenvolvidas posteriormente a Diesel. 

Quando consideramos uma máquina térmica que trabalha transferindo calor de uma 

fonte quente para uma fonte fria é importante compreendermos que o seu rendimento depende 

diretamente da razão entre o que é fornecido e o que é consumido em termos de energia, ou 

seja, seu rendimento depende da quantidade de calor fornecida capaz de realizar trabalho 

(PIETROCOLA, et al., 2011). 

Comparando duas máquinas iguais, com a mesma capacidade máxima de pressão da 

caldeira e as mesmas perdas por atrito, por exemplo, podemos dizer que o rendimento das 

locomotivas da EFI dependia do combustível, já que a temperatura da fonte quente está 

relacionada a ele. Por isso que a máquina com óleo cru tinha mais potência, ou seja, realizava 
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mais trabalho em menos tempo, mesmo com as caldeiras operando com a mesma pressão, já 

que a cadeira da locomotiva a óleo transferia mais massa de vapor em cada ciclo. Concluímos 

então que eficiência é sinônimo de rendimento. 

Nas locomotivas da EFI, a máquina perdia potência na subida, ocasionando perda de 

velocidade. Nesse caso, como o óleo mantinha a fornalha com uma temperatura maior, a 

caldeira consegue gerar mais vapor em menos tempo, o que fazia com que ela não tivesse 

quedas de pressão muito acentuadas na subida. O consumo de água era maior, pois o trabalho 

médio realizado pela máquina em um trajeto de subidas e descidas era maior com o óleo cru. 

Sendo assim, as viagens eram mais rápidas, o que nos permite concluir que a potência média 

da máquina era maior.  No entanto, vale lembrar que a potência máxima era igual para os dois 

combustíveis, porque temos o limitante da pressão máxima da caldeira 

Os conceitos apresentados nesse capítulo e suas relações com a locomotiva da Estrada 

de Ferro de Ilhéus serão abordados por meio de atividades no desenvolvimento desse trabalho, 

para tanto, no capítulo metodológico faremos referência a eles. Além disso, esses conceitos 

serão trabalhados de forma contextualizada no Tema Regional proposto para ensinar 

Termodinâmica o qual será descrito no próximo capítulo.  
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 CAPÍTULO 2- TEMAS REGIONAIS E O VÍNCULO COM A HISTÓRIA 

LOCAL E A MEMÓRIA DE UMA COMUNIDADE 

 

 2.1 O que é um Tema Regional? 

 

Brito e Palheta (2008), definem Temas Regionais de acordo com a importância atribuída 

à sua distribuição geográfica. Complementando esse conceito Stuchi (2011), entende Tema 

Regional como uma abordagem de temas que fazem parte da região, comunidade escolar, ou 

seja, utiliza aspectos regionais para abordar os conteúdos curriculares de forma contextualizada. 

Os PCNs + Física chamam a atenção para a necessidade de o ensino de Física estar 

relacionado com a realidade dos alunos para fazerem sentido4. A interdisciplinaridade é uma 

consequência natural de um ensino contextualizado ao promover competências para lidar com 

o mundo (BRASIL, 2002). Apesar da contextualização poder ser abordada em muitas outras 

perspectivas e ser de difícil definição, como ressalva Ricardo (2011), “essa é uma forma 

possível de se entender a contextualização” (RICARDO, 2011). 

Entendemos que o aspecto sócio histórico definido pelos PCNs é o que mais se aproxima 

da abordagem do ensino de Física por meios de Temas Regionais. Selecionamos no referido 

documento, dentro das competências gerais “Ciência e Tecnologia na História”, o “sentido e 

detalhamento” dessa contextualização que mais se aproxima do tema específico que trata do 

funcionamento das locomotivas a vapor da EFI: 

Compreender o desenvolvimento histórico da tecnologia, nos mais diversos 
campos, e suas consequências para o cotidiano e as relações sociais de cada 
época, identificando como seus avanços foram modificando as condições de 
vida e criando novas necessidades. (...) (BRASIL, 2002, p.14). 
 

Os Temas Regionais são subordinados ao currículo da escola e podem ser trabalhados 

apenas por uma disciplina, apesar da diversidade de conhecimentos que envolvem esse estudo, 

nem sempre a realidade escolar permite que sejam trabalhados de forma interdisciplinar, já que 

dependem uma mutua colaboração e muita dedicação entre professores de diferentes áreas. De 

acordo com Brito e Gomes (2007), o tema pode ser proposto pelos alunos ou pelo professor 

cabendo ao docente realizar a adequação deste a disciplina em sala de aula. 

                                                           
4Apesar de parecer mais adequado que seguíssemos os Paramentos Curriculares Nacionais para os anos finais do 
Ensino Fundamental, o conceito de contextualização não é aprofundado nesse documento e os PCN do Ensino 
Médio nos contemplou com a definição coerente que buscávamos para um ensino de Física contextualizado no 9º 
ano do Ensino Fundamental. 
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Pozenato (2003), nos traz contribuições conceituais acerca de região e regionalidade que 

nos ajudaram a ampliar o conceito de Temas Regionais já proposto pelos autores supracitados. 

Para Pozenato (2003), a região não é caracterizada apenas como uma divisão de terras, enquanto 

espaço físico natural, mas, “[...] é antes de tudo um espaço construído por decisão, seja política, 

seja da ordem das representações, entre as quais as de diferentes ciências” (POZENATO, 

2003. P. 2). 

A principal concepção de região como “espaço natural”, provavelmente, tenha grande 

influência da larga utilização do termo na Geografia, porém, outras áreas já têm utilizado o 

termo como outras perspectivas, considerando as relações sociais (POZENATO, 2003). 

Mas, apesar da diversidade de conceitos e concepções sobre região, todas guardam uma 

mesma perspectiva epistemológica. Em suma, utilizaremos para ampliar a definição de Temas 

Regionais, a discussão de Pozenato (2003), sobre região no sentido de regionalidade enquanto 

“[...] dimensão espacial de um determinado fenômeno tomada como objeto de observação” 

(POZENATO, 2003. P. 3). 

A partir dessa definição, podemos entender os Temas Regionais como um tema 

específico de uma determinada região, constituído por aspectos, principalmente, históricos que 

podem ser utilizados para abordar diferentes perspectivas. Quando colocamos a história como 

constituinte principal do Tema Regional é balizado no entendimento de que o que constitui uma 

região não é tão somente o espaço físico, e sim, o tempo, a história das pessoas e dos lugares 

(POZENATO, 2003). Pozenato (2003) reforça a relação do conceito de região com a história, 

corroborando com os argumentos de Stuchi (2011).  

A relação entre a história local e o interesse por aprender conteúdos científicos 

contextualizados é apontada por Stuchi (2011), em sua pesquisa de doutorado quando abordou 

o ensino de Física por meio do Tema Regional a Antiga Usina Hidrelétrica do Almada que está 

inserida na comunidade de Castelo Novo, Ilhéus- Bahia, onde se localiza a escola de referência 

do trabalho. O fato de muitos se surpreenderem com as inúmeras relações que a usina tinha com 

a Física facilitou o processo de construção dos conhecimentos físicos, além dos aspectos 

relacionados à autoestima dos alunos, a valorização da comunidade e o interesse em estudar 

Ciências relacionando- a com o contexto em que viviam (STUCHI, 2011). 

Nesse sentido, podemos perceber a possibilidade de relação de um Tema Regional com 

os aspectos históricos, os quais contribuem com o processo de ensino e aprendizagem por 

proporcionar um resgate na memória de uma comunidade. Apesar de os alunos não haverem 

vivido na época, buscaram como mostra Stuchi (2011), essa memória nas lembranças de seus 

avós e de pessoas mais idosas da comunidade. Ao incorporarem elementos históricos em seus 



36 

 

discursos e divulga-los para toda a comunidade na forma de apresentações científicas, 

promoveram um resgate da história local por meio da memória. 

 

 2.2- Proposta de um Tema Regional para o ensino de Física nos anos finais do 

Ensino Fundamental 

 

 A nossa proposta de Tema Regional é A história da Estrada e Ferro de Ilhéus para 

ensinar Termodinâmica focando no aspecto histórico do Tema Regional pontuado 

anteriormente. A Estrada de Ferro de Ilhéus é quase desconhecida da população Ilheense apesar 

de ter sido um marco na ascensão econômica da cidade e de toda região cacaueira. Acreditamos 

que isso se deve a poucas abordagens do tema na literatura e menos ainda nas escolas quando 

se trata da história regional do ponto de vista da Física nos anos finais do Ensino Fundamental, 

nesse sentido, podemos afirmar ainda, que o tema nunca foi abordado numa escola da referia 

cidade. 

Buscando averiguar o quanto de conhecimento sobre a antiga ferrovia alunos de uma 

escola do campo de uma das comunidades que ainda possui lembranças materiais por meio de 

ruínas das estações, caixa d’água e restos de trilhos, percebemos que alguns já ouviram falar 

algo sobre o tema, porém, acreditamos que se fizéssemos a mesma abordagem numa escola da 

zona urbana, mesmo que superficial, não teríamos resultados parecidos. 

Ao consultarmos a literatura (artigos em revistas, livros da história regional, reportagens 

em jornais antigos, notícias na Internet, por exemplo) percebemos que há poucos dados. As 

informações que obtivemos se referem exclusivamente às estações, aos nomes das companhias 

que administravam, aos modelos das máquinas a vapor utilizadas e a importância econômica e 

política do empreendimento para a época. Encontramos poucas referências nos acervos 

consultados na forma de depoimentos e relatos de vivências das pessoas com a locomotiva na 

forma de história oral e relatórios técnicos da máquina para que pudessem ser ampliados com 

o conhecimento científico e técnico existentes. 

O tema proposto em nosso trabalho levanta uma problemática que talvez as pessoas não 

teriam despertado se não fosse por meio da escola. Apesar de ser um tema diretamente 

relacionado com a comunidade, é pouco conhecido, o que reforça a necessidade de uma 

enculturação científica como forma de resgate e aprimoramento dos conhecimentos sobre a 

própria história. 

Nesse sentido, compreendemos a importância de tratar o tema e buscar mais dados sobre 

essa história que faz parte da vida da comunidade Ilheense. Nada mais coerente que fazer essa 
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investigação numa escola que atende alunos que vivem no contexto da antiga Ferrovia de 

Ilhéus, colocando-os como investigadores, os quais não teriam dificuldade alguma em resgatar 

parte de sua própria história em sua comunidade e família, para que pudessem compreender 

conceitos de Física de forma prazerosa, interessante e contextualizada. 

Diante do problema observado, propomos trabalhar um Tema Regional numa escola do 

campo no contexto dos anos finais do Ensino Fundamental, onde temos professores sem 

formação adequada para ensinar Física, utilizando de metodologias unicamente tradicionais, 

livrescas, desmotivando os alunos a aprender e, consequentemente, ao professor ensinar.  

Mesmo porque, todas as áreas do conhecimento podem ser trabalhadas dentro da história 

de um local. A história pode ser mais bem compreendida também com contribuições da Física, 

agregando conhecimento teórico por meio do estudo e aplicação prática de modelos científicos 

para a explicação do funcionamento da locomotiva, por exemplo, assim como pela 

possibilidade de incorporação de novas atitudes frente à construção de conhecimentos numa 

perspectiva dialógica e investigativa. 

Diante desse amplo conceito, com diversos aspectos envolvidos escolhemos trabalhar 

com a constituinte história dos Temas Regionais, os quais estão diretamente relacionados com 

a história de uma localidade, podendo existir um vínculo afetivo dos sujeitos com o tema. Por 

meio do estabelecimento desse vínculo, podem-se motivar os alunos a estudar Física tendo por 

base também seus conhecimentos da realidade local (BRITO; GOMES, 2007). 

Locais que as pessoas conhecem cotidianamente e estabelecem vínculo afetivo e 

emocional são redescobertos pelo estudo por meio do viés científico, por exemplo. O 

aprofundamento dos estudos amplia a autoestima, como foi percebido por Stuchi; Almeida 

(2014), além disso, o interesse e a vontade de estudar e participar das atividades é por conta das 

relações interpessoais entre alunos, professores, escola e comunidade. Portanto, acreditamos 

que sem motivação o aluno não aprende. 

O problema retratado no tema trabalhado não se trata apenas de um problema social, 

mas, da descoberta de aspectos técnicos e científicos e de uma história que ao mesmo tempo 

em que está visível por meio dos vestígios das estações, caixa d’água, fotos, moradores antigos, 

está esquecido, ou até mesmo, desconhecido àquela comunidade. Daí problematizarmos em 

cima da história da Ferrovia buscando um significado, um interesse por parte dos alunos para 

trabalharmos conceitos físicos, utilizando essa história como fator motivador para 

aprendizagem. 

Concluímos então que é imprescindível conhecermos a história, a memória, a ideologia, 

o contexto da comunidade, da escola e dos alunos para melhor analisar as contribuições do tema 
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para a construção de conhecimento científico por meio dos discursos dos alunos, assim sendo, 

procuramos descrevê-los de forma mais fidedigna possível, dentro de nossas limitações. 

 

  2.2.1- A Escola, a Comunidade e os Alunos 

 

A escola apresenta uma perspectiva de ensino tradicional, apesar de ser uma escola do 

campo, segue o currículo formativo das escolas da zona urbana proposto pela Secretaria 

Municipal de Educação (SEDUC), com algumas adequações por parte de alguns professores. 

Poucos professores trabalham o contexto dos alunos (trabalhadores rurais). Os alunos dessa 

escola evadem por alguns meses quando está na época de coleta de frutas locais (cajá, caju, 

jaca, ingá, jambo, jenipapo, entre outras), as quais vendem na feira e até mesmo nas ruas. Essas 

coletas são realizadas em fazendas vizinhas ou em outras localidades. 

Diante desse contexto, a escola apresentou uma proposta de projeto intitulado “Quintais 

Produtivos” elaborado por um professor de filosofia que leva em consideração essa realidade e 

propõe a orientação para o cultivo de algumas culturas nos quintais dos alunos, visando que 

eles não necessitem se ausentar da escola para coletar em outros lugares, além de valorizar as 

pequenas produções de hortaliças, por exemplo, a qual contribuirá para o sustento das famílias. 

Além desse projeto, o qual não sabemos se foi colocado em prática efetivamente, 

vivenciamos outra experiência de projeto na escola com um resgate histórico de uma tradição 

da comunidade: o “bumba-meu-boi”. Apesar de não termos trabalhado diretamente no projeto, 

presenciamos a interação dos alunos, o interesse em estar na escola, até mesmo em turno oposto. 

Satisfação em contar a história de uma tradição que faz parte da vida deles e que os estimulou 

em aprender mais e disseminar os conhecimentos culturais para outras pessoas. 

O “bumba meu boi” é uma tradição cultural da comunidade de Sambaituba a qual é 

apresentada na forma de dança, música e teatro e conta a história da localidade de forma 

dramática. É uma tradição que passa por gerações. Por meio de um edital estadual o projeto foi 

fomentado no intuito de manter e divulgar a cultura local. Houve oficinas de fotografia, teatro, 

de vídeos para que os alunos construíssem documentários, exposições de fotografias, entre 

outros. Além de uma oficina da dança “bumba meu boi” para que essa cultura não se perdesse 

e passasse para mais pessoas da comunidade. Esse projeto foi trabalhado por professores da 

área de ciências humanas (história, geografia, filosofia) e linguagens (artes e língua 

portuguesa).  

Os alunos que trabalharam no projeto foram selecionados por meio de inscrições, de 

acordo com suas afinidades com as oficinas ofertadas e ao final houve a culminância com 
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apresentações na praça da comunidade. Não houve abordagem de conteúdos específicos das 

disciplinas. O resultado no sentido de motivação e participação foi positivo. Em geral, os alunos 

gostam de participar de projetos.  

Os pais dos alunos, em sua grande maioria, são analfabetos ou não possuem a formação 

básica completa. A comunidade possui um fluxo de tráfico de drogas significativo, o que 

estimula a inclusão dos estudantes como “trabalhadores” informais destes grupos. Enfim, a 

escola não lhes é agradável e nem lhes desperta o interesse, uma vez que não existe o estímulo 

em casa por parte dos pais e, em contrapartida, existe o estímulo negativo na comunidade, onde 

passam a maior parte de seus dias.  

A escola, também, não faz muito para mudar a realidade local, continua com práticas e 

posturas tradicionais, desestimulando mais ainda os alunos. As aulas ainda são pautadas e 

desenvolvidas, exclusivamente, por meio do livro didático, tendo o professor como detentor do 

conhecimento e o livro como única fonte de pesquisa, aquele que traz a ciência estática, pronta 

e acabada. O professor ainda está na condição de reprodutor de conhecimento consolidado pela 

ciência e faz dos estudantes meros receptores e memorizadores de conteúdos para fazer provas. 

Os alunos apresentam baixa alto-estima, por se perceberem como pessoas sem 

oportunidades e possibilidades de mudanças. São de famílias de baixa renda, as quais, em sua 

maioria, se mantêm economicamente por meio de programas sociais. A escola para esses alunos 

é apenas um meio de se alimentar com a merenda escolar e critério para serem beneficiados 

com a ajuda de custo vinda dos programas sociais. 

A comunidade é constituída, em sua grande maioria, por pessoas que têm hábitos de 

consumo de bebida alcoólica, inclusive as crianças e adolescentes. Os estudantes da escola 

também se enquadram nesse perfil, não costumam ir à escola na segunda-feira por conta de 

uma tradição de festa nesse dia, denominado de “segundinha”, na qual todos se reúnem e 

continuam a ingestão de bebidas alcoólicas, iniciada no domingo. 

Este perfil dos alunos é bem conhecido por nós, pois já trabalhamos como docentes da 

escola referida por quatro anos. Os alunos que participaram da pesquisa também são nossos 

conhecidos, o que facilitou o desenvolvimento do trabalho por já haver um vínculo entre nós, 

bem como, com a professora regente. Os estudantes não apresentam muita motivação para 

aprender, porque em sua maioria não conseguem compreender a escola como ambiente de 

construção de conhecimentos e trocas de experiências. 

Apesar da escola ainda ser vista apenas como um lugar de memorizar conteúdos e não 

de construir conhecimentos diversos partindo das vivencias pessoais dos estudantes, quando 
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estimulados e ao perceberem que seus saberes são importantes para essa construção, são 

participativos e interessados. 

O foco do nosso trabalho foi o ensino e aprendizagem, mas pensávamos, mesmo que 

indiretamente, em contribuir com a formação da professora regente, no sentido de que ela 

percebesse outras possibilidades de desenvolver suas aulas de física. No entanto, apesar de 

receber bem nosso trabalho, não demonstrou muito interesse no desenvolvimento das 

atividades. Todas as atividades propostas a ela não foram executadas como havíamos planejado. 

A regente é formada em Licenciatura em Matemática e seu vínculo com a SEDUC é por 

meio de contrato temporário. Apesar disso, já possui vínculo com a escola a mais de 5 anos, 

pois é uma área que não tem professores efetivos suficientes e portanto, esses contratos 

perduram e se renovam com frequência. Sua prática em sala de aula é tradicional: usa apenas o 

livro didático. 
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 CAPÍTULO 3- DELINEAMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo explicaremos todo percurso metodológico trilhado durante a pesquisa 

com vistas ao processo de ensino e aprendizagem de conceitos de Termodinâmica em sala de 

aula utilizando o Ensino por Investigação como abordagem didática e os Três Momentos 

Pedagógicos5 para a organização das atividades. A começar pelas devidas justificativas que 

qualificam a pesquisa e seu contexto, abordaremos na sequencia o ferramental teórico para 

análise dos dados obtidos. 

 

 3.1- Caracterização da pesquisa  

 

Essa pesquisa é de cunho qualitativo, uma vez que, os dados são descritivos e coletados 

com maior precisão em virtude da estreita relação entre os participantes. Nesse tipo de pesquisa 

o que importa é a visão do participante, seu ponto de vista e o desenvolvimento como todo da 

pesquisa não somente o fim. Tem foco nos significados, nas motivações, nas crenças, nos 

valores e atitudes, que se referem a aspectos mais íntimos das relações dos sujeitos dos 

processos e também dos fenômenos (LÜDKE e ANDRÉ, 2013). 

 

 3.2- Sujeitos e Contexto da Pesquisa 

 

 A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal de Sambaituba que se localiza no 

distrito de Sambaituba na zona rural da cidade de Ilhéus-Bahia. A escola atende 

aproximadamente 500 alunos no total, pois, é uma nucleação, contendo cinco unidades 

escolares, quatro unidades contemplam apenas os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Trabalhamos na unidade sede em Sambaituba, pois é a única da nucleação que contempla os 

anos finais do Ensino Fundamental, seguimento de ensino do nosso interesse. 

 A escola atende alunos das comunidades circunvizinhas: São João, Aritaguá, 

Campinhos, Urucutuca e Vila Olímpio, além de Sambaituba. Todas as comunidades possuem 

antigas estações ferroviárias e/ou vestígios da antiga Estrada de Ferro de Ilhéus, por isso foi 

escolhida para ser participante desta pesquisa. 

                                                           
5 Os Três Momentos Pedagógicos estão sendo usados apenas como ferramenta metodológica e não para o ensino 
de ciências na perspectiva freiriana. 
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Escolhemos a turma do 9º ano do turno matutino, pois além do currículo adotado pela 

SEDUC ser o que mais se aproxima do tema que abordamos (ILHÉUS, 2016), apresenta uma 

diversidade de alunos que moram nas comunidades circunvizinhas supracitadas e o ônibus 

escolar só circula no referido turno. No turno vespertino os alunos que estudam na escola são 

exclusivamente da localidade de Sambaituba por não contarem com o ônibus escolar para 

transportá-los. Tínhamos matriculados 18 alunos com idade entre 14 e 17 anos na turma do 

turno matutino, mas, a cada encontro tivemos em média 15 alunos participantes.  

O perfil da turma é de alunos com distorção idade/série em sua maioria, apresentando 

muitas dificuldades de aprendizado, principalmente no que diz respeito à leitura e escrita. Como 

estratégia para o desenvolvimento da pesquisa além de gravarmos as falas, pedimos que 

escrevessem e/ou desenhassem ao longo dos trabalhos em sala de aula, como forma de 

compreendermos melhor como se dava a construção do conhecimento, por conta da dificuldade 

que apresentavam de se expressar diante dos outros colegas. Dificuldades que foram superadas 

no decorrer do processo. 

As aulas de ciências contam com a carga horária de três horas/aulas semanais, com duas 

aulas seguidas em um dia da semana e outra aula isolada em um dia diferente. Por isso nossos 

encontros aconteceram uma vez na semana e a professora regente ficou com a responsabilidade 

de conduzir as atividades em aula única, devido a nossa indisponibilidade de tempo para 

estarmos presentes nesse dia na escola por trabalharmos outras 40 horas semanais como 

professora de ciência em outra escola municipal e ainda desenvolvermos atividades de tutora 

de um curso superior a distância. As atividades a serem desenvolvidas pela professora como 

estavam propostas em nosso planejamento inicial eram o estudo de textos impressos (em 

anexo), e do livro didático utilizado pela escola (GEWANDSZNAJDER, 2013), além de aulas 

expositivas sobre conteúdos de física, as quais nos auxiliavam nas atividades que 

desenvolvíamos nos encontros posteriores. 

 

 3.3- Instrumentos de Coletas de Dados 

 

Esse trabalho é fruto de dados coletados por um projeto de pesquisa, financiado pela 

UESC intitulado “Indícios de Aprendizagem de Física no 9º ano de Uma Escola do Campo de 

Ilhéus – BA Tendo a História da Ferrovia Ilhéus-Conquista Como Tema”, coordenado pelo 

orientador dessa dissertação e executado por nós. O projeto foi submetido e aprovado pelo 

comitê de ética desta Universidade. 
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Como instrumentos de coleta de dados utilizamos gravação de áudios e a produção dos 

alunos (desenhos e escrita), que a cada encontro solicitávamos que eles expressassem suas 

percepções sobre o que foi trabalhado em sala de aula, após discussão coletiva. Carvalho 

(2014), aponta para a necessidade de uma produção individual dos alunos durante o 

desenvolvimento de uma SEI, já que primeiro ele constrói um conhecimento social em coletivo 

coordenado pelo professor por meio da discussão dos problemas e posteriormente, precisa 

demonstrar os conhecimentos construídos de forma individual.  

 Utilizamos também o diário do pesquisador que possibilitou o acompanhamento da 

pesquisa, que foi construído a cada encontro contendo anotações de aspectos não captados nos 

áudios como comportamentos, expressões ao elaborar os discursos, entre outros. Com o diário 

é possível fazer as anotações da percepção dos eventos acontecidos e, acima de tudo, permite 

uma reflexão sobre a ação. Nesse sentido, o diário serviu de instrumento complementar de 

coleta, complementando a análise de forma a relacionar a teoria e a prática, além de possibilitar 

uma autorreflexão acerca da trajetória da pesquisa (BANDEIRA; THOMA, 2009).  

 

 3.4- Análise de Discurso como dispositivo de análise 

 

A Análise de Discurso (AD) atua na compreensão dos sentidos da prática da linguagem 

constitutiva do homem e sua história, de sua capacidade de dar significado e se significar como 

parte de sua vida. Nessa perspectiva, pretendemos analisar o discurso dos alunos durante todo 

o processo, direcionando o olhar para a construção do conhecimento sobre o funcionamento 

das Locomotivas a Vapor da Estrada de Ferro de Ilhéus do ponto de vista da Termodinâmica, 

que tem relação com sua história de vida.  

Orlandi (2015) pontua que: 

A Análise do Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o 
homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível 
tanto a permanecia e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do 
homem e da realidade em que ele vive. O trabalho simbólico do discurso está na base 
da produção da existência humana (ORLANDI, 2015, p. 13). 

 

 Discurso para Orlandi (1994), é o “efeito de sentido entre locutores”, ou seja, [...] “o 

discurso supõe um sistema significante, mas supõe também a relação deste sistema com sua 

exterioridade já que sem história não há sentido, ou seja, é a inscrição da história na língua que 

faz com que ela signifique” (ORLANDI, 1994. p. 53). A AD se preocupa com a “compreensão, 

ou seja, a explicação do modo como o discurso produz sentido” (ORLANDI, 1994. p. 58). 
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Na perspectiva do discurso a memória é compreendida como o interdiscurso o qual é 

considerado a memória do dizer, mas não a memória em si e sim relacionada com a ideologia. 

Esse interdiscurso pode ser considerado como os conhecimentos produzidos nas diversas áreas 

do saber que constitui invisivelmente o que dizemos, ou seja, a memória discursiva é tudo que 

já foi dito e esquecido, mas que está contido no que dizemos (ORLANDI, 2015). 

O interdiscurso é compreendido por Orlandi (2015), como algo que “pré-constrói o que 

é dito”. “[...] o dito que está na base do dizível sustentando cada tomada da palavra” 

(ORLANDI, 2015. p. 29). Enfim, “o interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já 

esquecidas que determinam o que dizemos” (ORLANDI, 2015. p. 31). Assim sendo, o 

interdiscurso é a relação entre as palavras e o sentido que elas ativam em nossa memória e esse 

sentido só é dado à palavra por meio da história que a constitui. 

Orlandi (2015), pontua duas formas de esquecimento inerentes à linguagem, portanto 

constituintes da mesma, que caracterizam o que está por trás do que dizemos. Esses 

esquecimentos estão fundamentados em duas características da linguagem: polissemia e 

paráfrase. 

O primeiro esquecimento é ideológico, vem do inconsciente, portanto é a ideologia que 

nos permite que ele exista. Esse esquecimento está relacionado com a característica polissêmica 

da linguagem. Esses processos ideológicos nos colocam no lugar da origem do conhecimento, 

ou seja, apesar de dizermos o que já foi dito por outros, mantemos a ideia de que o dito teve 

origem em nós mesmos, porém nosso discurso é uma reorganização de coisas que já foram ditas 

(ORLANDI, 2015). 

O segundo esquecimento está relacionado à característica parafrástica da linguagem, é 

enunciativo e se manifesta quando falamos algo que poderia ser dito de diversas outras formas, 

mas, escolhemos dizer daquela forma. A linguagem possui muitas formas de produzir sentido 

e uma só forma poderá produzir diversos sentidos, ou seja, “o modo de dizer não é indiferente 

aos sentidos” (ORLANDI, 2015. p. 33).  

 No processo de produção do discurso há uma dicotomia no que diz respeito a esses dois 

processos, polissêmico e parafrástico, a qual nos permite compreender como indissociáveis, 

pois, o que caracteriza a produção do discurso é a “incidência da memória, do discurso” 

(ORLANDI, 1998.p. 15). 

Já o sentido contraditório existente na paráfrase e polissemia é essencial para a 

compreensão das condições de produção do discurso, pois considera a relação entre a situação, 

o sujeito e a exterioridade (historicidade e interdiscurso), que por sua vez é formada pela 

ideologia a qual possibilita a compreensão entre o mesmo e o diferente (ORLANDI, 1998).  
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Assim sendo, a história de vidas dos alunos, estimuladas por suas lembranças da história 

da Ferrovia irá subsidiar a análise desse discurso, pois, os sujeitos estão inseridos nessa história. 

Já que “nos estudos discursivos não se separam forma e conteúdo [...]”. “Reunindo estrutura e 

acontecimento a forma material é vista como acontecimento do significante (língua) em um 

sujeito afetado pela história” (ORLANDI, 2015, p. 17). 

A análise de discurso tem características bem peculiares como sua preocupação com o 

discurso em si e não com o conteúdo, uma vez que esse conteúdo ou texto será apenas a base 

da análise, ou seja, é menos descritiva e tem foco na interpretação. Está mais voltada para o 

implícito, ao não dito (ORLANDI, 2015). Portanto, a interpretação de uma fala não é analisada 

no sentido reto do conteúdo, que do ponto de vista científico pode até estar errado, mas 

historicamente se constitui como conhecimento adquirido. No entanto estaremos atentos para 

as mudanças de sentido da fala ao introduzirmos a ciência e a tecnologia como elementos de 

compreensão da própria história. 

A AD busca interpretar o não dito no que foi dito, o que está nas entrelinhas do discurso 

do sujeito, o sentido do que foi dito, produzindo, contudo, um novo discurso elaborado pela 

interpretação do analista. Orlandi (2015), pontua que a memória esquecida pelos aspectos 

históricos é incorporada por meio da ideologia e dá origem um discurso silencioso, mas não 

caracterizado como nulo. Esses discursos são visíveis nas falas, gestos, pausa na fala, 

interjeições e comportamentos como prática cultural. Este tipo de discurso pode denunciar o 

não dito por trás do que foi dito. Diante disso, todo discurso é passível de uma interpretação 

(ORLANDI, 2015). 

É por meio do discurso que se compreende a estreita relação entre linguagem e ideologia 

tendo como mediador o sujeito, pois ele possui uma ideologia e seu discurso deixa transparecer 

isso. Nessa perspectiva, o sentido do dizível se constitui nos processos discursivos por meio da 

ideologia e da linguagem (ORLANDI, 1994). 

Segundo Orlandi (2015), a constituição do corpus é o primeiro passo para a análise dos 

dados, os quais não se configuram apenas como texto em si, mas se interessam também, em 

imagens, sons, letras, entre outras práticas discursivas. Diante disso, analisamos não somente 

as falas enquanto corpus, mas também, imagens, desenhos e o próprio discurso dos alunos 

diante das intervenções feitas.  

O texto em si não se configura como o único ponto de partida da análise, nem tampouco, 

o ponto de chegada. Orlandi pontua que “um texto é só uma peça da linguagem de um processo 

discursivo bem mais abrangente e é assim que deve ser considerado. Ele é um exemplar do 

discurso” (ORLANDI, 2015. p.70). 
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Para nossa análise com vista à identificação de aprendizagens dos conceitos de 

Termodinâmica contidos no funcionamento da locomotiva que rodava na Estrada de Ferro de 

Ilhéus, daremos uma atenção maior à transição dos alunos nas três formas de repetição que 

Orlandi (2015) pontua como sendo o caminho que percorremos na busca pela completude do 

sujeito, dos sentidos e da linguagem.  

De acordo com Almeida (2004), a repetição faz parte do discurso do sujeito, uma vez 

que esse discurso é subordinado a uma história que é responsável pelas diversas formas de dizer 

algo, ou seja, “[...] uma história de formulações possíveis as quais se integrará o seu enunciado” 

(p. 51). Sendo assim, o sujeito não tem condições de evitar as repetições em virtude de serem 

elas responsáveis pelo sentido do discurso, além, de definir as possíveis interpretações do 

mesmo.  

Para Orlandi (1998), a repetição sempre existirá na produção do discurso, pois, é “parte 

da história e não exercício mnemônico” (ORLANDI, 1998, p. 13). Essa repetição permitirá ao 

sujeito dar o sentido necessário para que seu discurso seja interpretado pelo analista. As formas 

de repetição são nossas categorias à priori de análise e são: 

Repetição empírica- onde o sujeito só repete o que ouve como se fosse um papagaio. 

 Repetição formal- onde o sujeito repete a mesma coisa que o professor falou de forma 

diferente.  

Repetição histórica- onde, finalmente, o sujeito historiciza seu dizer, ou seja, produz 

efetivamente o conhecimento ao mergulhar na memória, dando-lhes sentido, construindo 

conhecimento que os permite reformular em situações diversas (ORLANDI, 2015). Para a 

autora o ideal é que os alunos transitem pelas três formas de repetição para chegar efetivamente 

ao aprendizado, ou seja, na repetição histórica.  

 

 3.5 Os Três Momentos Pedagógicos e o Ensino de Ciências por Investigação como 

abordagem didática na organização das atividades em sala de aula 

 

Para desenvolver as atividades em sala de aula estruturamos seguindo os Três 

Momentos Pedagógicos tendo em vista a sua relação com a contextualização por problemas 

trabalhados em sala de aula e o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) como abordagem 

didática.  

 Os Três Momentos Pedagógicos são Problematização Inicial, Organização do 

Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. A Problematização Inicial corresponde às 
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percepções e conseguintes interpretações dos alunos em relação ao tema, ou seja, permite 

analisarmos seus conhecimentos prévios, além de formularmos problemas a serem investigados 

pelos alunos (DELIZOICOV E ANGOTTI, 1994).  

A Organização do Conhecimento consiste na sistematização do conhecimento, a escolha 

dos conhecimentos científicos cabíveis no diálogo com os alunos, conhecimentos científicos 

capazes de ajudar na resolução dos problemas levantados (DELIZOICOV E ANGOTTI, 1994).  

De acordo com Solino (2013), é nessa fase que poderá ocorrer a articulação das 

situações problemas do ENCI, já que é nessa fase que o professor organiza as formas de 

trabalhar os conceitos científicos com vistas a resolução de problemas de forma desafiadora e 

motivadora para o aluno, buscando que ele se aproprie dos conhecimentos científicos. Nessa 

etapa, acontece também, a formulação de hipóteses, os testes das mesmas e a discussão dos 

resultados, sempre com o direcionamento do professor. 

Na fase de Aplicação do Conhecimento se dará a contextualização do conhecimento 

científico, onde os alunos serão capazes de associar o tema com o cotidiano, elaborando 

relações com outras questões envolvidas, aplicando os conhecimentos científicos e históricos a 

situações reais. Nesse momento ocorre o registro, que pode ser escrito, desenhado ou apenas 

discussão do que foi desenvolvido pelos alunos durante o processo (DELIZOICOV E 

ANGOTTI, 1994).  

Utilizamos também atividades investigativas, na perspectiva do Ensino de Ciências por 

Investigação como abordagem didática. Solino; Ferraz; Sasseron (2015), pontuam que o ENCI 

pode ser utilizado como abordagem didática, uma vez que, o professor utiliza dessa abordagem 

em sala de aula com o objetivo de construir conhecimentos científicos a partir de um problema. 

Por meio dela permite aos estudantes serem participantes dessa construção, conseguindo 

resolver os problemas e apresentar explicações acerca dos temas propostos. 

Essa perspectiva de ensino vai além de uma metodologia, de mais uma estratégia de sala 

de aula, pois, é uma atividade complexa que exige transformações na cultura escolar, exige 

mudança na forma de conceber o processo de construção de conhecimento pelo aluno 

(SOLINO, 2017).  Solino (2017) define: 

“Em outras palavras, entendemos a abordagem didática do Ensino por 
Investigaçãocomo uma atividade interativa complexa de produção de sentidos e 
significados, normas e práticas científicas compartilhadas, a qual objetiva desenvolver 
nos alunos uma mentalidade e identidade epistêmica voltada para habilidades de 
aprendizagem investigativa” (SOLINO, 2017, p.30). 

 

Portanto, utilizar o Ensino por Investigação em sala de aula permite que os alunos 

compreendam que a ciência não é construída em situações não problematizadas, de caráter 
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estagnada, pronta e acabada, mas sim questionável e acessível para adaptações didáticas a todos, 

e não apenas a elite cientista.  

Sasseron (2015), reforça a ideia das autoras supracitadas ao pontuar que o ENCI como 

abordagem didática vai além de estratégias para trabalhar conteúdos científicos. Caracteriza-se 

como abordagem que permite que os alunos se engajem entre si na busca pela resolução de 

problemas e que o professor seja o mediador dessa construção efetiva dos conhecimentos 

científicos e isso justifica sua utilização não apenas nas aulas de ciências, o professor de 

qualquer área de conhecimento pode utilizar essa abordagem numa perspectiva dialógica.  

O professor tem papel importante no processo de investigação, pois é ele quem vai fazer 

os questionamentos, a problematização em sala de aula e o direcionamento dos alunos para a 

resolução dos problemas. Já os alunos têm papel de argumentar, discutir propostas para essa 

resolução, elaborar hipóteses, participando ativamente da construção de seus próprios 

conhecimentos (SASSERON, 2015).   

Carvalho (2014) e Carvalho e Sasseron (2012), sugerem um trabalho mais abrangente 

com o Ensino por Investigação como abordagem didática e propõe aulas interativas por meio 

de ambientes investigativos em sala com o uso de sequencias de ensino investigativas (SEI), 

por entender que as mesmas são: 

 [...] sequência de atividades (aulas) abrangendo um tópico do programa escolar em 
que cada atividade é planejada, do ponto de vista do material e das interações 
didáticas, visando proporcionar aos alunos: condições de trazer seus conhecimentos 
prévios para iniciar os novos, terem ideias próprias e poder discuti-las com seus 
colegas e com o professor passando do conhecimento espontâneo ao cientifico e 
adquirindo condições de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações 
anteriores (CARVALHO, 2014, p. 9). 

 

Nós, portanto, utilizamos do Ensino por Investigação como abordagem didática para 

ensinar conceitos de Termodinâmica em sala de aula por meio de um Tema Regional 

desenvolvendo um problema conceitual de como funcionar uma locomotiva por meio de vapor 

d’água. Nossa proposta está fundamentada na ideia de que a contextualização, por meio de 

Temas e Ensino por Investigação permite que os alunos ultrapassem as barreiras do 

conhecimento comum, sentindo a necessidade de buscar conhecimentos científicos para 

resolver problemas cotidianos (SOLINO; GEHLEN, 2013). 

 

 3.6 Desenvolvimento da Sequência “Calor produz movimento na locomotiva?” 

 

Nossa ideia de trabalho com os conceitos de Termodinâmica para a explicação do 

funcionamento da locomotiva a vapor da EFI tem como base o comportamento microscópico 
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da matéria em processos termodinâmicos na máquina referendados pela Teoria Cinética dos 

Gases. Por esse modelo as moléculas de vapor produzidas pela caldeira podem ser entendidas 

como as menores constituições de matéria para essa substância, representadas por um número 

incomensurável de esferas indeformáveis que transladam em diferentes velocidades e que 

colidem entre si e com a estrutura do recipiente que as contém. Para que os alunos pudessem 

entendem os modelos científicos de forma concreta e aplica-los a estrutura de funcionamento 

da máquina, usamos experimentos, material de leitura, figuras e simulações computacionais 

para o levantamento de situações semelhantes às encontradas no trem a vapor em 

funcionamento. Dessa forma os estudantes poderiam interagir com as variáveis em questão e 

elaborar seus próprios modelos para o funcionamento da máquina, de acordo com a base 

científica que receberiam no curto espaço de tempo que teriam contato com o material que 

poderíamos disponibilizar.  

A linguagem e a seleção de conteúdos estão adequadas aos pressupostos curriculares 

da Secretaria de Educação de Ilhéus (SEDUC), que são especificados em termos de 

competências, habilidades e conteúdos (ILHÉUS, 2016). Após análise do referido documento 

fica evidente que os conceitos trabalhados mais a frente contemplam os conteúdos “máquinas 

simples”, “história da evolução das máquinas que proporcionam movimento” e “combustíveis 

e sua eficiência” da disciplina Ciências Naturais para o 9º ano. 

No quadro abaixo escrevemos todo processo resumidamente, indicando as atividades 

desenvolvidas em cada Momento Pedagógico: 

 

Quadro 4 - Organização das atividades em aulas de acordo com os Três Momentos Pedagógicos 
Momento 

Pedagógico 

Problematização 

Inicial 

Organização do 

Conhecimento 

Aplicação do 

Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

realizadas 

Coleta de 

conhecimentos 

prévios- Escrita de 

texto. 

Vídeo documentário: 

As locomotivas da 

Estrada de Ferro de 

Ilhéus (AS 

LOCOMOTIVAS DA 

Vídeo explosão de 

uma panela de 

pressão. 

Simulações PHET- 

estados da matéria. 

Experimento 

expansão do gás em 

função da pressão e 

temperatura. 

Construção da 

maquete: A Estrada 

de Ferro de Ilhéus e 

sua locomotiva a 

vapor. 

Explicação da 

maquete para a 

comunidade escolar. 



50 

 

ESTRADA DE 

FERRO DE ILHÉUS, 

2017). 

Discussão dos 

problemas conceituais 

sobre o funcionamento 

da locomotiva 

apontados no vídeo 

documentário. 

 

Experimento vibração 

dos átomos de gás. 

Aula Power Point- 

como movimentar 

uma locomotiva por 

meio do vapor? 

Gifs locomotiva a 

vapor. 

Experimento 

transferência de calor 

por convecção. 

 

Quantidade de 

encontros6 

5 encontros 6 encontros 6 encontros 

 

 

 Iniciamos com a problematização, logo no primeiro encontro, na busca pelos 

conhecimentos prévios dos alunos. Entregamos uma folha em branco para eles e pedimos que 

respondessem “O que vocês sabem sobre a antiga ferrovia que passava pela localidade que 

moram?”. Após terem escrito, fizemos uma roda de conversa para a socialização das respostas 

e percebemos que não associavam o tema à Física, apenas relatavam em sua maioria histórias 

mais relacionadas ao transporte de cargas e pessoas e informações obtidas sobre ruínas das 

redondezas por meio de pessoas mais velhas e pela vivência na comunidade. 

Na sequência, apresentamos o projeto e algumas imagens das ruínas que ainda se 

encontram nas localidades onde moram (figuras 16, 17, 18 e 19) para que se identificassem, 

falassem mais sobre o assunto e tivessem interesse em estudar o tema. 

                                                           
6 Durante o desenvolvimento das atividades tiveram dias sem aula por conta da falta do ônibus escolar e o 

recesso de Junho. 
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                  Figura 12 - Estação Ferroviária de Aritaguá. 

                      Fonte: Acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi 
 

 

                  Figura 13 - Estação Ferroviária de Sambaituba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                      Fonte: Acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi 
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                   Figura 14: Antiga caixa d'água da Estrada de Ferro de Ilhéus em Aritaguá. 

 
                       Fonte: Acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi 

 

 

                  Figura 15:  Ruínas de casas de apoio da Estrada de Ferro de Ilhéus. 

 
                      Fonte: Acervo do Prof. Adriano Marcus Stuchi 
 
 
 No encontro seguinte, apresentamos um vídeo-documentário (AS LOCOMOTIVAS 

DA ESTRADA DE FERRO DE ILHÉUS, 2017) contendo um pouco da História da Estrada de 

Ferro Ilhéus por meio de imagens da época e de uma locomotiva em funcionamento do mesmo 

modelo rodando no interior do Estado de São Paulo. Pode-se ver ainda nesse filme explicações 

sobre o funcionamento da máquina e entrevista com um maquinista que trabalhavam na antiga 
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EFI. Aproveitando nossa participação no documentário, mostramos também partes não 

aproveitadas do filme, incluindo uma entrevista com um morador da comunidade.  

 Em diálogos a partir das imagens oferecidas, que serão mostrados no capítulo 4, 

pudemos definir a partir do interesse dos alunos o estudo de aspectos sobre o funcionamento 

dos trens envolvendo conceitos de Termodinâmica. Dentre eles podemos citar os que estão 

entre as informações passadas pelo antigo maquinista da EFI como, por exemplo, o combustível 

usado, número de vagões, número de passageiros e cargas transportadas, dentre outros. Essas 

informações não foram encontradas em livros e serviu como importante fonte para o 

desenvolvimento das atividades posteriores. 

 Enquanto passávamos o vídeo-documentário, que tem duração de aproximadamente 35 

minutos, entregamos uma folha em branco para cada aluno e pedimos que anotassem as dúvidas 

que tivessem ou qualquer aspecto que lhes chamassem atenção com relação ao que estavam 

assistindo. Após o vídeo-documentário recolhemos as folhas e analisamos. 

 Na semana seguinte, fizemos a discussão do que foi escrito na aula anterior sobre o 

vídeo-documentário, dividimos a turma em três grupos para que os alunos trabalhassem com as 

dúvidas levantadas no encontro anterior. Encerrado o tempo que reservamos para a 

problematização inicial, buscamos delimitar e consolidar os problemas, chegando a dois 

aspectos de interesse na forma de três perguntas para a investigação, formulação de respostas e 

formação de grupos de trabalho.  

Para o primeiro grupo a questão de investigação foi: “Quais as marcas históricas da 

Ferrovia Ilhéus - Conquista em nossa comunidade?”. No segundo grupo a questão norteadora 

foi: “Como movimentar uma máquina por meio de vapor d’água?”. Questão do terceiro grupo: 

“É possível a locomotiva parar a tempo se tiver algum animal no trilho?" 

 É pertinente salientar que apesar de serem formulados três problemas, o problema do 

grupo 2, que diz respeito ao funcionamento da locomotiva do ponto de vista termodinâmico, é 

o problema cujas etapas de ensino e aprendizagem daremos ênfase em nosso trabalho.  

 Escolhemos, portanto, o caminho da transformação de energia por meio da 

Termodinâmica partindo da queima do combustível até o movimento da locomotiva para 

trabalharmos em sala de aula. Esse conteúdo, como já mencionamos, se adapta bem ao currículo 

escolar proposto pela SEDUC para o 9º ano e as atividades foram planejadas e elaboradas de 

acordo com as possibilidades da escola. 

 Na parte inicial da Organização do Conhecimento trabalhamos um texto (Anexo 01) 

sobre a história da ferrovia, o qual elaboramos com base em Azevedo Jr. (2007), contendo 

informações sobre o porquê da implementação da Estrada de Ferro de Ilhéus, bem como seu 



54 

 

fechamento, transitando pelos benefícios que trouxe para a região cacaueira. Essa estratégia foi 

utilizada ao analisar as informações que coletamos dos alunos na etapa anterior. Não havia um 

conhecimento mais formal sobre essa história, que buscamos comtemplar num texto de uma 

lauda com linguagem acessível, para que desse tempo de ler e comentar em uma aula. 

Distribuímos os textos individualmente e deixamos como tarefa a leitura e discussão para a aula 

posterior com a professora regente. 

 De acordo com Carvalho (2014), é necessária a utilização de leitura de textos para 

sistematização do conhecimento, que possibilita não apenas subsidiar a resolução dos 

problemas, mas também apresentar conhecimentos construídos mais formalmente, diferente 

dos trazidos por eles ao relacionar com seu cotidiano, Em todo desenvolvimento das atividades 

em sala, a utilização da leitura de textos dá mais segurança ao professor ao avaliar os 

conhecimentos apreendidos pelos estudantes.      

 Ainda na Organização do Conhecimento solicitamos que os alunos buscassem respostas 

aos problemas por meio de pesquisas livres na internet como tarefa para casa. Além disso, 

propusemos pesquisas nas comunidades que pertencem, na família ou com conhecidos acerca 

dos aspectos históricos, fotos antigas, documentos, vestígios quaisquer que encontrassem. Esses 

materiais eles entregaram nos encontros posteriores e apresentam para todos da classe. Dentre 

eles estão antigos registros de carga que encontraram nas ruinas da Estação Aritaguá e um vídeo 

com entrevista a uma pessoa que viveu na época da ferrovia. 

Posteriormente, mostramos um vídeo contendo a explosão de uma panela de pressão 

num programa de TV (GLOBO, 2016), o qual simulou essa explosão mostrando todo estrago 

causado por ela.  O objetivo de trabalhar esse vídeo foi demonstrar a potência do vapor, o qual 

é capaz, por meio de sua expansão com o aumento da pressão, mover uma tampa de metal presa 

à panela. Essa estratégia surgiu do interesse dos alunos em investigar como o vapor é capaz de 

mover uma locomotiva. O impacto das imagens serviu para terem uma ideia da energia gerada 

pelo calor ao promover a ebulição da água em um recipiente hermeticamente fechado, assim 

como se fosse uma caldeira de pequenas proporções, que gera aproximadamente metade da 

pressão de uma caldeira da locomotiva que estudamos. 

Antes de expormos o vídeo pedimos que lembrassem se já presenciaram uma explosão 

em sua casa e contassem como aconteceu, o que perceberam do acontecimento. Nosso objetivo 

com esse vídeo foi trabalhar conceito de pressão e sua relação com temperatura e volume e 

buscar que os alunos por meio dele conseguissem formular hipóteses sobre o funcionamento da 

locomotiva, associando de modo espontâneo aos questionamentos que fizeram sobre a 

transformação de energia na locomotiva. No momento da formulação de hipóteses os alunos 
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relacionaram a explosão da panela com a obstrução da válvula de escape e com a grande 

quantidade de vapor dentro da panela.  

Após o vídeo demos um tempo para que eles escrevessem ou desenhassem, 

expressassem de forma livre e espontânea o que compreenderam. Logo após, pedimos que 

falassem para que pudéssemos compartilhar com os colegas as experiências e as percepções 

sobre a atividade desenvolvida.  

Para aprofundar os conceitos iniciados por meio da discussão do vídeo levamos dois 

experimentos com objetivo de trabalhar o comportamento de um gás por meio da compreensão 

da relação que existe entre temperatura, volume e pressão. Com isso propomos a formulação 

de hipóteses explicativas dos fenômenos por meio da abstração das propriedades microscópicas 

da matéria trazidas pela Teoria Cinética dos Gases. 

Explicamos detalhadamente o procedimento, pontuando os materiais necessários e os 

procedimentos de segurança para evitar possíveis acidentes. O experimento 01 (Gaspar, 2013), 

demonstrado na figura 20, contém um becker com água a ser fervida com o auxílio de um 

ebulidor, uma seringa vedada com a saída obstruída por uma tampa apropriada. A seringa 

inicialmente estava com 10 ml de ar numa temperatura ambiente de 27°C. 

Testamos o atrito entre o êmbolo e as paredes da seringa para ele deslizasse com 

facilidade no momento da expansão. Após a água chegar a 95ºC a quantidade de gás dentro da 

seringa expandiu para 12 mL. Anotamos no quadro as medidas antes e depois do experimento 

com ajuda dos alunos.  

 

                                Figura 16: Experimento 1 
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Após o experimento 01, fizemos questionamentos do porquê dessa expansão do gás e 

os alunos conseguiram associar com o aumento da pressão. É importante salientar que a 

aproximação do experimento com o funcionamento da locomotiva não é exata, pois na máquina 

não é o aquecimento do gás dentro do pistão que gera a expansão e impulsiona a braçagem, e 

sim um volume de gás que é injetado, produto de uma expansão sob elevada pressão a partir da 

caldeira.  

Nos dois casos a elevada pressão vence as resistências do embolo e o faz movimentar. 

Na locomotiva o movimento é rápido porque a pressão é muito maior, na verdade 

aproximadamente 10 vezes maior que nesse caso da seringa. Nos dois casos há aumento de 

temperatura, volume e pressão e as moléculas têm comportamento semelhantes pelas colisões 

que promovem entre si, com as paredes do cilindro e com embolo, transferindo velocidade a 

este último. 

Depois desse momento, abordamos o conteúdo sobre o átomo, conteúdo o qual pedimos 

que a professora abordasse na aula anterior, por meio de uma aula expositiva com base no livro 

didático adotado (GEWANDSZNAJDER, 2013. Pp. 16 a 23), mas percebemos que não foi 

trabalhado, pois os alunos demonstraram desconhecimento do assunto.  

Fizemos a intervenção por meio de aula expositiva e dialogada trazendo representações 

concretas inspiradas na obra de Hewitt (2015), quando trabalha com a ideia do átomo grego 

como menor porção da matéria, rígido e impenetrável, a ser alcançado quebrando, por exemplo, 

um galho de árvore até alcançar seu menor pedaço como a mínima partícula de matéria possível 

de ser alcançada. Vale lembrar que trabalhamos com uma teoria clássica e que esse conceito é 

perfeitamente coerente com essa proposta. 

Após esse momento, trabalhamos com o experimento 02 (Stuchi, 2002), apresentado na 

figura 21. Um alto-falante colocado numa base de madeira vibra e lança miçangas encerradas 

por uma cúpula de plástico fixa e um êmbolo móvel para cima, imprimindo nelas um 

movimento aleatório com diferentes velocidades. Elas chocam entre e se movimentam para 

todas as direções e sentidos, simulando de forma aproximada as moléculas de um gás.  

O alto-falante é alimentado por um transformador de corrente ligado na rede. Sendo 

assim ele oscila com frequência de 60Hz e transmite energia mecânica às miçangas. O 

transformador está ligado em série com um potenciômetro, que varia a resistência elétrica do 

circuito e a intensidade de corrente elétrica que percorre a bobina do falante, permitindo que 

vibre mais ou menos. Esse recurso é usado para simular o aumento de temperatura de um 

eventual gás simbolizado pelas miçangas. Com isso observa-se um aumento da pressão e do 

volume ocupados por elas dentro do recipiente. Obviamente deve haver discernimento sobre as 
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causas do movimento em comparação com um gás real. Nesse experimento o falante age 

contrapondo a força da gravidade (desprezível em gases), e num gás real o movimento é 

consequência do calor. 

Com esse experimento, abordamos o comportamento concreto de moléculas de um gás 

(que pode ser o vapor), microscopicamente quando submetidas à altas temperaturas, dando 

continuidade a abordagem do experimento anterior no que tange a expansão do gás. Quanto 

mais as miçangas se batem entre si e contra as paredes do recipiente, mais gera energia capaz 

de movimentar o êmbolo.  

Para ampliar o entendimento mostramos a simulação computacional do PHET- Estados 

Físicos da Matéria (https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter-basics) 

utilizando o data show. Esse recurso trás de forma bem ilustrativa o comportamento das 

moléculas de diferentes substâncias nos três estados demonstrando, a agitação das moléculas 

mediante o aumento da temperatura, mecanismo demonstrado no experimento 2. 

 

                  Figura 17 - Experimento 02 e Simulação 

 

 

Depois das demonstrações fizemos diversos questionamentos aos alunos: Porque o 

êmbolo está se movimentando? Quem está fazendo o êmbolo mover-se para cima e para baixo? 

Qual a relação com o mecanismo da locomotiva?  Os alunos conseguiram associar o mecanismo 

do experimento (choque das miçangas que movimentam o êmbolo) com o choque que ocorre 

entre as moléculas de gás e gera energia que movimenta a locomotiva. 

No processo ouvíamos os alunos fomentávamos o diálogo com informações embasadas 

nas observações tanto dos experimentos, como do documentário e das leituras feitas para que 

pudessem avaliar suas respostas buscando comprová-las em evidências. A situação problema 

foi sendo cada vez elucidada de acordo com as informações científicas a partir das ideias 
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iniciais, em que os modelos apresentados por meios dos experimentos eram associados com as 

explicações do mecanismo da locomotiva. As hipóteses presentes nas falas eram discutidas e 

usadas como argumento para as explicações, que muitas vezes eram superados por contra-

argumentos que eram mais coerentes com os modelos estudados até chegarem, com nossa 

ajuda, a explicações mais completas de acordo com as possibilidades do grupo. 

Ao final, pedimos que escrevessem e/ou desenhassem o que compreenderam daquele 

momento. Percebermos que as intervenções por meio das atividades investigativas estavam 

contribuindo com a construção de conhecimentos científicos no que se refere ao processo de 

transformação de energia. 

Antes dessa intervenção com os experimentos e demonstrações, planejamos com a 

regente para que trabalhasse com os alunos as transformações de energia numa aula expositiva 

com base no próprio livro utilizado e ela desenvolveu uma aula sobre tipos de energia a qual 

não ajudou no desenvolvimento das atividades posteriores. Planejamos aulas com a utilização 

do livro didático adotado na escola para que a professora se sentisse mais segura, já que, como 

já pontuamos anteriormente, suas aulas eram tradicionais com base no referido livro. Então 

resolvemos usar isso como intervenção que contribuiria ao processo desenvolvido, no entanto, 

não obtivemos êxito. 

No encontro seguinte trabalhamos com o experimento 03 (Stuchi, 2003), ilustrado na 

figura 22, para tratarmos sobre a transferência de energia por meio da convecção, um dos 

mecanismos utilizado pelas máquinas a vapor. O experimento consiste em duas latas 

interligadas por dois caninhos de antena de TV onde preenchemos todas as partes com água e 

tampamos uma das saídas do cano de alumínio. Em seguida aquecemos a água dentro de uma 

das latas. Como uma das saídas estava tampada o calor não se propaga de uma lata para outra. 

Isso ocorre por convecção quando desobstruirmos o cano antes tampado. 

 Um vaso representa a fornalha e o outro a chaminé, já os caninhos representam os tubos 

da máquina. A diferença entre o experimento e o mecanismo de funcionamento da locomotiva 

é que no experimento trabalhamos com líquido e na locomotiva o processo acontece com o gás. 

No modelo clássico para esse fenômeno de troca de calor, tanto o liquido como o gás são 

considerados fluidos que transportam o calor por diferença de pressão do ponto com maior 

temperatura para o de temperatura inferior. 

 Colocamos o ebulidor para ferver a água de uma lata e medimos a temperatura das duas 

latas durante todo o processo. No início a água estava a 24ºC nos dois vasos. No vaso que 

colocamos o ebulidor a água chegou a 95ºC. Neste mesmo vaso colocamos um corante azul 



59 

 

para facilitar a visualização da passagem do fluido quando tiramos a rolha. Percebemos que o 

caninho de cima estava quente e o de baixo estava frio.  

Com esse experimento, foi possível trabalhar conceitos de densidade do ar e fazer 

algumas associações para melhor abstração dos conceitos. Durante todo processo os alunos 

participaram formulando hipóteses sobre a passagem da água pela tubulação do experimento. 

Os diálogos se sucederam com nossa intervenção, embasadas nas evidências, até concluírem 

uma maior massa de água e que a troca de calor só ocorre quando uma das saídas dos caninhos 

está tampada. Além disso, conseguiram percebem ao longo do diálogo, também com a ajuda 

dos colegas, que massas de fluidos com maior temperatura são menos densas do que aquelas 

com menor temperatura. 

 

Figura 18 - Experimento 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após exploramos o experimento, notamos que nas falas dos alunos não foram feitas 

associações dos fenômenos com o funcionamento da locomotiva. Diante disso, ministramos 

uma aula teórica sobre o funcionamento da locomotiva associando os conceitos trabalhados 

anteriormente. Essa exposição foi bastante interativa, fazendo os alunos resgatarem conceitos 

já trabalhados. 

 Posteriormente, ainda tivemos uma aula expositiva sobre aspectos mecânicos da 

frenagem para auxiliar o entendimento sobre a frenagem da locomotiva, problema levantado 

por um dos grupos, o qual não o abordaremos na discussão dos resultados, pois vamos focar 

nos aspectos termodinâmicos do funcionamento das maquinas a vapor. Portanto, totalizamos 

nove encontros nessa etapa de desenvolvimento. 
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Ainda nessa fase de organização propomos que cada grupo escrevesse um texto 

explicativo sobre como resolveram seu problema conceitual. Fizemos isso com o intuito de 

analisar se as atividades propostas na Organização do Conhecimento teriam sido suficientes 

para que os alunos tivessem construído conhecimento científico acerca do funcionamento da 

locomotiva, explicando suas questões com segurança. 

Depois de analisar as escritas dos alunos percebemos que ainda não estavam seguros e 

propomos uma aula expositiva contendo mais imagens que pudessem favorecer o entendimento 

do mecanismo de funcionamento da máquina. Após a aula indagamos os alunos sobre suas 

dúvidas e/ou compreensão do mecanismo, mas obtivemos pouca participação oral dos mesmos. 

Para tentarmos solucionar esse problema pedimos que escrevessem o que haviam 

compreendido e respondessem a seguinte questão, tema da aula expositiva, “Como movimentar 

uma locomotiva por meio do vapor d’água?” Essas respostas estão descritas e analisadas no 

próximo capítulo. 

 Antes de iniciarmos Aplicação do Conhecimento com a confecção de uma maquete, 

apresentamos uma locomotiva feita de papel (figura 23), para que eles manuseassem e se 

sentissem motivados a construir outra, de formas que ficasse melhor para eles explicarem o 

mecanismo de funcionamento associando os conceitos com própria história de forma livre. 

Percebemos que a apresentação da máquina de papel motivou os alunos no sentido de 

perceberem que eles eram capazes de construir uma máquina a vapor com os próprios recursos 

disponíveis. Assim o fizeram nos encontros seguintes. Importante pontuar que tivemos pouco 

tempo e que poderíamos ter trabalhado mais os conteúdos, reforçando mais as relações das 

atividades com o funcionamento da locomotiva. 

 

Figura 19: Locomotiva de papel. 
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Os conhecimentos construídos nas etapas anteriores subsidiaram a construção da 

maquete que foi a atividade apresentada pelos alunos à comunidade escolar na etapa de 

Aplicação do Conhecimento. 

A maquete foi confeccionada com materiais de baixo custo, como caixa de leite, 

canudos, tampinhas de garrafas, papelão, etc (figura 24). Começamos confeccionando as partes 

da maquete: a locomotiva, as estações, casas, vegetações, trilhos. Na aula posterior montamos 

a maquete em duas placas de isopor. Para que os alunos conseguissem realizar os trabalhos 

manuais com tranquilidade. Contamos com 5 horários da manhã para tanto, com a colaboração 

dos professores das demais aulas. 

Os alunos se sentiram extremamente motivados, dividimos grupos de forma aleatória 

para que eles mesmos escolhessem o que construir. Fizemos a locomotiva da Estrada de Ferro 

de Ilhéus com detalhes minuciosos, as estações de Aritaguá e Sambaituba, a caixa d’água, os 

trilhos da Estrada de Ferro, árvores e vegetação que compunham o trajeto representado na 

maquete. Utilizamos as fotos que eles trouxeram das estações para construirmos com bastantes 

detalhes os materiais. 

 

Figura 20: Partes da maquete feitas de materiais de baixo custo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

No encontro seguinte terminamos a confecção e pintura das estações, caixa d’água e 

locomotiva. Além disso, organizamos como seria a apresentação da maquete no último 

encontro. Começamos a contextualização histórica, partindo para o funcionamento da máquina. 

Organizamos de modo que os alunos se colocassem a disposição para falar, sempre um 

complementando a fala do outro à medida que fossem apresentando. Sendo assim, os alunos 

dos grupos estabelecidos no início do trabalho apresentaram partes de outros grupos. 

No dia da culminância do projeto a proposta era apresentar para a comunidade escolar 

o trabalho desenvolvido durante os quatro meses de estudo. Para tanto, os alunos apresentaram 
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duas vezes a maquete (figura 25), pois dividimos as turmas da escola do turno matutino (6º ao 

8º ano), em dois grupos para contemplar todos além dos professores e direção. Os alunos se 

predispuseram a ir de sala em sala convidar os colegas para assistir à apresentação com muito 

entusiasmo. Nesse momento os alunos concluíram o trabalho mostrando à comunidade escolar 

a contextualização feita com os conceitos de Termodinâmica de parte da história de vida deles 

e das comunidades em que vivem por meio da maquete.  

 

Figura 21: Maquete contendo um trecho da Estrada de Ferro de Ilhéus e sua Locomotiva a    
Vapor. 
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 CAPÍTULO 4- ANÁLISE DOS DISCURSOS DOS ALUNOS: CALOR PRODUZ 

MOVIMENTO NA LOCOMOTIVA? 

 

Em virtude de manter a identidade dos alunos preservada utilizaremos nomenclaturas 

alfanuméricas. Aqui serão apresentadas as falas que julgamos mais representativas das ideias 

dos alunos no momento das atividades em relação aos temas desenvolvidos, pois se 

inseríssemos todos os discursos o texto ficaria monótono e repetitivo. Ao todo tivemos 15 

alunos participantes da pesquisa. Sendo assim, cada um está indicado pela letra A seguida de 

um número de 1 a 15 antes das transcrições das gravações de áudio em cada momento. 

Nosso interesse principal esteve em auxiliar os alunos na compreensão de modelos 

científicos sobre conceitos da Lei dos Gases e de Termodinâmica para uma progressiva 

aplicação no contexto de funcionamento das locomotivas a vapor. As condições de produção 

dos discursos das atividades em sala de aula têm grande influência nas falas dos alunos, já que 

procuram sempre dar respostas corretas em relação aos modelos físicos estudados, o que é 

compreensível.  

No entanto, quando planejamos as ações finais de aplicação do conhecimento, 

intentamos em dar uma oportunidade aos alunos de usarem o que supostamente aprenderam 

sobre os trens em conceitos históricos que formavam suas memórias discursivas que, em nossa 

concepção inicial, poderiam ser ampliadas pelas novas vivencias na escola, caracterizando uma 

aquisição cultural no universo ideológico de cada um como membros das comunidades 

circunvizinhas à escola. 

 

 4.1- Compreendendo os conhecimentos prévios dos alunos 

 

Ao iniciarmos o momento de coleta dos conhecimentos prévios dos estudantes 

percebemos que muitos já haviam ouvido falar sobre a antiga Estrada de Ferro em sua região. 

Apesar de serem conhecimentos bastante vagos percebemos que o tema fazia sentido para o 

contexto em que vivem e isso ficou evidente nos discursos de A1, A4, A5, A6, A10, A11 e A14 

descritos no quadro 11. 
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   Quadro 5: Percepções prévias dos alunos sobre a Estrada de Ferro de Ilhéus 
A1: “Na rua que eu moro também tem umas casas, aquelas casas lá dentro do cacau”. 

“naquele tempo de meus avós e no tempo de meus pais e dos meus tios e tias falavam 

que muitos deles pegavam ponga7 nos trens que passavam na região de Vila Olimpio”.  

A4: “o trem transportava mercadorias e pessoas”. “transportava cacau e pessoas, a 
ferrovia também ajudou a ter o trem, quando o trem passava as pessoas ouvia de longe 
e tremia tudo. “O trem passava longe das comunidades e as pessoas falava que chega 
tremia a cama e as outras coisas”. 
A5: “Já ouvi falar que transportava mercadoria”. 
A6: “meu pai disse que era um trem, que já rodou trem por lá, que naquele tempo era 
bom, mais fácil e que tudo corria bem”. Ela transportava mais coisas cacau mais 
coisas”. 
A10: “Carregava várias mercadorias, meu pai quem falava. Que passava por Aritaguá 
ali, até hoje tem uma estação ali”. 
A11: “Tem uma casa lá ainda” 
A14: “Ouvi falar que o trem passava por Aritaguá, Sambaituba, etc. E que o trem 
transportava mercadoria para outros lugares, disse que quando eles refizessem a 
rodovia ia tirar muitas casas porque quando o trem passa treme tudo”. 

    Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
A história da ferrovia faz parte da cultura e da memória da maioria dos alunos. Isso 

indica que uma abordagem de ensino que tenha a Ferrovia como tema fará sentido enquanto 

construção do conhecimento partindo do que já sabem por uma vivência concreta. No entanto, 

as estratégias de diálogos com os alunos devem possibilitar formas de confronto de seus 

conhecimentos com conceitos científicos por meio de questionamentos (problemas), elaboração 

e teste de hipóteses e uso de argumentos como elementos explicativos que representem um 

novo olhar sobre a própria história. 

O que fica mais evidente nas falas dos alunos é que eles primeiramente não se referem 

ao trem e nem ao seu funcionamento especificamente. Trazem as lembranças de seus entes mais 

próximos que de alguma forma viveram na época ou que ouviram histórias que se repetem de 

acordo com a interpretação de cada um. A impressão de uma história pouco preservada está 

presente nas falas, bem como reminiscências de um período de maior desenvolvimento 

econômico e social. 

Há uma ignorância profunda da própria história que remete a um esquecimento de si 

mesmo nos discursos. Quem são os alunos como membros dessas comunidades? Tudo acabou 

com a ferrovia? Não houve continuidade na evolução da sociedade a partir daquela época para 

a região onde fica a escola, tudo se degrada na medida em que se espera por mais naquilo que 

                                                           
7 Carona 
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é externo. A descoberta de uma riqueza histórica por meio da Termodinâmica pode se reverter 

numa ressignificação interior para um movimento de transformação ativa ainda adormecido, 

que poderá ser evidente em discursos em que a repetição histórica de conceitos científicos está 

presente. 

Percebemos também que eles esperaram que nós disséssemos mais sobre o tema no 

primeiro momento, talvez para sentirem se realmente prestamos atenção neles, nos importamos 

e valorizamos sua história ou apenas queremos realizar nosso trabalho. A carência afetiva se 

torna evidente na ansiedade de não se sentirem abandonados, sentimento muito presente nas 

escolas paupérrimas de comunidades ainda mais necessitadas de tudo. Foi preciso assim, iniciar 

o trabalho de reversão da já viciada relação com o professor como detentor do saber e os alunos 

como depositários, buscando amenizar o sentimento de culpa que muitas vezes descortina o que 

alunos e professores têm de pior. 

Depois de conhecermos as concepções prévias dos estudantes, analisaremos os 

discursos nas atividades de ensino avaliando se há transição das falas entre repetição empírica, 

formal e histórica. 

 

 4.2 Iniciando as atividades investigativas 

 

Após a coleta das primeiras impressões dos alunos, continuamos coma etapa de 

problematização por meio do documentário (AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE 

FERRO DE ILHÉUS, 2017). O vídeo traz um resumo da história da ferrovia e detalhes do 

funcionamento da máquina por meio de entrevistas com maquinistas de um trem em operação 

e de um trabalhador aposentado da EFI.  

Nosso intuito foi por fim apresentar relações da história regional com conceitos de 

Termodinâmica. As imagens da comunidade em que está localizada a escola presente nas cenas 

fez com que, mesmo que indiretamente, os estudantes se sentissem incluídos nas informações 

compartilhadas. Isso facilitou o diálogo e uma aproximação afetiva com a turma, que se 

traduziram em questionamentos e dúvidas. No quadro 12 apresentamos as principais dúvidas 

dos estudantes. 

 



66 

 

  Quadro 6: Principais questionamentos dos alunos sobre documentário da Estrada de Ferro     
de Ilhéus 

A1: “Eu vi que as máquinas têm peças diferentes e queria saber como elas fazem a curva 

de um trilho para o outro. Era possível a locomotiva parar a tempo se tivesse algum 

animal no trilho? Porque a locomotiva funcionava vapor? 

A2: “Porque é preciso cortar água para a pressão subir? Porque o freio de uma 
locomotiva é diferente de um carro? Porque é necessário ter um ventilador na 
locomotiva? O ventilador de uma locomotiva é o mesmo de ventilador comum ou tem 
uma diferença?”. 
A4: “Porque é complicado fazer o trem andar? E também eu achei interessante que 
para correr botava água e botava lenha, a água esquentava e subia muito vapor que 
fazia correr rápido”. 
A5: “Como ela fazia para dar conta de transportar mercadoria sendo que estava 
transportando as pessoas também?”. “naquela época pagava passagem e quanto era?” 
A6: “Eu pensava que tudo funcionava a base de gasolina, mas não, é à lenha! Para mim 
a gasolina era de muito tempo”. 
A10: “para que servia o fogo?”. “porque a ferrovia parou de passar por aqui?”. 
“porque os trens não funcionava com gasolina? 
A14: “Queria ter mais explicações de como o trem funcionava a partir de lenha”. 

    Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Muitas dessas falas retratam parte da memória histórica esquecida pela comunidade. As 

relações das falas com a Termodinâmica são claras para serem exploradas. Conceitos como 

pressão, transformação de energia e trocas de calor podem ser selecionados entre tantos outros 

para serem trabalhados, a partir do interesse dos alunos, com propostas de solução de problemas 

por meio de estratégias didático-investigativas em grupo. 

Um transporte coletivo, único para a época e versátil como o trem, possibilitava 

indiretamente maior participação das pessoas na vida comunitária. A vida das pessoas hoje é 

mais individualizada, solitária. A ciência é uma construção coletiva e mais responsável do que 

um perfil virtual numa rede social. Com a partilha desses conhecimentos se ganha em resgate 

histórico, mas também na construção de um conhecimento mais verdadeiramente coletivo que 

convida a um compartilhamento solidário. 

Pelos discursos dos alunos, conceitos aparecem implicitamente como necessitados de 

um aprofundamento relacionando seus conhecimentos sobre a ferrovia de um nível superficial, 

prático e cotidiano para o nível científico, constitutivos de ideias que expliquem as causas da 

ação do vapor na máquina no processo de transformação de energia térmica em mecânica. 
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 4.3 O caminho da construção do conhecimento científico - Repetição Empírica, 

Repetição Forma e Repetição Histórica 

 

 A partir da análise de todas as ações, percebemos que as repetições aparecem nos 

discursos dos alunos, corroborando com Almeida (2004), quando conclui que as repetições 

fazem parte de todo e qualquer discurso, pois traz em si uma história que define o nosso modo 

de dizer. 

Porém, apesar de Orlandi (2015), apontar para a transição dos alunos nas repetições da 

formal para a histórica para que haja aprendizagem, durante a construção do conhecimento 

pudemos visualizar claramente, que isso não ocorreu de forma linear. Não tivemos uma 

sequência das três repetições nos encontros que caracterizaram a organização do conhecimento, 

já que nas intervenções observamos apenas repetição empírica e algumas formais. Isso nos 

parece natural porque, além de fatores psicológicos causados pelo medo de errar e não se expor 

muito na frente dos colegas ou dificuldades de expressão, por exemplo, as próprias condições 

de produção dos discursos, em aulas formais focadas em conceitos específicos, corroboraram 

para esses resultados. 

Podemos supor que isso não ocorre, porque os alunos não viveram na época da ferrovia, 

não têm muito conhecimento que possibilite associar os conceitos trabalhados nas aulas com 

sua própria história. Suas vivências se limitam a lembranças remotas de seus familiares e 

amigos e a um documentário que foi visto apenas uma vez. 

Mas, quando são convidados a falarem dessa história, a repetição histórica pode 

aparecer quando perceberem que podem recontar a história com a inclusão dos elementos que 

aprenderam, deixando-a mais enriquecida culturalmente e mais completa. Percebemos, então, 

a consolidação de uma memória discursiva, que em palavras pode ser esquecida, mas em 

essência sempre será lembrada, constituindo uma ideologia por representarem uma forma de 

ser, agir e sentir. Isso, consideramos aprendizagem já que eles, com certeza, contarão essa 

história depois de alguns anos com os mesmos elementos. 

Para melhor compreensão da ocorrência das repetições empíricas e formais nos 

respectivos momentos/atividades traremos essa relação nos quadros abaixo.   

 

Quadro 7: Repetições empíricas nos momentos/atividades 

REPETIÇÃO EMPÍRICA 

Momento/Atividade Discurso 
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Organização do Conhecimento- Vídeo 
(GLOBO, 2016) 

A4: “Eu entendi que tipo, os furos que 
estava na tampa da panela de pressão 
estava tampada com comida por isso ela 
explodiu. Eu acho que a pressão ficou 
acumulada dentro da panela e foi saindo a 
pressão e estufando a tampa para fora e ai 
explodiu. 
A8: “Uma panela com muito tempo no 
fogo ela foi esquentando ficando com uma 
grande zoada e ela foi indo, foi indo e 
quando demorou mais de três minutos no 
fogo ela ia ficando enxada e daqui a pouco 
ela explodiu a comida que estava dentro 
dela grudou em toda parte da cozinha”. 
A11: “A panela só explode quando os 
restos de alimento pode tapar a saída de ar 
da panela, então por isso acontece os 
acidentes. Porque não olha quando lava se 
tem pedaços de comida dentro do pito”. 

Organização do Conhecimento 
Experimentos 1- relação temperatura, 

volume e pressão 
Experimento 2- comportamento 

microscópico de um gás 
Simulação- estados físicos da matéria 

 
 
A5: “A pressão foi muito forte, aí o volume 
aumentou”.A12: “A pressão aumentou e o 
volume de ar também aumentou, porque a 
pressão foi muito forte e o volume 
aumentou”. 

Organização do Conhecimento- 
Experimento 3- Transferência de 

energia por convecção 

A11 perguntou: “porque que a água 
quente não passou por baixo?e A5 
respondeu: “quando está quente sobe e 
quando está frio ele desce”. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Quadro 8: Repetições Formais nos momentos/atividades 

REPETIÇÃO FORMAL 

Momento/Atividade Discurso 

 
 
Organização do Conhecimento- Vídeo 

(GLOBO, 2016) 

A14:“Uma panela de pressão pode ser 
muito perigosa porque pode acontecer que 
as saídas do ar se tapem e ocorram uma 
explosão. E quando a saída de ar tapa, o 
ar fica preso sem ter como sair, então no 
caso a tampa vai suspendendo até que a 
panela explode”. 
A15: “eu entendi que a pressão dentro da 
panela faz com que o ar tente sair por 
algum lugar por isso acontece a 
explosão”, 
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Organização do Conhecimento 
Experimentos 1- relação temperatura, 

volume e pressão 
Experimento 2- comportamento 

microscópico de um gás 
Simulação- estados físicos da matéria 

A5: “É a mesma coisa as bolinhas ficam 
umas se batendo nas outras. Quanto mais 
elas se batem mais o negócio sobe, ai se 
elas diminuem ele vai descendo”. 
 A11: “A temperatura aumenta elas se 
movem mais, quando diminui a 
temperatura elas param”. 
A1: “Eu visualizei que a panela de pressão 
é parecida com um trem movido a vapor 
porque os dois têm semelhanças como o 
vapor de água e pela quentura do fogo, 
mas só que a única diferença dos dois é que 
um usa o vapor para andar e outro usa 
para cozinhar comida como feijão e carne 
verdura. Se as duas válvulas entupirem 
leva a explodir a panela de pressão e pode 
causar algum acidente”. 
A5: “o ar quente sai da fornalha vai para 
a caldeira o vapor sai pela chaminé ou 
pela saída de vapor. Se a temperatura cair, 
diminui a velocidade. Se tiver muito vapor 
a caldeira corre o risco de explodir, aí 
podemos usar o exemplo da panela de 
pressão que se pegar pressão demais ela 
pode explodir. Se a locomotiva parar tem 
que colocar mais lenha para a pressão 
subir”. 
A7: “Eu vi no experimento que a vibração 
é forte. Quando está frio as miçangas se 
movem mais lentas e quando está muito 
quente as miçangas se movem mais forte e 
com isso que a locomotiva se move, através 
do vapor da caldeira com a pressão da 
água. Ai vai ficando quente, ai a água vai 
fervendo, o vapor fica muito alto ai por 
isso que a locomotiva consegui se mover. 
Para mim era impossível até eu ver esses 
experimentos, ai entendi muitas coisas e 
com isso quero saber mais”. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Diante dos discursos transcritos nos quadros 13 e 14, podemos perceber que houve uma 

transição dos alunos entre as categorias empírica e formal durante o processo, permitindo que 

os estudantes produzam sentido e significado ao conhecimento. Acreditamos que essa transição 

se deu por meio das intervenções feitas pelas diversas atividades que apresentaram 

conhecimentos científicos e tecnológicos capazes de facilitar a compreensão. 
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 Ao conceber a repetição como algo natural no processo, podemos afirmar que talvez 

tenha sido uma maneira de “guardar” em suas memórias tudo aquilo que estavam vendo, já que 

o habitual, ainda, na escola, tem sido essa metodologia de decorar para fazer provas. Mesmo 

assim, percebemos que estamos diante de repetições formais que beiram a repetição histórica. 

Na organização do conhecimento, ao apresentarmos o experimento sobre transferência 

de energia por convecção, identificamos apenas uma repetição histórica no discurso de A13 

quando concluiu: “é tipo o balão que sobe por causa do ar quente”. Podemos perceber que 

A13 extrapolou os conhecimentos trabalhados na aula e conseguiu relacionar com outro 

mecanismo. Portanto, seu discurso pode ser incluído na categoria de repetição histórica, uma 

vez que, demonstra ter compreendido o processo de troca de calor por convecção relacionando 

as informações com uma experiência anteriormente vivida. 

Já na aplicação do conhecimento, os alunos confeccionaram uma maquete, estratégia 

que utilizamos para buscar discursos em que a própria história deles estivesse presente. A 

maquete representava um pequeno trajeto da Estrada de Ferro de Ilhéus que percorria locais 

que eles conhecem. Para a conclusão dos trabalhos eles explicaram para a comunidade escolar 

tanto aspectos históricos, para contextualizar e contar a história de sua comunidade para os mais 

novos e resgatar aos mais velhos, quanto aspectos científicos sobre o funcionamento da 

locomotiva.  

Os discursos produzidos e analisados nesse momento de aplicação do conhecimento 

estão transcritos a seguir na ordem do diálogo da apresentação e se enquadram na categoria de 

repetição histórica de conceitos de Termodinâmica, como parte de suas vivencias ao resgatarem 

informações históricas da comunidade.  

A6: “O trem passava por Rio do Braço, Aritaguá, Sambaituba. Nenhum avó, avô, tio 
nunca contou essa história para vocês, nunca tiveram curiosidade em saber?” 
Marcou nossa comunidade porque tinha um monte de lugares para a máquina passar, 
mas passava em nossa comunidade e isso também marcou nossas vidas. A ferrovia é 
uma história que fala da nossa comunidade onde a gente vive hoje e passa por todos 
os lugares pisa e não havia percebido que onde estamos pisando tem alguma coisa 
do nosso passado. 
A11: “Alguém já ouviu falar sobre a locomotiva?” 
A2: “Bom a locomotiva é era utilizada primeiramente para levar cacau, mas depois 
começou a levar pessoas para ter um lucro extra. Como vocês estão vendo aqui tem 
muitos artefatos históricos muito importantes para comunidade. Aqui tem a caixa 
d’água que é quase perto da Fazenda do Rosário, aqui é estação de Aritaguá, quem 
mora em Aritaguá conhece, e aqui é a estação de Sambaituba, quem mora aqui em 
Sambaituba conhece. A vinda da locomotiva foi muito importante para a comunidade, 
pois trouxe povoamento, mais pessoas a comunidade se tornou um pouquinho maior”. 
A13: “Agora eu vou explicar como movimentar uma locomotiva por meio de vapor 
d’água. “Aqui é a caldeira e aqui é a fornalha, a fornalha aquece a caldeira que vai 
começar a virar vapor que vai passar por esses tubinhos de ferro que aquece a água 
e vai virar vapor que vai movimentar o pistão que vai começar a movimentar as rodas, 
ai sim ela vai começar a se movimentar”. 
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Figura 22: Aluna explicando o funcionamento da locomotiva. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador 
 

A2 complementa a fala de A13: “aquecido pela fornalha que o fogo da fornalha entra 

por dentro dos tubinhos de ferro para esquentar água da cadeira para virar esse vapor”. A5 

complementa: “através desse vapor a locomotiva vai se movimentar”. A5 ainda ressalta: 

“quando a lenha que a gente bota na fornalha for diminuindo a locomotiva tem como 
parar porque se for acabando ela vai perdendo a velocidade dela e é por isso que a 
gente tem que abastecer ela com lenha na fornalha”. 
 

Para finalizar fizeram para os alunos que estavam assistindo à apresentação da maquete 

a pergunta que norteia nosso trabalho: Calor gera movimento na locomotiva? E os alunos 

concluíram: “sim, por causa da lenha”. Perguntou A11 aos alunos: “Para que serve a lenha?” 

e eles responderam: “para a locomotiva andar” respondeu um estudante. A11 retificou:  

“também, mas o que faz a locomotiva andar é o vapor que essa lenha serve para 
aquecer a água que vai esquentar os tubos algum do vapor vai ser distribuído que é 
o vapor da lenha pra o meio ambiente e o resto vai para as demais partes da 
locomotiva que assim vai fazer com que ela ande”. 
 

Percebemos também que nas atividades investigativas a história da Estrada de Ferro de 

Ilhéus foi o constituinte motivacional para que a aprendizagem acontecesse. Isso pode ser visto 

claramente no discurso de A1 ao perguntarmos a ele: Você foi considerado o aluno que se 

destacou nas atividades do projeto, por ter dificuldades em falar em público e interagir com 

seus colegas. Durante o projeto mudou, você associa isso ao fato de ter sido trabalhado 

primeiro a história ou não? Ele respondeu: “Eu me interessei porque eu achei fácil estudar 

sobre isso”. 

Noutro depoimento ouvimos de um aluno ao avaliar as atividades: 

A11: “Aula diferente quase não temos uma aula dessa, estamos 
empolgados e que venha mais desafios para mim”. 
 

Por meio do discurso de A11 podemos evidenciar o quanto o ensino de Física de forma 

multidisciplinar com a história regional trouxe o interesse dos alunos pela disciplina Ciências, 
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ampliando as formas de interatividade para além dos portões da escola. Além do ensino 

tradicional não despertar o interesse dos alunos, como já sabemos, a questão do ser desafiado 

por práticas investigativas na escola aparece como elemento inusitado nas aulas. Isso nos faz 

pensar de forma esperançosa ao concluir que a escola ainda tem muito a oferecer e que alunos 

tidos como difíceis, indisciplinados e com baixo aproveitamento, por exemplo, apenas não se 

interessam pelas aulas porque são malconduzidos. Dessa forma concluímos que os alunos 

sentiram vontade de voltar a escola, não apenas para garantir uma bolsa família ou para 

merendar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho usamos parte dos dados do projeto de pesquisa intitulado “Indícios de 

Aprendizagem de Física no 9º ano de Uma Escola do Campo de Ilhéus – BA Tendo a História 

da Ferrovia Ilhéus-Conquista Como Tema” aprovado pela UESC e em andamento, tendo o 

orientador dessa dissertação como coordenador e nossa colaboração. Constituem esses dados 

parte das fotos tiradas nos trechos da antiga EFI; das máquinas em funcionamento nos passeios 

turísticos da ABPF Campinas – SP; cópias digitais de documentos históricos pesquisados no 

Arquivo Público do Estado da Bahia em Salvador  - BA e no Museu Companhia Paulista em 

Jundiaí – SP e vídeos de locomotivas em funcionamento na ABPF Campinas que em parte 

foram usados em um vídeo documentário amador  (AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE 

FERRO DE ILHÉUS, 2017) no qual colaboramos já no final dos trabalhos. 

São escassas as fontes de dados históricos produzidos em nossa região sobre a EFI. 

Quando se trata de dados técnicos a serem buscados sobre o funcionamento das locomotivas a 

vapor, e ainda mais sobre as máquinas da EFI especificamente, as dificuldades são ainda 

maiores. Por isso a pesquisa deve continuar para o aprofundamento do funcionamento das 

locomotivas da EFI do ponto de vista técnico e científico para que toda comunidade ilheense 

possa ser ainda mais beneficiada pelo resgate de uma história em muito esquecida. 

Nossa pesquisa trouxe também contribuições ao ensino de Física para os anos finais do 

Ensino Fundamental. O ensino de Ciências na área de Física para esse nível sofre de uma séria 

defasagem na formação inicial e continuada de professores no município de Ilhéus. Podemos 

sem medo estender esse diagnóstico a toda nossa região, ao Estado da Bahia e ao Brasil, dadas 

as raras pesquisas realizadas e ao pequeno número de trabalhos científicos encontrados em 

revistas e eventos da área. Além disso, o currículo das licenciaturas em Física, Química e 

Biologia da UESC não prevê em seus Projetos Político Pedagógicos ações para o ensino 

multidisciplinar de Ciências nas séries finais do Ensino Fundamental, fato constatado em uma 

breve visita nos sites oficiais desses cursos. Temos então biólogos dando aulas de Física e 

químicos dando aulas de Biologia, para citar apenas um exemplo do que acontece no município 

de Ilhéus, sem formação adequada para tanto. Mas isso é assunto para outras pesquisas e ações 

de formação de professores... 

Não podemos deixar de dar nosso testemunho das dificuldades que encontramos em dar 

aula de Física no 9º ano do Ensino Fundamental, por não termos formação adequada e 

precisarmos quebrar o paradigma do uso quase exclusivo do livro didático para desenvolver 

uma proposta de Tema Regional para trabalhar conceitos de Termodinâmica. Além da formação 
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tem o tempo de dedicação às atividades fora da sala de aula no preparo de estratégias de ensino 

e no estudo de conceitos, tanto de Física como das teorias das abordagens didáticas 

desenvolvidas. Fato esse que consideramos importante para professores refletirem, pois não há 

transformação na educação sem sacrifício. 

A nossa proposta de tema foi devidamente fundamentada nos Temas Regionais, temas 

que havia pouca literatura a respeito e que acreditamos que conseguimos ampliar seu conceito 

e evidenciar suas potencialidades. Além disso, desenvolvemos utilizando os Três Momentos 

Pedagógicos e o Ensino de Ciências por Investigação como abordagem didática como aliado 

para execução da nossa proposta em sala de aula, buscando contribuir com a mudança de 

perspectiva na escola, propondo uma perspectiva problematizadora, contextualizada e 

dialógica, diferente da tradicional utilizada. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a principal contribuição dos Temas Regionais é o 

vínculo afetivo que se pretende construir por meio da história, pois as relações interpessoais 

auxiliam no processo de construção do conhecimento científico por proporcionar interação e 

engajamento entre os pares que vivem num mesmo contexto, dividem histórias de vida similares 

e conseguem complementar seus interesses e potencializar as aquisições intelectuais.  Esse 

vínculo afetivo com a história foi refletido na aprendizagem dos alunos ao final do processo. 

Metodologicamente, desenvolvemos as atividades investigativas utilizando o ENCI 

como abordagem didática e os Três Momentos Pedagógicos para sistematizar as atividades em 

sala de aula. Durante todo processo foi visível o envolvimento dos alunos, a motivação deles 

por conta dos experimentos, simulações, desafios os quais eles aceitaram e se sentiram 

motivados a desenvolver as atividades propostas. 

Para analisar nossos dados trazemos as contribuições da análise de discurso (AD) com 

a qual pudemos analisar o processo como todo tendo como foco a aprendizagem de conteúdos 

físicos estimulados pela sua própria história de vida e a partir de problemas formulados de 

acordo com seus interesses. Ao analisarmos os dados na busca pela transição das falas dos 

alunos pelas repetições empírica, formal e histórica, vimos que as duas primeiras estiveram 

mais presentes na organização do conhecimento, evoluindo da empírica para a formal na 

medida que que os alunos se envolviam mais com as atividades e participavam mais.  

As condições de produção das atividades de ensino de Termodinâmica explicam a 

naturalidade da transição entre as repetições empírica e formal, praticamente sem o 

aparecimento de repetição histórica na fase da organização do conhecimento. O 

desconhecimento dos alunos de conceitos de Termodinâmica e a necessidade de se alcançar a 

compressão de modelos microscópicos da matéria para a devidas explicações causais de 
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conceitos como pressão, temperatura e troca de calor, por exemplo, fizeram com que se 

prendessem mais às nossas falas, aos textos e vídeos, sem o tempo necessário para 

conscientização dos possíveis usos desses conceitos aplicados à realidade histórica. 

A repetição histórica apareceu com maior frequência na aplicação do conhecimento por 

meio da explicação da maquete, naturalmente. Foi justamente nessa oportunidade que tiveram 

maior chance de buscarem os conceitos vistos em sala de aula para comporem suas falas ao 

explicarem particularmente a circulação do trem dentro da comunidade em que crescerem e 

viveram até então. Conceitos localizados em situações particulares de investigação em sala de 

aula puderam ser usados em explicações dadas sobre assuntos que já sabiam, mas que foram 

ressignificados. No bojo de suas formações culturais, elementos científicos do funcionamento 

das locomotivas vieram a dar uma contribuição relevante para o aprimoramento discursivo para 

além do não dito, que sendo vivido é histórico. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: Texto 1- Ferrovia Ilhéus-Conquista: Uma breve História 

 

Desde muito tempo o homem busca facilidades para realização de trabalho, o qual era 
realizado por ele braçalmente, aos poucos foi sendo transferido para os animais, mais tarde para 
as forças da natureza como os ventos, até se conseguir o aperfeiçoamento por meio das 
máquinas térmicas, utilizando a força motriz do fogo. De acordo com Azevedo Junior (2007), 
a revolução industrial não conseguiria atingir seu ápice sem essa força propulsora para realizar 
trabalho a partir de energia térmica. 

Na Inglaterra no meado do século XVIII surge a necessidade de extrair carvão mineral 
das jazidas subterrâneas, uma vez que, as jazidas superficiais já haviam se esgotado, e o carvão 
estava sendo utilizado em grande escala para aquecimento das casas inglesas. 

Nesse sentido, o aperfeiçoamento das máquinas a vapor entra em evidência, passando 
ter várias outras funções além, de extração de minérios em poços subterrâneos. Surge, portanto, 
as locomotivas a vapor, máquinas que contribuiu com o desenvolvimento industrial, econômico 
e social da época. 

No século XIX as ferrovias começam a ser implantadas na Bahia como alternativa de 
melhoramento da economia que se encontrava em crise. Segundo Azevedo Junior (2007), a 
Bahia se encontrava em crise econômica, devido uma grande praga que atingira a plantação de 
cana caiana, além do algodão não ser mais de interesse econômico e a mineração também, estar 
em forte crise no interior do estado. 

A partir daí, essas máquinas foram sendo utilizadas em grande escala. No Sul da Bahia, 
com a grande produção de cacau, em 1895, com o objetivo de dinamizar o transporte de cargas, 
uma vez que até então, o que se utilizava para tal prática era tração animal e canoas, o governo 
do estado concede a implantação da Ferrovia Ilhéus – Conquista (AZEVEDO JR., 2007).  

Entretanto, somente em 1907 foi inaugurado o primeiro seguimento da ferrovia entre 
Ilhéus (sede) e o distrito de Aritaguá (16 km), tendo sua finalização somente em 1910. Esse 
intervalo de tempo entre a concessão e a implantação da ferrovia se deu devido às dificuldades 
econômicas enfrentadas na época e às consequentes trocas de concessionários. A ferrovia 
cortava as localidades de Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Baleia, Almada, Lava Pés e Rio do 
Braço, mais tarde passara por Mutuns, Itabuna, Água Preta e Poiri (AZEVEDO JR., 2007).  

Em 1910, com a entrada de capital britânico investido pela “The State of Bahia 
Western Railway Company Limited”, foram inaugurados o trecho até Água Preta no Km 25 e 
em seguida até o Km 32 em Almada. Em agosto de 1913 é inaugurada a linha que fazia o trajeto 
Ilhéus-Itabuna, ou seja, as estações de Mutuns, Itabuna e Água Preta, atualmente município de 
Uruçuca. Posteriormente, em 1934, é completada a primeira etapa da ferrovia que só se 
estendeu até 127 km em 1934 (ALMEIDA, 1996). 

Apesar do nome “Ferrovia Ilhéus - Conquista”, a ferrovia nunca chegou ao seu destino 
final, Vitoria da Conquista, pois, a concessionária perdeu o interesse até mesmo pelas linhas já 
inauguradas e em funcionamento. A ida até Conquista tinha grande interesse político 
expansionista, mas economicamente se tornou inviável. Com a Rede Ferroviária Federal a 
Ferrovia Ilhéus - Conquista passou a se chamar Estrada de Ferro de Ilhéus. 

Em 1948 com a lei nº 312, o governo federal resgata a ferrovia pelo valor de 600.000 
libras esterlinas. Nesse sentido, tinham a esperança de que o trecho já em funcionamento 
melhorasse seu desempenho e que as obras continuassem para que se alcançasse o sudoeste 
baiano. Mas, isso não aconteceu, as máquinas foram sendo desgastadas pelo tempo e pela falta 
de manutenção (ALMEIDA, 1996). 

Contudo, o fato da diminuição do movimento de cargas e passageiros na ferrovia no 
período entre as décadas de 1940 e 1950 fez com que a companhia inglesa acumulasse grandes 
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prejuízos. Na década de 1960, sob o comando da Rede Ferroviária Federal, a Ferrovia Ilhéus - 
Conquista encerrou suas atividades (AZEVEDO JR., 2007). 

 
 
Referências:  
 
ALMEIDA, M. C. A. Porto de Ilhéus etc., etc., etc. Editora GRD. São Paulo, 1996. 
 
AZEVEDO JR., Manoel Ursino Tenório de. Os Caminhos de Ferro: Patrimônio Histórico e 
Turismo Cultural no Entorno da Antiga Estrada de Ferro de Ilhéus. Dissertação de Mestrado 
(Mestrado em Cultura e Turismo). Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, 2007. 
Disponível em: http://www.revistaferroviaria.com.br/upload/Tese.pdf Acesso em 10 de março 
de 2017. 
 
 
Indicações de sites: 
 
https://ilheuscomamor.wordpress.com/2012/02/23/estrada-de-ferro-ilhus-conquista/ 
http://www.r2cpress.com.br/v1/2013/05/08/estrada-de-ferro-de-ilheus-e-suas-estacoes-1950-
1964/ 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ba_ilheus/ilheus.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



84 

 

ANEXO 2: Texto 2- As Locomotivas a vapor 

 

 A locomotiva a vapor pode ter traçado seu caminho desde 1698, quando um homem 
chamado Thomas Savery pensou em usar o vapor para "bombear" o carvão para fora das minas. 
Esta máquina ainda não era completa, mas já apontava na direção do desenvolvimento da 
primeira máquina a vapor de "verdade", inventada por Thomas Newcomen. A primeira idéia 
revolucionária veio em 1763 por James Watt. Ele projetou um caminho cilíndrico para que 
dentro, um pistão, pudesse ir e voltar, uma haste para este pistão e esse conjunto foi chamado 
virabrequim. 
 Mas sozinho veio Richard Trevithick, que pegou a máquina a vapor de Watt, e as 
locomotivas a carvão que existiam até o momento, e combinou-os. A primeira locomotiva a 
vapor foi construída em 1804 por Richard Trevithick. Ele foi capaz de transportar uma boa 
carga (25 toneladas aproximadamente) com um grande trilho e uma grande máquina 
estacionária a vapor; isto fez, contudo, que outros se animassem a construir locomotivas a 
vapor. 
 Para locomoção dessas máquinas ocorre uma transformação de energia. A combustão 
proveniente da combinação do carbono e hidrogênio contidos no carvão, com o oxigênio do ar, 
produz calor e é um exemplo da transformação da energia química em energia térmica. 
 A água à temperatura elevada entra em ebulição e se transforma em vapor. Se a 
experiência for feita num recipiente arrolhado, o vapor formado aumenta de volume e não 
podendo dilatar-se livremente, adquire força expansiva e faz saltar a rolha. 
 Assim a força expansiva do vapor, que é uma energia térmica, convenientemente 
aproveitada, pode transformar-se em energia mecânica ou de movimento e ser empregada nas 
máquinas a vapor como força motriz. 
 Observemos um recipiente fechado, suficientemente resistente e contendo água até certa 
altura. Sob a ação do calor nele contido se vaporiza e acumula-se na parte superior. Observemos 
o esquema animado abaixo, ele esquematiza o funcionamento de uma locomotiva a vapor. Onde 
vemos o número 1 representa a fornalha, onde o combustível é queimado, em seguida os gases 
da combustão são conduzidos até a saída pela, podemos dizer chaminé, mas antes passam por 
tubos cheio de água, que será aquecida e transformada em vapor.  
 Em seguida podemos acompanhar o movimento do vapor descendo pela seta branca (2), 
apontando que o vapor está indo para o cilindro. Quando o vapor chega até o cilindro podemos 
ver dois caminhos um A e outro B. Ambos os caminhos são aberto ou fechado por um 
mecanismo ligado à roda e que acompanha perfeitamente o movimento do cilindro.  
O caminho A é o do vapor aquecido de entrada cuja força movimenta o embolo.  
O caminho B é o de saída do vapor por uma segunda chaminé. 

 
 
 
 
 
 
 

Referência: texto adaptado de Wellington Martins de Oliveira e Luís Gustavo Dalla Rosa. Disponível 
em:http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/locom0/locom0.html 
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ANEXO 3- Planos de aula 

 

PLANO DE AULA 1 

TEMA: A Antiga Estrada de Ferro de Ilhéus 

 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Coletar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a antiga Ferrovia. 
 
ESPECÍFICOS 
Compreender os conhecimentos dos alunos sobre a antiga Ferrovia.  
Apresentar a proposta do projeto aos alunos. 
Apresentar ruínas da Estrada de Ferro presente na comunidade. 
 

 
CONTEÚDO 
Estrada de Ferro de Ilhéus. 
 

 
METODOLOGIA 
Escrita de texto contendo os conhecimentos prévios dos alunos mediados pela pergunta: O 
que você conhece ou já ouviram falar sobre a antiga Ferrovia que passava por essa 
comunidade? 
Apresentação do projeto e fotos das ruínas em Power point. 
 

 
AVALIAÇÃO 
A escrita dos alunos. 
Roda de conversa sobre o tema. 
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 
 
 
• Complementar 
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PLANO DE AULA 2 

TEMA: A Antiga Estrada de Ferro de Ilhéus 

 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Problematizar sobre o funcionamento da locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus. 
 
ESPECÍFICOS 
Apresentar o documentário sobre o tema. 
Apresentar questionamentos sobre o documentário. 
 

 
CONTEÚDO 
Estrada de Ferro de Ilhéus 
 

 
METODOLOGIA 
Apresentação do vídeo documentário sobre a antiga Ferrovia. Questionamentos sobre o vídeo 
documentário e escrita dos principais aspectos apresentados no vídeo. 
 

 
AVALIAÇÃO 
A escrita dos alunos. 
Gravação dos áudios.  
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 
 
STUCHI, A. M. As locomotivas da Estrada de Ferro de Ilhéus. Participação: MOURA, 
Thaís Barbosa. Realização: Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, Caminhão Com 
Ciência e PROEX. Publicado em 6 de abril de 2017 em: Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7X9p0H31wcE. Acesso em: 16 de maio de 2017. 
 
• Complementar 
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PLANO DE AULA 3 

TEMA: A Antiga Estrada de Ferro de Ilhéus e o funcionamento da locomotiva. 

 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Discutir os problemas levantados. 
Definir os problemas a serem investigados. 
ESPECÍFICOS 
 

 
CONTEÚDO 
Funcionamento da locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus. 
 

 
METODOLOGIA 
Revisita ao vídeo documentário para definição dos problemas apresentados sobre o 
funcionamento da locomotiva e divisão dos grupos para a investigação.  
 

 
AVALIAÇÃO 
A escrita dos alunos. 
Gravação dos áudios.  
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 
 
AS LOCOMOTIVAS DA ESTRADA DE FERRO DE ILHÉUS. Produção e direção: 
STUCHI, Adriano Marcus. Participação: MOURA, Thaís Barbosa. Realização: 
Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, Caminhão Com Ciência e PROEX. Publicado 
em 6 de abril de 2017 em: Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7X9p0H31wcE. Acesso em: 16 de maio de 2017. 
 
• Complementar 
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PLANO DE AULA 4 

TEMA: Termodinâmica  

 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Apresentar conceitos sobre temperatura e pressão. 
 
ESPECÍFICOS 
Levantar hipóteses de como movimentar uma máquina à vapor. 
 

 
CONTEÚDO 
Estrada de Ferro de Ilhéus 
 

 
METODOLOGIA 
Apresentação de um vídeo mostrando a explosão de uma panela de pressão. Primeiro 
pedimos que lembrassem se já presenciaram uma explosão em sua casa e contassem como 
aconteceu, o que perceberam do acontecimento. 
Após o vídeo demos um tempo para que eles escrevessem ou desenhassem, expressasse de 
forma livre e espontânea o que compreenderam do vídeo. Posteriormente, pedimos que 
falassem o que acharam do vídeo e porque a panela de pressão explodiu.  

 
AVALIAÇÃO 
A escrita dos alunos. 
Gravação dos áudios.  
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 

 
Globo. Mais VocÊ mostra em detalhes uma explosão de uma panela  de pressão. Publicado 
em 22 de junho de 2016. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5111481/. Acesso 
em: 16 de maio de 2017. 
 
• Complementar 
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PLANO DE AULA 5 

TEMA: Termodinâmica 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Trabalhar o comportamento de um gás. 
Compreender a relação que existente entre Temperatura, Volume e Pressão. 
ESPECÍFICOS 
Levantar hipóteses de como movimentar uma máquina à vapor. 

 
CONTEÚDO 
Termodinâmica: Temperatura, Volume e Pressão. 

 
METODOLOGIA 
Apresentamos dois experimentos. Explicamos detalhadamente o procedimento, pontuando 
os materiais necessários e os procedimentos de segurança para evitar possíveis acidentes. 
O primeiro experimento contendo um Becker com água a ser fervida com o auxílio de um 
ebulidor, uma seringa tampada onde colocamos 10 mL de ar numa temperatura ambiente de 
27ºC. Após a água chegar a 95ºC a quantidade de gás dentro da seringa expandiu para 12 
mL. Anotamos no quadro as medidas antes e depois do experimento com ajuda dos alunos.  
Daí, perguntamos o porquê que havia acontecido aquela expansão. 
Depois desse momento, fizemos uma analogia mais concreta ao falar da menor partícula da 
matéria: o átomo, conteúdo o qual pedimos para a professora abordar na aula passada, mas, 
percebemos que não foi trabalhado como esperávamos. Na analogia trouxemos um galho de 
árvore que poderia ser quebrado em menor partícula para que eles abstraíssem o conceito de 
átomo. 
Após essa analogia entre outras possíveis, mostramos o experimento das missangas que 
vibram no autofalante, movendo para cima e para baixo um êmbolo. Com esse experimento, 
abordamos o comportamento das moléculas de ar microscopicamente, quando submetidas à 
altas temperaturas. Para ampliar o entendimento mostramos as simulações que trazem de 
forma bem ilustrativa as moléculas de água nos três estados bem como o comportamento de 
um gás. 

 
AVALIAÇÃO 
A escrita dos alunos. 
Gravação dos áudios.  

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 
ESTADOS DA MATÉRIA. In: PhetInteractiveSimulactions. Universityof Colorado 
Boulder. Disponível em:  https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter. 
Acesso em: 10 de junho de 2017 
PROPRIEDADES DOS GASES. In: Phet Interactive Simulactions. University of Colorado 
Boulder. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties.  
Acesso em: 10 de junho de 2017 
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PLANO DE AULA 6 

TEMA: Termodinâmica 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Trabalhar transferência de calor por convecção. 
 
ESPECÍFICOS 
Levantar hipóteses de como movimentar uma máquina à vapor. 
 

 
CONTEÚDO 

Transferência de calor por convecção 
 

 
METODOLOGIA 
Apresentação um experimento para tratarmos sobre a transferência de calor por meio da 
convecção. Montamos o experimento, os alunos verificaram a temperatura, observando cada 
passo do experimento, formulando hipóteses sobre o que estava acontecendo. 
No início a água estava a 24ºC nos dois vasos. No vaso que colocamos o ebulidor a água 
chegou a 95ºC. No vaso que colocamos o ebulidor colocamos um corante azul para facilitar 
a visualização da passagem do fluido quando destampamos a rolha no caninho de cima. 
Percebeu-se também que o caninho de cima que interligava os dois vasos o qual tampamos 
com uma rolha estava quente e o caninho de baixo estava frio e os alunos começaram a 
formular hipóteses. 
Para melhor abstrair o fato de o caninho de cima está quente e o de baixo está na temperatura 
inicial demos o exemplo do ar condicionado, explicando a questão da densidade do ar quente 
e frio. Falamos um pouco sobre o fato de estar com febre e tomar banho frio para que aconteça 
o equilíbrio térmico. Mostramos que os dois vasos estão com a mesma temperatura após o 
tempo passar. 
 

 
AVALIAÇÃO 
A escrita dos alunos. 
Gravação dos áudios.  
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 
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PLANO DE AULA 7 

TEMA: Funcionamento das máquinas térmicas.  

 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Compreender o mecanismo de funcionamento das locomotivas à vapor. 
 
ESPECÍFICOS 
Levantar hipóteses de como movimentar uma máquina à vapor. 
 

 
CONTEÚDO 
Frenagem mecânica das máquinas à vapor. 
 

 
METODOLOGIA 
Apresentação uma aula expositiva sobre o funcionamento das máquinas à vapor contendo as 
principais partes da mesma relacionando com os experimentos e vídeos já trabalhados 
anteriormente. Com essa aula conseguimos subsidiar a resolução do problema levantado por 
meio da comprovação ou não das hipóteses levantadas.  

 
AVALIAÇÃO 
A escrita dos alunos. 
Gravação dos áudios.  
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 

 
8 STUCHI, A. M. As locomotivas da Estrada de Ferro de Ilhéus. Participação: MOURA, 
Thaís Barbosa. Realização: Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, Caminhão Com 
Ciência e PROEX. Publicado em 6 de abril de 2017 em: Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7X9p0H31wcE. Acesso em: 16 de maio de 2017. 
 
• Complementar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Os dados técnicos do funcionamento da máquina foram retirados do vídeo documentário trabalhado na 

problematização. 
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PLANO DE AULA 8 

TEMA: Mecânica 

 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Explicar de forma simples o mecanismo de frenagem das locomotivas á vapor. 
 
ESPECÍFICOS 
Levantar hipóteses de como movimentar uma máquina à vapor. 
 

 
CONTEÚDO 
Frenagem das máquinas à vapor: Atrito. 
 

 
METODOLOGIA 
Apresentação de aula expositiva sobre o mecanismo de frenagem das locomotivas á vapor. 
Foi apresentada parte do documentário preliminar contendo informações do maquinista a 
cerca de como a locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus freava, bem como, aproximações 
cotidianas e simulação sobre atrito do Phet. 
 

 
AVALIAÇÃO 
A escrita dos alunos. 
Gravação dos áudios.  
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 

 
ATRITO. In: Phet Interactive Simulactions. Universityof Colorado Boulder. Disponível em: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_pt_BR.html. Acesso em 10 de 
junho de 2017. 
 
• Complementar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

PLANO DE AULA 9 

TEMA: Locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus. 

 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Confeccionar a maquete para explicação do mecanismo de funcionamento da locomotiva. 
 
ESPECÍFICOS 
Concluir os trabalhos do projeto. 
 

 
CONTEÚDO 
Funcionamento da locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus. 
 

 
METODOLOGIA 
Começamos a confecção da maquete para exposição à comunidade escolar. A maquete foi 
confeccionada com materiais de baixo custo, como caixa de leite, canudos, tampinhas de 
garrafas, papelão, etc. Começamos confeccionando as partes da maquete: a locomotiva, as 
estações, casas, vegetações, trilhos. Na aula posterior montamos a maquete em duas placas 
de isopor. 
 

 
AVALIAÇÃO 
Gravação dos áudios das explicações dos alunos enquanto construíam a maquete. 
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 
 
• Complementar 
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PLANO DE AULA 10 

TEMA: Calor Produz Movimento na Locomotiva? 

 
 
OBJETIVOS  
GERAL 
Apresentar o trabalho final à comunidade escolar. 
 
ESPECÍFICOS 
Explicar o mecanismo de funcionamento da locomotiva à comunidade escolar. 
 

 
CONTEÚDO 
Mecanismo de funcionamento da locomotiva da Estrada de Ferro de Ilhéus. 
 

 
METODOLOGIA 
Apresentação da maquete à comunidade escolar. 
 

 
AVALIAÇÃO 
Gravação dos áudios dos alunos na apresentação. 
 

 
REFERÊNCIAS 
• Básica 
 
• Complementar 
 
 

 
 

 
 


