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Resumo 

 

MOURA, Patrícia. Geração de energia e obtenção de água potável: uma proposta didática para 

discutir a conservação do planeta. 2022. 170f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) 

– Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

Pensando em formas menos poluentes no que se refere à geração de energia e a obtenção de 

água potável, uma discussão bastante atual focaliza formas de suprir a necessidade de consumo 

energético e a produção sustentável, bem como um melhor aproveitamento da água. Tais 

questões podem estimular a organização de materiais didáticos sobre esses temas que 

promovam o ensino de conteúdos relacionados à área das Ciências Ambientais. Assim, o 

objetivo desse trabalho foi produzir e avaliar um Kit, enquanto material didático, voltado para 

o ensino de temas relacionados a geração energética e obtenção de água potável, para a 

educação básica, buscando responder a seguinte questão: De que forma um Kit didático sobre 

aproveitamento de energia solar, energia eólica e obtenção de água potável pode favorecer a 

transposição didática e o trabalho educativo em prol do desenvolvimento sustentável? O Kit em 

questão foi produzido com materiais de recicláveis, de baixo custo e apresenta atividades 

elaboradas a partir de resultados de pesquisas na área de estudo sobre geração de energia solar 

e eólica e obtenção de água potável por meio do processo de condensação, buscando relacionar 

pesquisa e ensino, realizando a transposição didática dos conceitos, ou seja, contempla modelos 

didáticos a partir de modelos de pesquisa, com o intuito de trazer para a sala de aula, 

didaticamente, resultados de pesquisas científicas de áreas como Física, Engenharia e outras, 

de forma interdisciplinar envolvendo, sobretudo, discussões sobre o desenvolvimento 

sustentável. A pesquisa envolveu a produção do Kit, e posterior avaliação, através de um 

questionário contendo uma ficha avaliativa, por dez professores das áreas de Ciências da 

Natureza, vinculados a Diretoria de Ensino de Piracicaba, SP e por um professor especialista 

na área de Física e Energia da Universidade de São Paulo. Os dados foram analisados 

qualitativamente e demonstraram que o Kit desenvolvido é capaz de favorecer a transposição 

didática e constituir um recurso de apoio para o desenvolvimento de atividades didáticas sobre 

as fontes renováveis de geração de energia e formas de obtenção de água potável, além de 

favorecer discussões que levem ao posicionamento crítico do aluno com relação ao 

desenvolvimento de uma sociedade baseada nos princípios da sustentabilidade. Após a 

avaliação do material, foi organizado, como produto, um folheto com orientações para a 

elaboração dos materiais presentes no Kit, viabilizando sua reprodução em diferentes contextos. 

Considera-se que trabalhar as temáticas Água e Energia, desde a educação básica, pode 

favorecer o desenvolvimento de uma sociedade mais preocupada com a valorização e o 

consumo consciente da água, bem como despertar o interesse nos alunos sobre a relevância da 

pesquisa científica e o estudo de novas formas de geração de energia menos impactantes ao 

meio. Assim, sugere-se como pesquisas futuras a aplicação e a avaliação do Kit com alunos da 

educação básica para verificação do uso do material em situações reais de ensino e as 

contribuições para a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Material didático. Energias renováveis. Água potável. Ciências ambientais. 

Desenvolvimento sustentável. 
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Abstract  
 

MOURA, Patrícia. Generation of energy and obtaining drinking water: a didactic proposal to 

discuss the conservation of the planet. 2022. 170f. Dissertation (Masters in Environmental 

Science) – School of Engineering of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2022. 
 

Thinking about less polluting ways of generating energy and obtaining drinking water, a very 

current discussion focuses on ways to meet the need for energy consumption and sustainable 

production, as well as better use of water. Such questions can encourage the organization of 

teaching materials on these topics that promote the teaching of contents related to the area of 

Environmental Sciences. Thus, the objective of this work was to produce and evaluate a Kit, as 

a teaching material, aimed at teaching topics related to energy generation and obtaining drinking 

water, for basic education, seeking to answer the following question: How does a teaching kit 

on the use of solar energy, wind energy and obtaining drinking water, can it favor didactic 

transposition and educational work in favor of sustainable development? The Kit in question 

was produced with low-cost, recyclable materials and presents activities drawn from research 

results in the field of study on solar and wind energy generation and obtaining drinking water 

through the condensation process, seeking to relate research and teaching, performing the 

didactic transposition of concepts, that is, it contemplates didactic models from research 

models, in order to didactically bring to the classroom the results of scientific research in areas 

such as Physics, Engineering and others, from an interdisciplinary way involving, above all, 

discussions on sustainable development. The research involved the production of the Kit, and 

subsequent evaluation, through a questionnaire containing an evaluation form, by ten professors 

from the fields of Natural Sciences, linked to the Board of Education of Piracicaba, SP and by 

a professor specialized in the field of Physics and Energy from the University of São Paulo. 

The data were qualitatively analyzed and showed that the kit developed is able to favor didactic 

transposition and constitute a support resource for the development of didactic activities on 

renewable sources of energy generation and ways of obtaining drinking water, in addition to 

promoting discussions that lead to the critical positioning of the student in relation to the 

development of a society based on the principles of sustainability. After evaluating the material, 

a leaflet with guidelines for the preparation of the materials present in the Kit was organized as 

a product, enabling its reproduction in different contexts. It is considered that working on the 

themes of Water and Energy, from basic education, can favor the development of a society 

more concerned with the appreciation and conscientious consumption of water, as well as 

awakening students' interest in the relevance of scientific research and the study of new forms 

of energy generation with less impact on the environment. Thus, it is suggested as future 

research the application and evaluation of the Kit with basic education students to verify the 

use of the material in real teaching situations and the contributions to learning. 
 

Keywords: Teaching material. Renewable energy. Potable water. Environmental Sciences. 

Sustainable development. 
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Apresentação  

 

Me chamo Patrícia de Moura, sou Licenciada em Ciências (2016), Especialista em 

Gerenciamento Ambiental (2011) ambos pela Universidade de São Paulo e Bacharel em 

Administração pela Faculdade Cenecista de Capivari, SP (2003). 

Atuo como professora na educação básica em uma escola pública de ensino integral da 

rede estadual de São Paulo, no município de Piracicaba, SP, onde leciono Ciências e Práticas 

Experimentais nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Em 2003 me formei em Administração, e no período trabalhava na área de finanças em 

empresas nacionais e multinacionais.  

No ano de 2009 soube da realização de um curso de Especialização em Gerenciamento 

Ambiental na Universidade de São Paulo. Esse curso, me chamou a atenção pelo fato de estar 

relacionado com a área ambiental, a qual sempre cultivei grande interesse, e por estar vinculado 

a uma renomada Universidade. Finalizei a referida especialização em 2011, contudo, em virtude 

da minha experiência profissional estar relacionada com a formação em Administração, não 

estava conseguindo uma colocação na área ambiental. Foi quando obtive informações sobre o 

curso de Licenciatura em Ciências da Universidade de São Paulo, oferecido na modalidade 

semipresencial, com um Polo presente na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(ESALQ) no Município de Piracicaba, SP. Não hesitei em me inscrever no vestibular da 

FUVEST no ano de 2012, sendo aprovada com uma pontuação bastante satisfatória e iniciando 

os estudos no ano de 2013. 

Dessa forma, meu interesse pela Educação surgiu apenas em 2013, quando cursei a 

Licenciatura. Logo nas primeiras aulas do curso me encantei pelo rico conteúdo das disciplinas 

e pelo conhecimento dos educadores que ministravam as atividades. Começava a partir daquele 

momento a descobrir minha grande paixão pela Licenciatura e pela Ciência. A dedicação ao 

curso me proporcionou a experiência de atuar em projetos como bolsista de iniciação científica 

durante os anos de 2014 a 2016, e a participação em inúmeros eventos relacionados à área da 

Educação, com foco na formação de professores de Ciências, interdisciplinaridade, práticas 

pedagógicas e motivação em sala de aula, todos sob a orientação sempre valiosa da Professora 

Dra. Taitiâny Kárita Bonzanini, a propósito a minha orientadora também no trabalho aqui 

apresentado. 

Em 2014, ainda como estudante da graduação, após prestar um processo seletivo para a 

contratação de professores temporários na rede estadual de ensino de São Paulo, comecei a 

atuar como professora de Ciências e Matemática nos anos finais do ensino fundamental.  
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No ano de 2016 finalizei o curso de Licenciatura, cujo trabalho de conclusão 

apresentado foi denominado “Sequência Didática: metodologia motivadora para o ensino de 

ciências no ensino fundamental”, que  apresentava discussões e resultados sobre uma pesquisa 

envolvendo a aplicação de uma sequência de atividades no oitavo ano do ensino fundamental, 

relacionadas com o eixo Terra e Universo e com foco em questões ambientais, como as 

mudanças climáticas, o aquecimento do Planeta e a intervenção humana no ambiente. Unindo-

se ao conhecimento adquirido com essa pesquisa e ao desenvolvimento de um projeto didático 

realizado com alunos do nono ano, em 2017, que envolveu a construção de um artefato capaz 

de tornar a água potável através do aquecimento solar, optei por investigar materiais para 

estudos que aprofundassem as discussões sobre a produção de água potável, mas que também 

envolvessem a produção energética a partir de fontes renováveis.  

Buscando novos conhecimentos na área, ingressei no Mestrado na área de Ensino de 

Ciências Ambientais, junto ao PROFCIAMB – Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional 

para Ensino das Ciências Ambientais, associada a Universidade de São Paulo, Campus da 

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP). Durante o mestrado, assim como na 

Licenciatura, também participei de inúmeros eventos relacionados à educação e ao ensino das 

ciências ambientais, tendo inclusive um capítulo de livro publicado juntamente com a 

Professora Dra. Taitiâny - MOURA, P.; BONZANINI, T.K. Diálogos Interdisciplinares nas 

Ciências Ambientais. “Proposta de um recurso didático para o estudo da produção renovável 

de energia: uma experiência escolar nas Ciências Ambientais”. In: CARVALHO M.E.S. et al. 

(Org.). Diálogos Interdisciplinares nas Ciências Ambientais. 1ed. São Cristóvão, SE: Editora 

UFS, 2019, v.1, p.171-189. 

Além do desenvolvimento da pesquisa no mestrado, atuei no período de 2018 a 2021 

como educadora bolsista no curso de Licenciatura em Ciências na Universidade de São Paulo - 

USP, realizando atividades presenciais e a distância, e nos cursos de Licenciatura e Engenharia 

na Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, como facilitadora no ensino a 

distância. No ano de 2021 atuei também como tutora bolsista no curso “Água como elemento 

interdisciplinar do ensino nas escolas – 2ª ed”, uma parceria entre a Universidade de São Paulo 

e a Agência Nacional de Águas. 

Considerando que realizar pesquisa científica no país exige muito esforço e por vezes 

investimento financeiro do próprio estudante, continuei atuando como professora da Educação 

Básica nas disciplinas de Ciências Biologia, Matemática, Química e Física, porém optando por 

uma carga horária bastante reduzida, apenas para custear as minhas despesas básicas durante o 

mestrado e dispor de tempo para me dedicar ao curso e às viagens à Universidade 
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na cidade de São Carlos.  

A experiência prática docente, adquirida em concomitância com a graduação e a pós-

graduação, foi de fundamental importância para o desenvolvimento dessa pesquisa, pois 

enquanto professora pude compreender um pouco mais sobre o universo de estudo e buscar 

pelo desenvolvimento de projetos e práticas no processo de ensino e aprendizagem.  

Outro aspecto relevante, se refere ao fato de que assim como a Ciência, a Educação também 

passa uma série de transformações ao longo do tempo, considerando sobretudo, o momento 

vivenciado da pandemia de COVID-19, em que as atividades presenciais necessitaram de 

adaptações, inclusive da aquisição de competências e habilidades por parte dos profissionais da 

educação para o ensino híbrido ou remoto.  

O trabalho que aqui se apresenta teve como objetivo produzir e avaliar um Kit voltado 

para o ensino de temas relacionados a geração energética e obtenção de água potável para a 

educação básica e foi fruto de uma pesquisa cujo produto didático foi desenvolvido, a princípio, 

para ser utilizado no ensino presencial, mas que em decorrência da pandemia, foi adaptado 

também para utilização no ensino remoto. Dessa forma, entende-se que as práticas e recursos 

didáticos necessitam de constante reavaliação para atender as necessidades do momento, o que 

torna ainda mais relevante o conteúdo dessa pesquisa, que foi organizada em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo encontram-se descritas a introdução contendo a justificativa e a questão 

de pesquisa, bem como os objetivos geral e específicos. 

No segundo capítulo são apresentados os fundamentos teóricos relacionados a uma 

breve discussão sobre os materiais didáticos, pesquisas sobre materiais didáticos para o estudo 

do tema energia renovável, Kits como materiais didáticos, e ainda discussões sobre a relevância 

da Interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas que envolvem a área das Ciências Ambientais 

e o uso da Transposição Didática para compor o material. 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho e 

as ações desenvolvidas em cada etapa. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados contemplando os resultados e 

discussões referentes a produção e avaliação do produto da pesquisa.   

Por fim, no quinto e último capítulo, são descritas as considerações finais do trabalho.  

Após a apresentação dos capítulos, encontram-se descritas as referências consultadas, 

os anexos e os apêndices utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa, com destaque para 

o Apêndice C, no qual encontra-se o folheto referente ao produto didático produzido. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Pensando em formas menos poluentes ao meio ambiente no que se refere à geração de 

energia e a produção de água potável surgem em diversos setores, sobretudo no educacional, 

discussões que contemplam estas questões a partir de fontes renováveis. São discutidos meios 

de suprir a necessidade de consumo energético de maneira sustentável e melhor aproveitamento 

da água, fato este que pode estimular a organização de materiais didáticos que possam ser 

utilizados para promover o ensino de objetos de conhecimento relacionados à área das Ciências 

Ambientais. 

Considerando uma redução de impactos no meio ambiente, principalmente no que se 

refere ao uso e produção de energia, e ao mesmo tempo inserindo na educação básica discussões 

sobre uma provável escassez hídrica ou ainda questões que possam requerer dos estudantes uma 

análise crítica de situações reais, observa-se a relevância do desenvolvimento de tais materiais 

enquanto como facilitadores nesse processo. 

Nesse sentido, é fundamental que esses materiais possam contribuir para um ensino 

contextualizado e significativo e favoreçam debates de ideias, investigação de questões e uma 

postura significativamente ativa dos alunos, levando-os a estudar e reconhecer formas 

alternativas de geração de energia, menos poluentes e renováveis, bem como novas maneiras 

de obtenção de água potável. Souza (2007) afirma que é preciso que seja estimulada a cultura 

investigativa no aluno, de modo que o mesmo possa se envolver no desenvolvimento de 

pesquisas e na busca de novos conhecimentos, adquirindo assim, a postura de sujeito ativo, um 

cidadão responsável e politicamente crítico na sociedade. Questões como esta fortalecem, no 

cenário educativo, reflexões por parte dos professores sobre a necessidade de promover aulas 

que despertem o interesse e a aprendizagem de conteúdos que envolvam a área socioambiental.  

Este trabalho pautou-se em definições como a de Souza (2007) para a qual material 

didático é todo àquele que auxilia no processo de ensino-aprendizagem de determinado 

conteúdo a ser aplicado pelo professor a seus alunos, citando como exemplos desde o giz e a 

louza, ao data show e outros como jogos e pesquisas de campo. Esses materiais são importantes, 

segundo a autora, no sentido de proporcionar ao aluno maior assimilação do conteúdo, além do 

desenvolvimento da criatividade e coordenação motora. 

Assim, também para Fiscarelli (2007, p. 1) o material didático seria “todo ou qualquer 

material que o professor possa utilizar em sala de aula; desde os mais simples como o giz, a 
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lousa, o livro didático, os textos impressos, até os materiais mais sofisticados e modernos”. 

Segundo Scorsatto (2010), no que se refere à temática Energia, a maioria dos materiais 

didáticos constituem-se de livros que trazem apenas conteúdos abstratos e centrados em 

cálculos matemáticos, porém sem quaisquer conexões com o cotidiano do aluno, ao contrário, 

por exemplo, da utilização de materiais tangíveis e capazes de contribuir para que o estudante 

possa relacionar conceitos e até mesmo aplicá-los em situações práticas, favorecendo, portanto, 

uma aprendizagem mais efetiva. 

Para Vasconcelos e Souto (2003), os livros didáticos de Ciências trazem informações 

lineares com tendência a fragmentação do conteúdo, favorecendo uma abordagem 

tradicionalmente utilizada e que se refere à memorização, com raras possibilidades de 

contextualização e interdisciplinaridade resultando, assim, na formação de indivíduos que se 

limitam a repetir conceitos e aplicar fórmulas, sem, contudo, associá-lo ao seu cotidiano. Tal 

afirmativa não indica que a inserção do livro didático se torne necessariamente irrelevante, mas 

segundo Fiscarelli (2007) que ele seja utilizado como um material básico para nortear as 

atividades do professor e do aluno, necessitando, entretanto, da complementação de outros 

materiais. 

De acordo com Tulio (2013) o problema está justamente no fato de que o professor 

movido, muitas vezes, por insegurança ou falta de iniciativa em explorar outros materiais 

didáticos, se prende exclusivamente ao uso deste material, tornando os conteúdos ainda menos 

significativos para os alunos. 

Nesse contexto, ao propor um estudo sobre fontes alternativas de geração de energia 

menos agressivas ao meio ambiente e de novas formas de obtenção de água potável, entende-

se que cabe ao professor, enquanto mediador da aprendizagem buscar por recursos didáticos 

que possam contribuir para a promoção de um ambiente capaz de sensibilizar o aluno para o 

desenvolvimento de um pensamento mais crítico e autônomo. Segundo Oliveira, Palheta e 

Seabra (2017, p.101) é preciso estabelecer “meios de o aluno participar, refletir e interagir com 

os membros da comunidade no processo de convívio democrático e participação social”. Esses 

autores destacam ainda que a utilização de novos recursos no ensino de ciências pode se tornar 

aliados na conscientização sobre o ambiente natural e o convívio harmônico entre o homem e 

a natureza. 

Buscando por pesquisas desenvolvidas entre os anos de 2001 a 2021 com materiais que 

favorecessem tal estudo, foram encontrados em Portais de busca acadêmica como Capes, 

Scopus e Google Scholar, cerca de cinquenta trabalhos no idioma português com a temática 

Energia, porém voltados para o ensino superior e envolvendo discussões mais específicas para 
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o ensino da Física. Considerando o mesmo período, para a educação básica não foram 

localizados materiais didáticos tais como o proposto nesse trabalho. Para a busca foram 

relacionadas as seguintes palavras-chave: materiais didáticos; energias renováveis; ciências 

ambientais. 

A partir dessas considerações e almejando contemplar especialmente a educação básica, 

propôs-se então uma pesquisa focalizando um material didático no formato de um Kit, que 

pudesse valorizar a interdisciplinaridade (FAZENDA, 2011), a partir de metodologias ativas 

(MORAN, 2015) e como esse material poderia favorecer a transposição didática 

(CHEVALLARD, 1991) e o trabalho educativo frente ao desenvolvimento sustentável.  

De acordo com o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, um Kit pode ser definido como 

um “estojo com ferramentas, instrumentos ou equipamentos para fins específicos” 

(MICHAELIS, 2019). Essa definição favoreceu o desenvolvimento de um material a ser 

utilizado para promover o ensino de objetos de conhecimento da área das Ciências Ambientais, 

em especial, relacionados ao estudo de fontes de produção de energia renovável e obtenção de 

água potável. 

Já o uso da expressão desenvolvimento sustentável, nesta pesquisa, é justificado em 

virtude da necessidade de um pensamento sistêmico e interdisciplinar, no qual sejam abordados 

vários pilares de uma sociedade, tais como a conservação do ambiente, ganho econômico e 

bem-estar social e que, por sua vez, possam gerar significado para o aluno.  

Convém citar ainda que a temática se encaixa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para se alcançar o cumprimento 

das metas da Agenda 2030 (AGENDA 2030, 2021). Destacando os objetivos 6 (Água Potável 

e Saneamento) e o 7 (Energia Acessível e Limpa), o Kit possibilita que as escolas atuem junto 

a sua comunidade promovendo ações para se discutir, ou ainda, se pensar nas energias 

renováveis e formas de obtenção de água potável, com possibilidades para aplicação na 

comunidade. 

O trabalho utilizou de abordagem qualitativa (LÜDKE e ANDRÉ, 2012) e foi dividido 

em quatro etapas. A primeira etapa envolveu autorização do Comitê de Ética e Pesquisa da 

ESALQ/USP de acordo com a Resolução nº 510 (BRASIL, 2016) e revisão de literatura sobre 

o uso de materiais didáticos (FISCARELLI, 2007; SOUZA, 2007; TULIO, 2013), o ensino de 

energias renováveis e as Ciências Ambientais (MELO e FUSINATO, 2016; SCORSATTO, 

2010, MILLER, 2007) bem como a obtenção de água potável através do processo de 

condensação e dessalinização (SOARES, 2004). A segunda etapa envolveu a produção do Kit 

pela pesquisadora e, em etapa posterior a avaliação do mesmo através de um questionário 
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elaborado e aplicado com professores das áreas de Ciências da Natureza da Diretoria de Ensino 

de Piracicaba e com um professor especialista na área de Física e Energia da Universidade de 

São Paulo (USP). Em última etapa foram analisados os dados coletados através dos 

questionários com base nos referenciais bibliográficos citados no início desse parágrafo, 

incluindo ainda referenciais sobre interdisciplinaridade (FAZENDA, 2002; FAZENDA, 2011), 

transposição didática (CHEVALLARD, 1991) e a utilização de metodologias ativas (MORAN, 

2015) que também foram utilizados para a elaboração do Kit e a discussão dos resultados.  

Para o desenvolvimento do Kit foram consideradas as temáticas Água e Energia, de acordo com 

a Base Nacional Comum Curricular - BNCC1 (BRASIL, 2018), documento que indica a 

relevância da interdisciplinaridade na educação básica.  

A BNCC apresenta objetos do conhecimento, conhecidos anteriormente como 

conteúdos, organizados a partir de unidades temáticas, das quais focalizamos na pesquisa a 

unidade “Matéria e energia”, descrita no documento como aquela que envolve o estudo de 

fontes, tipos e transformação da energia; cálculo de consumo e uso consciente de energia 

elétrica; ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica, dentre outros, com destaque 

para a compreensão sobre a origem, a utilização e o processamento de recursos naturais e 

energéticos. Considerando tal documento, protótipos de geradores de energia, tais como um 

gerador solar e um gerador eólico foram utilizados na composição do Kit de modo a favorecer 

maior proximidade com o objeto de conhecimento trabalhado, além da utilização de um 

condensador solar como recurso que favoreça discussões sobre a relevância da valorização e do 

consumo da água e também para incentivar debates sobre a crise hídrica que acomete diversos 

estados brasileiros.  

Atualmente as escolas estaduais de São Paulo são organizadas disciplinarmente, com 

crescente mudança, conforme orientações da BNCC, pela organização em áreas de 

conhecimento, e os temas Água e Energia embora envolvam questões para se pensar a 

sustentabilidade a partir de uma visão interdisciplinar, são abordados no ensino fundamental 

nas disciplinas de Ciências, Geografia ou ainda em Física, no ensino médio de forma mais 

evidente, entretanto, os temas podem ser abordados interdisciplinarmente, assim poderia estar 

presente em todas as disciplinas do currículo.  

Para Fazenda (2011) o conhecimento interdisciplinar não se traduz a uma ciência 

específica. Segundo a autora, para que ocorra interdisciplinaridade é preciso que todas as áreas 

 

1 “A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 

da Educação Básica”. Disponível em: http:<//basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 jan. 2019.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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do conhecimento sejam valorizadas visando favorecer a descoberta e a comunicação entre os 

saberes evitando com isso o estabelecimento da supremacia em determinada ciência. Assim, 

entende-se que a prática interdisciplinar visa proporcionar a formação de alunos com uma visão 

global de mundo, capazes de articular e contextualizar os conhecimentos adquiridos (MORIN, 

2002b apud AUGUSTO et al., 2004), tornando-se relevante para discussões relacionadas ao 

meio ambiente, sendo, portanto, considerada na elaboração do material didático. 

Além da interdisciplinaridade, a constituição do material produzido neste trabalho levou em 

consideração as características da transposição didática que é transformar o conhecimento 

científico em conteúdo a ser ensinado na escola, desafio este por vezes enfrentado pelo 

professor.  

O interesse em desenvolver essa a pesquisa tem relação com a realização de um projeto 

didático no ano de 2017 que envolveu a construção de um artefato capaz de tornar a água 

potável através do aquecimento solar. Após esse trabalho observou-se que era preciso investigar 

materiais para estudos que aprofundassem as discussões sobre a produção de água potável, mas 

que também envolvessem a produção energética a partir de fontes renováveis. Sobre esta 

questão, um estudo proposto por Lima e Bacchi (2019) analisou o impacto do crescimento 

econômico sobre a demanda de energia elétrica no Brasil nos últimos anos, apresentando 

provisões de consumo de energia até 2023, e questionando a necessidade de pesquisas que 

envolvam a temática “Energia” no campo das Ciências Ambientais e a sua inserção nos espaços 

educacionais. 

Entendendo, portanto, que o tema “Energia” possa ser abordado de diferentes formas 

em sala de aula, justifica-se a necessidade da utilização de materiais didáticos pelo professor 

que possam por sua vez contribuir para uma participação mais efetiva dos alunos. 

Desta forma, o desenvolvimento de um Kit enquanto recurso didático surgiu como proposta 

para o estudo de temas que podem ser considerados abstratos, como energia, e torná-los mais 

acessíveis aos estudantes, à medida que poderão construir modelos e associá-los ao seu 

cotidiano. Além disso, o uso poderá favorecer discussões que levem ao posicionamento crítico 

no que se refere às ações enquanto cidadãos, em prol do desenvolvimento de uma sociedade 

baseada nos princípios da sustentabilidade. 

No decorrer da pesquisa buscou-se responder a questão: De que forma um Kit didático 

sobre aproveitamento de energia solar, energia eólica e obtenção de água potável pode favorecer 

a transposição didática e o trabalho educativo em prol do desenvolvimento sustentável?  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Este trabalho teve como objetivo geral produzir e avaliar um Kit enquanto material 

didático voltado para o ensino de temas relacionados a geração energética e a obtenção de água 

potável para a educação básica.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Produzir protótipos de geradores de energia solar e eólica para o trabalho com o 

tema geração de energia na educação básica; 

• Verificar como os protótipos produzidos podem configurar materiais de apoio 

para o trabalho do professor com o tema geração de energia; 

• Sugerir questões para debates em sala de aula sobre a crise hídrica que acomete 

diversos estados brasileiros e a relevância da valorização e do consumo 

consciente da água.  
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CAPÍTULO II 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica focaliza temas que embasaram o desenvolvimento dessa 

pesquisa, a saber: discussões sobre definições para materiais didáticos, pesquisas sobre 

materiais didáticos para o estudo do tema energia renovável, a utilização de Kits como materiais 

didáticos, e ainda discussões sobre a relevância da interdisciplinaridade nas Ciências 

Ambientais e o uso da transposição didática para compor o material.  

 

2.1 Materiais Didáticos: uma breve discussão 

Nesse trabalho o tema material didático foi estudado como um importante recurso para 

que se possa trabalhar determinado assunto, sobretudo pelo fato de seu uso favorecer uma 

aproximação com conceitos discutidos pela ciência e pela sociedade, relacionando-se portanto, 

com a interdisciplinaridade e a transposição didática, abordadas nessa pesquisa. 

Segundo Fiscarelli (2007), para que um material seja considerado como didático é preciso que 

o conjunto de saberes, valores e significados em torno desse objeto sejam transformados, 

visando torná-lo útil para um processo de ensino-aprendizagem menos verbalístico, mais 

moderno e eficiente, preocupação esta que vem acompanhando a história da educação 

brasileira. 

A propósito, Souza (2007) destaca aspectos históricos no que se refere à utilização de 

materiais didáticos na educação. Segundo a autora, as constantes transformações de ordem 

social e política mundiais, bem como a intervenção da psicologia contribuíram para o 

desenvolvimento de novas teorias pedagógicas que justificam o uso de materiais não abstratos 

em sala de aula.  

A aprendizagem do aluno até o século XVI era baseada na memorização de fórmulas e 

conceitos, considerada então, como passiva e o professor por sua vez, se limitava ao papel de 

transmissor e expositor de conteúdos, não fazendo uso para tanto de materiais ou demais objetos 

diferenciados de ensino, os quais podiam interferir no comportamento disciplinar dos alunos 

durante as aulas (SOUZA, 2007). 

Trazendo essa discussão para os dias atuais, mesmo após estudos e muitas discussões 

sobre a importância de materiais didáticos que favoreçam a aprendizagem, ainda é possível 

encontrar resistência, entre professores, ao uso de determinados materiais didáticos 

diferenciados dos habituais giz, lousa e livros. Dentre os vários fatores que inviabilizam essa 
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mudança é possível citar a falta de recursos financeiros e a organização curricular, além da 

utilização desses materiais demandarem maior exigência do professor com relação ao 

planejamento, preparo e realização de novas práticas e também por representar a retirada dos 

atores envolvidos de sua zona de conforto, o que por vezes, supõe-se deturpar o silêncio durante 

a aula. Segundo Krasilchik (2008), por vezes, os professores de escolas públicas deixam de 

realizar atividades diferenciadas do modelo expositivo de conteúdo, em virtude da realidade 

dessa educação no país, destacando a falta de investimento em recursos materiais, como por 

exemplo, equipamentos de laboratório, que somado ao número elevado de alunos por turma, a 

indisciplina em sala de aula e o baixo envolvimento da comunidade escolar, em especial dos 

pais e familiares, interferem diretamente nesse processo.  

Em uma pesquisa desenvolvida por Fiscarelli (2007) na qual foram analisados discursos 

de professores da rede pública estadual paulista como forma de compreender a relação existente 

entre a prática em sala de aula e a utilização de materiais didáticos, muitos docentes, apesar de 

enfatizarem a importância desses materiais enquanto facilitadores da aprendizagem na 

construção do conhecimento, tornando assim a aula mais estimulante, também apontaram 

algumas dificuldades, dentre elas a falta de domínio com o material, em especial quando se trata 

de recursos tecnológicos. Outros afirmaram também que em virtude de as salas serem 

numerosas, por vezes não há material didático suficiente para atender a demanda da turma e até 

mesmo a burocratização interna da escola com relação à disponibilização desses materiais. 

Esses professores apontaram, ainda como dificuldades, a falta de interesse do docente e a 

preferência por materiais didáticos que induzem a pouca movimentação e discussão entre os 

alunos, considerando o elevado número de estudantes por sala, reforçando assim, os 

apontamentos descritos no parágrafo anterior.  

Nesse sentido, encontram-se relatos semelhantes citados por Silva et al. (2014) de que 

professores não fazem uso de materiais considerados como inovadores em sala de aula, pelo 

fato de sua escola não estar adaptada ao uso de novas tecnologias.    

Para Castoldi e Polinarski (2009) o uso de recursos didáticos é fundamental no processo de 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, oportunizando assim, um ensino mais significativo 

e uma aprendizagem mais efetiva. 

Nessa mesma linha, segundo Melo e Fusinato (2016) a utilização dos mais diversos 

recursos no ensino contribui substancialmente para o aprendizado, uma vez que os alunos são 

gradativamente inseridos em determinado contexto. 

Para Tulio (2013) é preciso reconhecer a inserção dos recursos tecnológicos e midiáticos 

cada vez mais presentes em sala de aula, o que apresenta também para o professor um desafio 
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no sentido de satisfazer as expectativas e curiosidades dos estudantes de modo que aquilo que 

se ensina tenha significado para eles, muito embora já tenham acesso a estas informações pelos 

mais variados canais de comunicação, porém de forma não sistematizada. O autor afirma que 

atualmente existem muitos recursos de ensino disponíveis, mas nem sempre se sabe como 

utilizá-los para melhorar a qualidade das aulas e motivar os alunos, o que ressalta a importância 

de se buscar complementos para as aulas expositivas, considerando sobretudo o domínio do 

professor sobre o uso da tecnologia da informação e do conhecimento. 

Fiscarelli (2007) também aponta que a mera presença de diferentes materiais não é capaz 

de atuar positivamente no processo de ensino-aprendizagem, concordando com Souza (2007) a 

qual analisa que um recurso didático por si só, não garante o aprendizado e que, portanto, o 

mesmo não deve ser utilizado de forma indiscriminada, cabendo ao professor determinado 

planejamento, seleção e adequação do material a ser utilizado de acordo com a disciplina e o 

conteúdo proposto.  

Nesse sentido, Escolano, Marques e Brito (2010) apud Silva et al. (2014) também 

ressaltam o papel do docente enquanto mediador, reforçando que para haver um bom 

desempenho, é preciso que haja o engajamento da escola como um todo, inclusive no apoio à 

disponibilização de materiais didáticos. Tal afirmação destaca a relevância do professor em 

todo o processo, bem como suas competências e habilidades ao sistematizar o conhecimento 

adquirido por meio da utilização dos materiais didáticos para alcançar os objetivos propostos.  

Segundo D’Ambrosio (1997) apud Pereira (2008) a utilização do material didático 

proporciona a troca de experiências, a segurança e a liberdade no processo de ensino 

aprendizagem, representando, portanto, um complemento pedagógico para o educador. 

É preciso que o educador, ao aderir à utilização de determinado material didático, apresente o 

domínio do conteúdo, bem como tenha em mente os propósitos para a sua utilização e que 

então, sejam colocados alguns questionamentos: “O que? Quando? Como? Por quê?” desse uso 

(SOUZA, 2007, p. 110-111). 

De acordo com Fiscarelli (2007), a seleção dos materiais pelos professores deve refletir 

em segurança para o professor quanto a seu uso e ao mesmo tempo conferir receptividade por 

parte dos alunos. Embora a eficiência de alguns materiais didáticos enquanto construtores do 

conhecimento do aluno tenham sido comprovados em pesquisas tais como a de Silva et al. 

(2014), em que se investigou recursos tecnológicos e práticas em laboratório na disciplina de 

biologia, ainda assim, cabe ao docente selecionar de maneira criteriosa quais materiais melhor 

se adequam à disciplina ministrada, ao conteúdo ensinado e ao perfil dos alunos, devendo em 

alguns casos realizar adaptações.  
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Assim, ao se trabalhar com as temáticas sobre água e energia na educação básica, torna-

se fundamental investigar materiais didáticos que possam favorecer uma proposta de ensino na 

qual sejam inseridas discussões atuais e que possibilitem uma participação mais ativa do 

estudante. 

 

2.2 Pesquisas sobre materiais didáticos para o estudo do tema energia renovável   

Nesse item apresenta-se referenciais que discutem o uso de materiais didáticos como 

forma de favorecer o ensino relacionado ao conceito de um tema considerado abstrato para o 

ensino fundamental, ou seja, o conceito de energia. São apresentados, ainda, referenciais que 

focalizam o ensino sobre as energias renováveis de geração de energia e o uso consciente dos 

recursos naturais em prol do desenvolvimento sustentável. 

Segundo Meirieu (1998) não apenas o ensino deve ser considerado em sala de aula, mas 

também a aprendizagem de conceitos, ou seja, é preciso que sejam desenvolvidos meios de o 

aluno efetivamente aprender por meio de recursos e estratégias de ensino utilizadas pelo 

professor.  

De acordo com Scorsatto (2010) o processo de aprendizagem está diretamente 

relacionado ao modo com que os indivíduos constroem novos conhecimentos e como alteram 

seu comportamento frente às experiências adquiridas. Diante disso “é preciso que os 

professores saibam construir atividades inovadoras que levem os alunos a evoluírem nos seus 

conceitos, habilidades e atitudes” (CARVALHO e PEREZ, 2001, p.114). 

Nesse contexto, Castoldi e Polinarski (2009) fundamentam a importância do material didático 

no processo de desenvolvimento cognitivo do aluno e como forma de aproximação do conteúdo 

ministrado. 

Os resultados de uma pesquisa realizada por Silva et al. (2014) na qual foram 

investigados a utilização de materiais didáticos por professores de Biologia, revelam que a 

grande maioria opta por fazer uso de recursos habituais, tais como o livro didático, em virtude 

da facilidade em seu acesso. Por outro lado, esses autores ressaltam como “inquestionável” a 

relevância da inclusão de atividades práticas ao se ensinar ciências, considerando, sobretudo, 

as constantes transformações nos mais variados campos da sociedade moderna, inclusive no 

educacional, visando aproximar o aluno do tema abordado. Destacam ainda que alguns 

professores apontaram a ineficiência no ensino de ciências, quando da não realização da prática 

e da pesquisa, uma vez que segundo eles, a aprendizagem estaria sendo comprometida. 

Para Melo e Fusinato (2016) a utilização de seminários compostos de recursos como 

apresentação de vídeos e experimentos se mostrou eficaz para o ensino envolvendo fontes de 



29 

 

obtenção de energia elétrica. A propósito, de acordo com esses autores, um experimento nas 

aulas de ciências, em especial quando envolve o processo como um todo, desde a montagem 

até o funcionamento de determinado aparato, proporciona aos alunos uma participação mais 

ativa, despertando o interesse para que se construa o conhecimento. 

Torcate, Filho e Barros (2014) consideram como inovadoras as propostas de ensino que 

visem contribuir para uma contextualização de temas próximos à realidade dos alunos e que 

permita aos mesmos, maior reflexão sobre os conteúdos abordados. Nesse sentido, o uso de 

materiais tangíveis e que proporcionam discussões de questões relacionadas ao cotidiano dos 

alunos, como, por exemplo, o cálculo médio de sua conta de energia ou ainda as razões pelas 

quais precisam valorizar os recursos naturais, podem se tornar potenciais ferramentas de 

aprendizagem. Diante disso, Azevedo et al. (2014) ressaltam a importância do posicionamento 

crítico diante de questões apresentadas em uma situação de ensino. Para esses autores observa-

se, atualmente, nas escolas uma tendência em oportunizar aos estudantes a elaboração de 

soluções para os desafios enfrentados atualmente pela humanidade, tais como a conservação do 

ambiente, a saúde e a energia. Com relação a este último, vive-se um momento de crise 

energética como reflexo do crescimento industrial e tecnológico, evidenciando a necessidade 

do uso de fontes alternativas que primam pela sustentabilidade e pela redução de aspectos 

poluentes, como forma de geração de energia (TORCATE, FILHO e BARROS, 2014). 

Questões como essas tendem a promover maior compreensão do indivíduo com relação 

ao seu papel na sociedade, suas contribuições e limitações, de modo a auxiliá-los em suas 

escolhas e posicionamentos, justificando-se, portanto, um ambiente de aprendizagem inserido 

na perspectiva da Alfabetização Científica onde são incorporadas as relações existentes entre 

ciência, tecnologia, sociedade e ambiente através da investigação e argumentação 

(SASSERON, 2015). Assim, também para Silva et al. (2014) que enfatizam a problematização 

no ensino como essencialmente válida para que os alunos sejam guiados em suas observações. 

Entende-se, portanto, que cabe ao docente favorecer a aprendizagem e organizar situações de 

ensino que possam motivar o estudante (MOURA e BONZANINI, 2015) para o estudo do 

conteúdo abordado, surgindo como proposta para essa organização, a produção de Kits 

enquanto materiais didáticos que envolvam aspectos interdisciplinares e que favoreçam o 

desenvolvimento de discussões atuais, bem como promovam aproximação com o cotidiano do 

aluno. Para Souza (2007) “Manipulando materiais concretos o aluno envolve-se fisicamente em 

uma situação de aprendizagem ativa. O caráter motivador é uma das funções do uso de tais 

recursos, pois se sabe que o conhecimento da criança, parte do concreto para o abstrato” 

(SOUZA, 2007, p. 113).  
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Ao estudar objetos de conhecimento que envolvem a área das Ciências Ambientais 

como no caso das energias renováveis, os alunos devem ser estimulados a realizar pesquisas 

que ultrapassam a sala de aula, de modo que se tornem agentes ativos e sintam-se 

comprometidos com os acontecimentos em seu entorno. Para Scorsatto (2010) a temática 

Energia na Educação e presente na matriz curricular é capaz de promover nos estudantes o 

conhecimento científico, além de aproximá-lo ao seu cotidiano. Em um trabalho desenvolvido 

pelo autor no qual procurou estabelecer relações entre o consumo de energia e a preservação do 

ambiente atuando com materiais didáticos diversificados tais como o uso de questionários, 

confecção de cartazes, visitas de campo e debates, oportunizou aos estudantes uma melhora na 

capacidade de contextualização e os tornou mais críticos no que se refere às questões ambientais 

ocorrentes no planeta. 

Diante desse contexto e considerando, sobretudo, estudos que envolvem a área das 

Ciências Ambientais, como questões relacionadas à conservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável, a busca por materiais que instiguem os alunos a certa inquietação 

se faz necessária. Ao abordar o ensino de energia, alguns aspectos se tornam relevantes, como 

por exemplo, a quantidade consumida, o desenvolvimento de técnicas e equipamentos que 

proporcionem diminuição desse consumo e a busca por novas fontes energéticas com menor 

impacto ambiental. Segundo Souza (2007, p. 110) “os educadores devem concluir que o uso de 

recursos didáticos deve servir de auxílio para que no futuro seus alunos aprofundem e ampliem 

seus conhecimentos e produzam outros conhecimentos a partir desses”. 

Segundo Millrath (2014) é difícil para muitos jovens imaginarem a inexistência da 

energia elétrica até pouco tempo, ressaltando que as fontes energéticas passaram a ter um uso 

mais acentuado nos últimos 100 anos, favorecendo assim o uso de aparelhos eletrônicos como 

celulares, eletrodomésticos e meios de transporte, elevando, portanto, o consumo e a 

necessidade de sua produção. Diante disso, faz-se necessário que os estudantes compreendam 

que a inovação tecnológica tem relação direta com a utilização de recursos naturais, como por 

exemplo, a água para produzir energia hidrelétrica e seus possíveis impactos ambientais no caso 

de uso indiscriminado, podendo inclusive provocar a sua escassez, o que justifica nesse caso, a 

relevância do estudo da questão energética. 

Para Millrath (2014) além da degradação do ambiente e do tempo de espera para a sua 

recuperação, a utilização de algumas formas de energia elétrica provindas de recursos não 

renováveis como, por exemplo, os combustíveis fósseis como o petróleo, quando transformados 

em calor para a geração de energia por meio de sua queima liberam na atmosfera, substâncias 

capazes de provocar um aumento no aquecimento do planeta, intensificando um efeito natural, 
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o chamado efeito estufa. 

Lima (2012) afirma que a emissão desmedida de gases de efeito estufa (GEE) ocasiona o 

aquecimento global, e está diretamente relacionada com a queima de combustíveis fósseis 

utilizados em atividades econômicas, ressaltando assim a necessidade da produção de energias 

renováveis e consideradas como “limpas”. 

 

(...) a inclusão de fontes limpas na matriz energética brasileira, além de 

reduzir os efeitos da mudança do clima, proporciona um 

desenvolvimento humano, na medida em que não se pode dissociar o 

desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente (LIMA, 

2012, p. 1). 
 

No entanto, é preciso considerar que mesmo a produção de energia provinda de fontes 

que utilizam recursos renováveis, como a produção de energia nas hidrelétricas, geram impactos 

para o ambiente. Mas, é fundamental abordar esse tema em sala de aula, apresentando, por 

exemplo, que a água é um recurso natural finito, daí a necessidade de melhor aproveitamento 

desse recurso.  Além disso, convém refletir que mesmo que outras fontes energéticas estejam 

sendo introduzidas no mercado brasileiro, a geração de energia elétrica provinda da água ainda 

é considerada, atualmente, como a principal fonte utilizada no país, embora não esteja isenta de 

impactos. Exemplo disso foram os grandes desastres ambientais ocorridos recentemente como 

consequência da implantação de hidrelétricas, citando nesse caso os grandes alagamentos que 

impactaram diretamente a vida animal e vegetal do local. 

Por outro lado, o potencial uso da água não deve ser entendido como irrelevante, 

sobretudo considerando o seu caráter enquanto recurso natural finito. Nesse sentido, discute-se 

também nesse trabalho a produção de água potável através do processo de condensação e 

dessalinização, a fim de ampliar o potencial de uso desse recurso, uma vez que a água salgada 

representa quase 97% do total disponível no Planeta. 

Assim, é preciso que os alunos sejam orientados a investigar e analisar criticamente 

questões trabalhadas tais como o consumo consciente, melhor aproveitamento do recurso 

natural ou ainda a relação custo/benefício, ou seja, estudar quais fontes são mais eficientes e 

geram menos impactos ao ambiente. 

 

Se os alunos conseguem responder estas questões certamente serão 

cidadãos mais conscientes e comprometidos com as inovações 

científicas no sentido de analisar de forma crítica, fundamentada, e 

propor soluções viáveis para a sociedade onde atuam (MILLRATH, 

2014, p. 13). 
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Torcate, Filho e Barros (2014) afirmam que ao realizarem-se atividades que relacionem 

temas como a energia solar, a crise energética, os avanços tecnológicos e os impactos 

ambientais, temas presentes na mídia, proporciona aos estudantes uma nova interpretação e 

análise, bem como o estabelecimento de relações entre estes aspectos e o seu cotidiano, gerando 

desta forma um aprendizado mais significativo. 

Em uma pesquisa realizada por esses autores no qual foi investigada a utilização de Kits 

para o estudo da energia solar fotovoltaica, entendendo que ela vem sendo enfatizada e com 

aplicações já comprovadas, foi aplicado um questionário para avaliar o conhecimento dos 

alunos sobre a energia solar e as energias renováveis. As respostas apontaram que a grande 

maioria dos estudantes desconhecia o uso de fontes renováveis de obtenção de energia, e 

embora 60% desses discentes, segundo a pesquisa, afirmassem reconhecer a existência da 

energia solar, apenas 13% tinham o conhecimento sobre o funcionamento e a tecnologia 

presentes em uma célula solar fotovoltaica (TORCATE, FILHO e BARROS, 2014). 

Para Millrath (2014) o conceito de energia pode ser considerado como abstrato pelos 

alunos, pois embora saibam de sua existência, não podem tocar e nem ver. Segundo a autora “é 

preciso entender os processos de transformação de energia, percebê-la no cotidiano, e interferir, 

se necessário, para que seja aproveitada da melhor forma possível” (MILLRATH, 2014, p. 4). 

Essa afirmativa ressalta a relevância de trabalhar com materiais tangíveis como, por exemplo, 

a observação de uma simulação de painel fotovoltaico para estudar a energia solar, pois ao 

buscar explicações para determinado fenômeno observado durante a aula almeja-se incentivar 

no aluno a busca pelo enriquecimento de seu conhecimento por meio de novas investigações 

sobre o tema abordado. 

Teófilo, Souza e Mesquita (2004) apresentam discussões sobre o desenvolvimento de 

um trabalho que envolveu a produção de células solares fotovoltaicas para a geração de energia 

elétrica para uma população rural de baixa renda utilizando-se de materiais de baixo custo, mas 

mantendo-se o nível de qualidade e entendendo as limitações para o desenvolvimento de placas 

fotovoltaicas para geração de energia elétrica em ambiente educacional, é possível realizar 

algumas adaptações. 

Silveira et al. (2016) apresentam resultados de um trabalho realizado com alunos de um 

curso de graduação em Gestão Ambiental, no qual utilizou-se de materiais recicláveis tais como 

garrafas plásticas PET e caixas Tetra Pak para a construção de um aquecedor de água a partir 

da obtenção da radiação solar e sua transformação em calor. O artefato confeccionado em 

formato de painel solar e denominado como “aquecedor solar sustentável”, além de constituir-

se com um recurso pedagógico, possibilitou aos alunos a percepção da eficiência da energia 
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solar por meio do desenvolvimento de projetos que podem ser replicados pela sociedade como 

um todo por apresentarem boa relação custo/benefício. 

Para Wrobel (2015) o ensino de questões ambientais deve transcender os espaços 

escolares e atingir o espaço social como forma de minimizar os impactos negativos ao meio e 

promover um uso ético e responsável dos recursos naturais, uma vez que segundo Rios (2006) 

apud Wrobel (2015), a demanda por energia é um processo natural e irreversível baseado no 

crescimento da população e na busca pela melhoria na qualidade de vida. Afirmativa como esta, 

reforça a importância do incentivo ao desenvolvimento de projetos didáticos que envolvam a 

área das Ciências Ambientais nas escolas, de forma que os alunos possam se interessar pela 

relevância das questões ambientais, como é o caso das energias renováveis e dar continuidade 

aos estudos em espaço extraescolar. Assim, ao se estudar sobre energia, torna-se fundamental 

o incentivo por discussões que envolvam fontes alternativas e renováveis de geração de energia, 

dentre as quais é possível citar a energia eólica, solar, biomassa, hidrelétrica, geotérmica, dentre 

outras.   

A elaboração de um Kit como um material didático para o trabalho com os temas em 

questão, apresentado neste trabalho, privilegia as metodologias ativas (MORAN, 2015) e visa 

estabelecer conexão entre o conhecimento científico e o cotidiano do aluno, para que esse 

recurso contribua com a construção de uma postura mais crítica e reflexiva com relação aos 

objetos de conhecimento abordados.  

Para a composição do Kit foram elaborados protótipos que possam simular o 

funcionamento de geradores solar e eólico, considerando sobretudo, fatores tais como as 

condições climáticas do país. O gerador solar em virtude da disponibilidade de energia solar 

praticamente constante durante todo o ano no Brasil, uma vez que o mesmo se encontra 

localizado próximo à linha do Equador, o que sugere estudos relacionados ao aproveitamento 

da energia solar, com o uso de placa fotovoltaica para conversão da energia solar em elétrica. 

Já o gerador de energia eólica, por sua vez, deve considerar em especial algumas regiões do 

país as quais são favorecidas com a presença constante de movimento do ar, ocasionando, 

portanto, os ventos, responsáveis pela geração desta forma de energia renovável. 

Assim, como os protótipos de geradores de energia, outro componente pensado para o 

Kit foi um condensador solar, visando trabalhar a obtenção de água potável e discussões sobre 

valorização e o consumo consciente da água. 

 

2.3 Kits como materiais didáticos  

Os Kits como materiais didáticos tendem a otimizar o processo de aprendizagem, uma 
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vez que reúnem em um mesmo material diversos objetos e/ou atividades para se estudar 

determinado assunto. 

Um material didático, ao ser organizado, não pode tornar-se apenas um objeto de 

curiosidade para os estudantes, sem agregar significado algum, o que segundo Souza (2007) 

resultaria em efeito negativo na aprendizagem. Esse material precisa ter um objetivo e propósito 

de ensino, o que para Fonseca e Ferreira (2006) não basta apenas a inovação na apresentação 

de um objeto enquanto recurso em sala de aula, mas sobretudo o modo como este é apresentado: 

“É necessário perceber que não basta trabalhar apenas com animações e ilustrações dos meios 

maquínicos, mas percebê-los” (FONSECA E FERREIRA, 2006, p. 67).  

De acordo com Souza (2007) os materiais escolhidos pelo professor devem conter 

embasamento teórico e, portanto, não devem se limitar aos “apelos comerciais” de objetos 

apresentados como solução para problemas de ordem educacional. Segundo a autora, o 

professor não deve fazer uso de um recurso apenas por ser atraente ou lúdico, uma vez que isso 

pode comprometer a aprendizagem do aluno e os objetivos didáticos propostos: “O uso 

inadequado pode trazer prejuízos para o processo de aprendizagem do aluno que não poderá ter 

uma formação a contento e o professor não obterá o objetivo a que se propõe” (SOUZA, 2007, 

p. 114).  

Pais (2000) destaca que em algumas situações ocorre a denominada “inversão didática” 

quando, por exemplo, um material deixa de ser utilizado com fins pedagógicos para a aquisição 

de conhecimentos específicos e passa a ser visto como o objeto por si só. O autor cita como 

exemplo o tangram muito utilizado nas escolas por professores, especialmente nas aulas de 

matemática, ao se trabalhar conceitos de geometria, quando utilizado esperando-se que o 

material, por si só, consiga solucionar os problemas da aprendizagem de matemática, o que não 

ocorre.  

Embora encontrem-se atualmente disponíveis no mercado expressiva variedade de 

recursos, convém que haja o devido planejamento da escola quando de sua aquisição, 

considerando sobretudo, o público-alvo e o contexto no qual a comunidade escolar está inserida. 

 

[...] o recurso mais adequado, nem sempre será o visivelmente mais bonito e nem o já 

construído. Muitas vezes, durante a construção de um recurso, o aluno tem a 

oportunidade de aprender de forma mais efetiva e marcante para toda sua vida. [...] 

Em outro momento, o mais importante não será o recurso, mas sim, a discussão e 

resolução de uma situação problema ligada ao contexto do aluno, ou ainda, à discussão 

e utilização de um raciocínio mais abstrato, tendo como proposta formar um aluno 

reflexivo com relação ao seu contexto social e também mundial (SOUZA, 2007, p. 

112). 
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Nesse sentido, Moreira (2006) apud Pereira (2008) afirma que os materiais utilizados 

pelo professor não devem ser resumidos a aparatos de alta tecnologia, mas que sejam 

fundamentais para problematizar discussões, motivar a aprendizagem e a construção de 

significados para o estudo. 

Um Kit didático, portanto, se diferencia dos demais materiais ou Kits comerciais pelos 

propósitos, objetivos e concepção. Desse modo, o Kit didático desse trabalho foi organizado e 

produzido a partir de pressupostos sobre materiais didáticos, metodologias ativas e com 

objetivos educacionais relacionados a atividades que priorizem a sustentabilidade, uma vez que 

se busca desenvolver nos alunos concepções em prol do uso da geração de energia a partir de 

fontes renováveis e formas de obtenção de água potável. 

Compreende-se, assim, que mesmo sendo a escola responsável pela escolha dos 

materiais a serem utilizados pelos professores, por outro lado, é fundamental conferir autonomia 

aos docentes para que eles possam desenvolver métodos de ensino e adaptá-los de acordo com 

o nível escolar e o perfil de sua turma e que estes métodos não se traduzam apenas na reprodução 

de ideias já criadas. 

Deste modo, a utilização de um Kit enquanto material didático mesmo que previamente 

preparado para determinado estudo, poderá sofrer adaptações de acordo com o público-alvo a 

ser trabalhado, cabendo ao docente iniciativa e criatividade para realizar adaptações e até 

mesmo desenvolver novos componentes para compor este Kit. Exemplo disso, são as 

adaptações de geradores para o aproveitamento de energia solar, que vão desde células 

fotovoltaicas, produzidas com materiais mais sofisticados e de alto custo como o silício, à 

materiais acessíveis como o reaproveitamento das garrafas plásticas PET.  

De acordo com Tulio (2013) a busca pela utilização de materiais de acordo com a 

realidade dos envolvidos é de fundamental importância, o que reforça as ideias de Fiscarelli 

(2007), de que é necessário que o educador seja desafiado a refletir sobre as suas práticas e a 

selecionar cuidadosamente os materiais a serem utilizados.  

 

Ao selecionar, planejar, utilizar o material didático [...] o professor sente-se realizado 

como profissional quando percebe que o material selecionado e utilizado por ele deu 

certo; ou seja, conseguiu facilitar a aprendizagem do aluno e principalmente estimulá-

lo para a aquisição do conhecimento (FISCARELLI, 2007, p. 8).  

 

Conforme já citado, existem diferentes tipos de materiais considerados como didáticos, 

contudo cabe identificar em que momento um pode se tornar mais eficiente que o outro para se 

ensinar determinado objeto de conhecimento. Como exemplos, a ambientalização de salas ou a 

realização de mostras científicas nas quais os alunos têm por vezes a possibilidade de expor os 
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seus trabalhos por um determinado período, contudo, se não houver propósito de aprendizagem 

e estímulo à intensificação do conteúdo aprendido, seu conhecimento tende à fragmentação. 

O mesmo ocorre com a utilização de aparelhos multimídia, jogos, música, exibição de 

documentários e até mesmo aulas práticas de laboratório quando da observação de lâminas e 

microscópios, ou seja, por mais interessantes e atrativos que sejam todos esses materiais, a sua 

eficiência, está diretamente relacionada ao tema abordado e ao objetivo de aprendizagem. 

Assim, em determinado momento, um se torna mais eficiente em relação ao outro, cabendo 

uma rigorosa análise e seleção por parte do professor, pois “A disciplina que o professor leciona 

e o conteúdo a ser ensinado na sala de aula exercem uma grande influência na escolha e 

utilização de materiais didáticos” (FISCARELLI, 2007, p. 6). 

Por outro lado, Fiscarelli (2007) aponta que muitos docentes embora tenham ciência da 

importância quanto à forma de ensinar, ficam restritos à utilização de determinado material por 

se sentirem pressionados por um discurso político educacional dominante, no qual temem pelo 

julgamento de sua competência profissional frente aos seus superiores.  

Como se sabe, as avalições externas (SARESP, Prova Brasil, OBMEP etc.) são 

indicadores de resultados para o IDESP, IDEB, dentre outros. Neste caso, os professores 

tendem a trabalhar com os materiais que lhe são fornecidos pelos órgãos governamentais, sejam 

estes na esfera municipal, estadual ou federal.  

Recentemente, com a aprovação da nova BNCC (BRASIL, 2018), as concepções na 

forma de promover o conhecimento do aluno estão sendo fomentadas e, embora não tenham 

sido realizados estudos com relação aos reflexos dessa mudança, é possível verificar que ao 

menos no Estado de São Paulo, os populares “Cadernos do Professor e do Aluno” utilizados 

nas escolas de ensino público pelo governo do Estado e separados por disciplina, deixaram de 

ser distribuídos no ano de 2019. Atualmente, o material utilizado pelo Estado é o denominado 

“Currículo em Ação” distribuído impresso apenas aos alunos em quatro volumes (bimestrais) 

contendo todas as áreas do conhecimento, em concomitância às mesmas habilidades abordadas 

pelo Centro de Mídias de São Paulo - CMSP 2 -, por sua vez baseadas na BNCC. Já o professor, 

tem acesso ao mesmo material e também ao material de apoio em formato digital, mas 

diferentemente do anterior, nem todas as atividades apresentam respostas prontas, cabendo ao 

docente muitas vezes, a realização de um estudo mais aprofundado antes da aplicação. 

 

2 O Centro de Mídias de São Paulo – CMSP- foi criado em 2020, durante a pandemia de COVID-19, sendo uma 

iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para contribuir com a formação dos profissionais da 

Rede e ampliar a oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia, de forma inovadora, com qualidade 

e alinhada às demandas do século XXI. 
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Essas reformulações no material didático revelam a importância de se rever também os 

cursos de capacitação de professores no que se refere à utilização de diferentes materiais no 

ensino, novas propostas para se ensinar determinado objeto de conhecimento ou ainda como 

adaptá-lo para atender os diferentes contextos e perfis da comunidade escolar. 

Diante disso, as pesquisadoras Bossolan e Beltramini (2019) do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo, Campus São Carlos, ressaltam características relevantes sobre o 

desenvolvimento de Kits didáticos, tais como: avaliação do professor com relação ao material 

trabalhado e posterior teste com os alunos. Revelam ainda a importância da parceria entre as 

fundações de apoio à pesquisa, como por exemplo, a FAPESP para disponibilização de recursos 

financeiros destinados ao desenvolvimento desses materiais didáticos pelas Universidades, 

além da parceria destas últimas com as Diretorias Estaduais e Regionais de Ensino para 

promover cursos de capacitação. Segundo as pesquisadoras, através da realização de cursos de 

capacitação para professores e coordenadores pedagógicos promovidos pelas diretorias de 

ensino, é possível que sejam realizadas adaptações nos Kits desenvolvidos de acordo com os 

diferentes níveis de ensino a serem aplicados esse material; e, por fim, elas destacam também 

um aspecto fundamental no desenvolvimento desses materiais didáticos: a problematização do 

estudo. O conteúdo encontra-se disponível no endereço eletrônico citado em nota de rodapé 

(UNIVESP, 2019).3 

A aprendizagem baseada em problemas citada pelas pesquisadoras enquadra-se nas 

metodologias ativas (MORAN, 2015) utilizadas nesse trabalho, a qual busca proporcionar ao 

aluno a construção de um conhecimento contextualizado entre o que se aprende nos espaços 

escolares, extraescolares como, por exemplo, a divulgação na mídia e também o seu 

conhecimento prévio, de modo que o estudante consiga estabelecer relações e desenvolver suas 

concepções críticas sobre determinado assunto.  

Como o assunto desse trabalho é o desenvolvimento de um Kit para se estudar a geração 

de energia renovável, a obtenção de água potável e a sua relação com o desenvolvimento 

sustentável, a interdisciplinaridade presente na área das Ciências Ambientais, se torna, portanto, 

outro aspecto fundamental, pois visa proporcionar aos estudantes uma visão mais abrangente 

do objeto de conhecimento abordado para que este não fique restrito apenas a determinada 

disciplina. 

 

3 BOSSOLAN, N.; BELTRAMINI, L. M. KITS interativos para o ensino de ciências. UNIVESP. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=6qFOrT4xJxY. Acesso em: 03 mai. 2019. 
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2.4 A interdisciplinaridade nas Ciências Ambientais e o Kit didático 

O Kit didático foi organizado considerando a possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar, assim como fundamentação teórica foram pesquisados trabalhos de autores que 

discutem a relevância da interdisciplinaridade para o desenvolvimento de uma aprendizagem 

mais significativa e atuante por parte dos educandos. 

De acordo com Gadotti (2004) apud Thiesen (2008) a interdisciplinaridade surge como 

resposta à necessidade da superação da fragmentação do conhecimento provindos de uma 

epistemologia empírica do início da modernidade, em especial nas ciências humanas e na 

educação. Segundo o autor a interdisciplinaridade pode ser conceituada como: 

 

[...] o processo metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com base 

em sua relação com o contexto, com a realidade, com sua cultura. Busca-se a 

expressão dessa interdisciplinaridade pela caracterização de dois movimentos 

dialéticos: a problematização da situação, pela qual se desvela a realidade, e a 

sistematização dos conhecimentos de forma integrada (FREIRE, 1987 apud 

THIESEN, 2008, p. 551). 

 

Segundo Japiassu (1996) apud Pierson e Neves (2001) a demanda pela 

interdisciplinaridade deve ultrapassar os espaços acadêmicos, uma vez que a sociedade atual 

busca por soluções decorrentes de impactos gerados pelo desenvolvimento, tornando-se, 

portanto, fundamental que haja conexão entre o conteúdo aprendido na escola e a sociedade 

contemporânea. 

 

[...] o homem é um dos eixos por meio do qual se estabelecem temas unificadores dos 

conteúdos tradicionalmente ampliados, relacionados aos problemas ambientais, às 

implicações sociais do desenvolvimento científico e ao cotidiano dos alunos 

(BRASIL, 1998 apud PEREIRA, 2008, p. 33). 

 

Fazenda (2011) enfatiza que o currículo das disciplinas tradicionais oferece apenas um 

acúmulo de informações por vezes até irrelevantes para a vida profissional do estudante frente 

ao avançado desenvolvimento tecnológico no qual os mesmos encontram-se inseridos, 

ressaltando a importância de outras fontes de conhecimento, dificultando neste caso a inserção 

da interdisciplinaridade em sala de aula. 

Para Cobern (1996) apud Pierson e Neves (2001) os próprios materiais didáticos, 

distribuídos nas escolas e utilizados habitualmente pelos professores, têm contribuído para a 

fragmentação do conhecimento, concordando com Augusto et al. (2004) que também aponta 

como obstáculos para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares os métodos e materiais 

tradicionais adotados por grande parte dos professores, provindos muitas vezes de uma 
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formação em caráter positivista e fragmentado. A autora cita ainda como obstáculos a maior 

exigência e maleabilidade na atualização de conteúdos e métodos já utilizados pelo professor.  

Nesse sentido, Pietrocola et al. (2003), afirma que embora o processo de formação de 

professores, possibilite um sólido conhecimento do conteúdo específico, por outro lado, estes 

docentes certamente tendem a apresentar dificuldades ao trabalhar metodologias ou técnicas 

interdisciplinares, sendo somente capazes de reproduzir a parte significativa do que seja 

considerado relevante no interior da disciplina de sua formação. 

Para Augusto e Caldeira (2007), a resistência às práticas pedagógicas interdisciplinares, 

deve-se ao fato de um maior comprometimento docente para com o planejamento e organização 

de atividades que se diferem das tradicionalmente utilizadas, muito embora enfatizem também 

as dificuldades de relacionamento entre o corpo docente. Nóvoa (1992), também destaca a 

importância do bom relacionamento da equipe docente, no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas: 

 

A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua 

nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 

formador e de formando. O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar 

saberes emergentes da prática profissional (NÓVOA, 1992, p.26). 

 

Desta forma, entende-se que o trabalho em equipe se torna fundamental para o 

desenvolvimento de propostas interdisciplinares com foco nas Ciências do Ambiente, uma vez 

que abrange diversas áreas do conhecimento, tais como a física, a geografia, a matemática, a 

história, dentre outras. 

Augusto e Caldeira (2007), afirmam que a implantação de novos métodos no ensino, é 

capaz de motivar os alunos para as práticas interdisciplinares e elevar os níveis de 

aprendizagem. Desta forma, afirmam as autoras, que muitas barreiras impostas por professores 

em especial do ensino público, podem ser solucionadas por eles próprios, sem a necessidade de 

intervenção externa. Essas autoras discutem a relevância da interdisciplinaridade e da 

participação em equipe em um trabalho sobre o aumento do Efeito Estufa na atmosfera, e a 

necessidade da formação de um perfil crítico nos estudantes, a fim de se sentirem inseridos na 

sociedade, ao mesmo tempo em que pesquisem as origens e os impactos causados pelos agentes 

poluidores, bem como apontem propostas de melhoria.  

Fourez (1997) apud Ricardo (2016) defende as práticas interdisciplinares como a busca 

pela integração de conhecimentos disciplinares em prol da realização de uma tarefa, situação 

ou produto didático, reforçando neste caso a relevância de propostas de atividades que 
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envolvam mais de uma disciplina para compor o Kit, de forma que o estudante possa 

compreender que a resolução para determinado problema não se restringe a determinada área 

do conhecimento. 

No que se refere ao conceito de energia, Nascimento (2016) o considera como essencial 

para promover a interdisciplinaridade, através da conexão entre o saber científico e o saber 

tecnológico nas ciências naturais, favorecendo assim uma compreensão de mundo: “Como a 

energia é um conceito que permeia várias ciências e áreas do saber torna-se um conceito chave 

na aplicação da interdisciplinaridade” (NASCIMENTO, 2016, p. 117). 

No entanto, para trabalhar de forma interdisciplinar o professor precisa mobilizar 

diferentes saberes, selecionar diversos materiais didáticos e envolver o aluno no processo de 

ensino e aprendizagem. Diante disso é que se discute uma mudança no perfil do educador, o 

qual deve buscar por práticas pedagógicas que favoreçam a interdisciplinaridade, como a 

proposta que aqui se apresenta de um Kit envolvendo o estudo da energia, que por sua vez, 

poderá favorecer inclusive o interesse do aluno em integralizar conteúdos de outras disciplinas. 

Daí a necessidade de um pensamento sistêmico visando a contextualização das partes, uma vez 

que “informações dispersas que não se inserem na visão geral de mundo e não têm ligações 

com as redes cognitivas pré-existentes em cada pessoa, deixam de ser significantes e gerar 

significados” (AUGUSTO et al., 2004, p.280). 

Diante desse cenário, considera-se fundamental que o estudo das Ciências Ambientais 

contribua para uma leitura de mundo, dos fenômenos observáveis ou não, das ações e reações 

que ocorrem no ambiente, e nas interações entre os seres vivos. Assim, o Kit enquanto material 

didático desenvolvido e apresentado neste trabalho buscou enfatizar a interdisciplinaridade para 

promover o ensino de objetos de conhecimento da área das Ciências Ambientais, em especial, 

relacionados à utilização de energias renováveis e obtenção de água potável, através de 

atividades que pudessem contemplar o desenvolvimento de uma postura mais crítica e reflexiva 

no que se refere aos impactos ambientais e o desenvolvimento sustentável. 

Daí, portanto, a relevância da interdisciplinaridade na área das Ciências Ambientais e o 

estudo sobre formas de geração de energia renovável, uma vez que a temática está diretamente 

relacionada com as questões sobre a conservação do ambiente e o desenvolvimento sustentável, 

pois parte da concepção da intervenção das ações humanas e seus impactos no meio. Tais 

questões tendem a favorecer ao aluno por meio de materiais didáticos como um Kit que envolve 

aspectos interdisciplinares, um aprofundamento dos estudos, uma vez que possibilitará a 

conexão com o seu conhecimento sobre o conteúdo abordado nas aulas e a sua vivência 

cotidiana, bem como uma reflexão crítica sobre suas ações e intervenções no meio ambiente. 
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Segundo consta no glossário do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2019), o 

desenvolvimento sustentável, é definido como: “modelo de desenvolvimento em que o 

importante é gerar riqueza, distribui-la de forma justa e proteger o meio ambiente, para que as 

gerações futuras possam usar os recursos naturais da mesma forma que elas são usadas hoje” 

(BRASIL, 2019). 

Para Novaes e Novaes (2000) o documento “Agenda 21 brasileira: bases para 

discussão4” apresenta um novo modelo de desenvolvimento da sociedade, baseado em um uso 

mais racional dos recursos naturais, continuando estes disponíveis para as próximas gerações: 

 

A este desenvolvimento, que não esgota, mas conserva e realimenta sua fonte de 

recursos naturais, que não inviabiliza a sociedade mas promove a repartição justa dos 

benefícios alcançados, que não é movido apenas por interesses imediatistas mas sim 

baseado no planejamento de sua trajetória e que, por estas razões, é capaz de manter-

se no espaço e no tempo, é que damos o nome de desenvolvimento sustentável 

(NOVAES e NOVAES, 2000, p. 4).  

 

Wrobel (2015) também compartilha das ideais sobre o desenvolvimento de uma 

sociedade a partir dos princípios da sustentabilidade, afirmando que esta forma de 

desenvolvimento “tornou-se uma realidade indiscutível nos primeiros anos do século atual e a 

busca pelo equilíbrio entre os progressos econômico, ambiental e social é pauta constante nos 

encontros nacionais e internacionais” (WROBEL, 2015, p. 77). 

Afirmativas como a dos autores acima citados reforçam as ideias discutidas neste 

trabalho sobre a importância da produção de materiais didáticos que possam promover o ensino 

de questões ambientais como forma de intervenção para o desenvolvimento social, mas que 

esteja embasado em princípios sustentáveis e com menor impacto ao meio, daí a importância 

de um estudo interdisciplinar visando a proporcionar ao estudante a construção de um olhar 

abrangente acerca da temática abordada. 

Sendo assim, o Kit em questão apresenta atividades elaboradas a partir de materiais e 

resultados de pesquisas na área de estudo sobre geração de energia e obtenção de água potável 

por meio do processo de condensação e dessalinização, buscando relacionar pesquisa e ensino, 

realizando transposição didática dos conceitos, ou seja, contempla modelos didáticos a partir 

de modelos de pesquisa, com o intuito de trazer para a sala de aula, didaticamente, resultados 

 

4 Surgiu a partir da Agenda 21, um documento elaborado após a ECO-92 no Rio de Janeiro, Brasil, contendo uma 

série de compromissos acordados entre os países a fim de incorporar em suas políticas públicas ações para 

promover o desenvolvimento sustentável. Deste modo, a Agenda 21 Nacional tem como princípio promover o 

desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização da conservação ambiental, justiça social e crescimento 

econômico. Disponível em: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-

brasileira.html. Acesso em: 30 abr. 2019. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-brasileira.html
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-brasileira.html
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de pesquisas científicas de áreas como Física, Engenharia e outras, de forma interdisciplinar 

envolvendo, sobretudo, discussões sobre o desenvolvimento sustentável. 

 

2.5 Transposição didática e os conhecimentos científico e escolar no Kit didático 

A organização do material didático nessa pesquisa buscou favorecer a transposição 

didática, visando maior aproximação do conteúdo Água e Energia trabalhado na escola com os 

conceitos discutidos na academia, ou seja, buscou relacionar pesquisa e ensino. Assim, foram 

pesquisados referenciais que definem a transposição didática e discutem a relevância e 

ocorrência do seu uso na educação básica. 

De acordo com Polidoro e Stigar (2010), o termo transposição didática foi introduzido 

inicialmente em 1975 por Michel Verret em sua tese de doutorado, e teorizado mais tarde por 

Chevallard (1991) como a transformação de um saber ensinar para um objeto de ensino. 

 

...a Transposição Didática é entendida como um processo no qual um conteúdo do 

saber que foi designado como saber a ensinar sofre a partir daí um conjunto de 

transformações adaptativas que vão torná-lo apto para ocupar um lugar entre os 

objetos de ensino. O trabalho que transforma um objeto do saber ensinar em um objeto 

de ensino é denominado Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991 apud 

POLIDORO e STIGAR, 2010, p. 2).  

 

No que tange ao saber na Teoria da Transposição Didática, Chevallard (1991) apud 

Jardim, Camargo e Zimer (2015), o define como não estático, ou seja, cabível de transformações 

e podendo ser classificado em: saber sábio, saber a ser ensinado e saber ensinado, cada um 

com suas características específicas.  O saber sábio é constituído pela comunidade científica e 

possui vínculo e características próprias aos seus autores e grupo de estudos. O saber a ser 

ensinado, é resultado da primeira transposição, ou seja, do saber sábio até chegar a este, sendo 

constituído por representantes do sistema de ensino que atuam na definição do currículo com 

instrução mínima e obrigatória para cada cidadão e, sobretudo, como a escola e os professores 

devem auxiliar os alunos em seus estudos. Já o saber ensinado, por sua vez constituído pela 

comunidade escolar, é resultado da transposição interna realizada pelos professores em suas 

práticas educativas para que se tornem mais didáticas, tornando-se assim, um objeto de ensino. 

Marandino (2015a) define a transposição didática como uma ferramenta para análise das 

proximidades e distâncias entre os saberes produzidos pela ciência e publicados na academia e 

em artigos científicos. Para a autora, “o processo de simplificação e adequação do conhecimento 

com fins de ensino e aprendizagem é denominado transposição didática” (MARANDINO, 

2015b, p. 25).  
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Polidoro e Stigar (2010) entendem que a transformação do saber científico em escolar 

não pode ser traduzido como uma adaptação ou simplificação do conhecimento, e sim como 

uma perspectiva de produção de novos saberes. Para esses autores o saber acadêmico e o saber 

escolar, possuem natureza e função distintas, o que nem sempre é evidenciado nas análises 

cognitivas do processo de ensino e aprendizagem. Os autores definem a transposição didática 

como um “instrumento pelo qual analisamos o movimento do saber sábio (aquele que os 

cientistas descobrem) para o saber a ensinar (aquele que está nos livros didáticos) e, por este, 

ao saber ensinado (aquele que realmente acontece em sala de aula)” (POLIDORO e STIGAR, 

2010, p. 1-2). 

Entende-se, portanto, que a transposição didática possui um papel fundamental para que 

determinado conhecimento produzido na academia possa se tornar passível de ser ensinado na 

escola e, principalmente, compreendido pelos estudantes. Nesse sentido, Polidoro e Stigar 

(2010) ressaltam a importância da realização de ajustes nas linguagens oral e escrita para que 

esse conhecimento possa ser sistematizado nas instituições de ensino, entretanto, sem que seja 

simplificado ou mesmo que se torne divergente ao conteúdo inicialmente proposto, o que 

poderia neste caso resultar em erros conceituais. 

Assim também para Matos Filho et al. (2008): 

 

Nesse contexto de transformações/deformações que sofre o saber científico para poder 

transformar-se em saber ensinado é necessário que seja realizado uma vigilância 

epistemológica, para que tais deformações e adaptações não resultem por “desfigurar” 

de maneira tal o saber original, que o saber a ensinar deixe de ser fiel a ele, podendo 

desta forma desenvolver certos obstáculos à aprendizagem (MATOS FILHO et. al. 

2008, p.1200).   

 

No que tange ao ensino de conceitos científicos na educação básica, Nascimento (2016) 

apud Martins (2009) considera como essencial a promoção da capacidade de interpretação de 

notícias sobre temáticas que envolvam a ciência e a tecnologia, ao mesmo tempo em que 

contribua para o desenvolvimento de sua autonomia ao questionar soluções propostas por 

especialistas no assunto.  

Nesse sentido, o material didático apresentado nesse trabalho foi elaborado buscando 

aproximar o conhecimento científico do conhecimento escolar e, ao mesmo tempo preservando 

as características da transposição didática, ou seja, favorecendo uma aprendizagem 

sistematizada, porém não fragmentada dos conceitos trabalhados e permitindo ao aluno maior 

identificação com a ciência produzida na academia. 

A transposição didática utilizada para o desenvolvimento do Kit ocorreu quando foram 
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selecionados trabalhos que discutiam a temática energia e dessalinização da água, porém não 

estavam voltados para o ensino, ou ainda em alguns casos, destinados apenas para o ensino 

superior, sendo, portanto, necessário realizar uma adaptação para uma linguagem mais didática, 

contemplando assim a educação básica. Segundo Souza (2015), o estudo do conceito de energia 

é apresentado na escola de forma quantitativa e com enfoque no rigor matemático, dificultando 

o entendimento dos estudantes por não apresentar situações de seu cotidiano. 

Além da linguagem, outro aspecto que passou por modificações para que o Kit pudesse 

ser utilizado e replicado por professores e alunos da educação básica, refere-se às dimensões 

dos protótipos e materiais utilizados para a sua construção. Dessa forma, a busca por 

componentes de fácil acesso como, por exemplo, materiais recicláveis ou de baixo custo, como 

uma mini placa fotovoltaica retirada de uma luminária de jardim ou ainda a construção de um 

protótipo em menor escala de um condensador solar. No entanto, convém ressaltar que foram 

conservados os princípios fundamentais da ciência sobre o processo de geração de energia e a 

ocorrência de fenômenos naturais como evaporação e condensação. 
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CAPÍTULO III 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas as seguintes ações e 

procedimentos:  

• Etapa 1. Revisão bibliográfica;  

• Etapa 2. Desenvolvimento do material didático;  

• Etapa 3. Avaliação do material didático através de um questionário contendo uma ficha 

avaliativa;  

• Etapa 4. Análise dos dados. 

 

3.1 Etapa 1 – Revisão bibliográfica  

A primeira etapa envolveu a revisão bibliográfica para dar embasamento teórico ao 

trabalho, e esta foi apresentada no capítulo II. Foram pesquisados referenciais sobre o uso de 

materiais didáticos (FISCARELLI, 2007; SOUZA, 2007; TULIO, 2013), o ensino de energias 

renováveis e as Ciências Ambientais (MELO e FUSINATO, 2016; SCORSATTO, 2010, 

MILLER, 2007) bem como a obtenção de água potável através do processo de condensação e 

dessalinização (SOARES, 2004). Referenciais sobre interdisciplinaridade (FAZENDA, 2002; 

FAZENDA, 2011), transposição didática (CHEVALLARD, 1991) e a utilização de 

metodologias ativas (MORAN, 2015) também se constituíram como fonte de pesquisa. 

Foram adotados pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa (LÜDKE e 

ANDRÉ, 2012) usando como técnica a aplicação de um questionário de identificação de dados 

e formação dos participantes, sendo composto por uma ficha avaliativa contendo quinze 

questões estruturadas e uma semiestruturada, cujas repostas foram analisadas por meio de 

estatística descritiva, uma vez que os dados foram tabulados e calculadas as porcentagens das 

respostas, possibilitando, assim sua descrição e discussão com auxílio do referencial teórico 

que orientou esse trabalho (GIL, 2008). Para cada questão estruturada os participantes atribuíam 

notas variando de 0 (não atendimento ao item) a 3 (atendimento pleno ao item). Maiores 

detalhes sobre o questionário contendo a ficha avaliativa e os itens a serem avaliados podem 

ser encontrados no tópico 3.3.2 deste capítulo. 
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3.2 Etapa 2 – Desenvolvimento do material didático 

O produto didático aqui apresentado foi elaborado pela pesquisadora a partir de uma 

pesquisa de mestrado profissional na área de Ensino das Ciências Ambientais junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais - 

PROFCIAMB, associada USP/São Carlos no qual ao término do curso, deve ser apresentado 

um produto que tenha contribuição para o ensino de temas das Ciências Ambientais.  

A pesquisa focalizou o desenvolvimento de um Kit didático a ser utilizado na educação 

básica para o ensino de temas relacionados a geração energética a partir de recursos renováveis 

e obtenção de água potável. Além do estudo desses temas, a produção do material foi pensada 

para a realização de um trabalho educativo em prol do desenvolvimento sustentável, por isso, 

considerou o documento da Base Nacional Comum Curricular de 2018 para indicar propostas 

de trabalho em sala de aula, conforme será apresentado no capítulo de resultados. 

A nomenclatura Kit se deve ao fato do material ser composto por: 

• 1 Folheto com orientações e sugestões para a construção e/ou utilização dos protótipos 

e atividades contidos no Kit, além de uma carta de sensibilização para estudo dos temas 

e considerações apresentadas ao final desse componente do material. Esse folheto se 

constitui o produto apresentado, pois ele pode viabilizar a reprodução do Kit em 

diferentes contextos; 

• 1 Protótipo de gerador solar; 

• 1 Protótipo do experimento da lâmpada de Moser; 

• 1 Protótipo de gerador eólico; 

• 1 Protótipo de condensador solar; 

• Atividade com caça-palavras; 

• Atividade com palavras cruzadas. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados recursos próprios, para custeio de 

impressões e materiais para a produção do Kit didático. Convém destacar que por estar 

diretamente relacionada com o desenvolvimento sustentável, foram utilizados para a pesquisa 

materiais de baixo custo, materiais recicláveis, tais como caixas de papelão e garrafas PET e 

materiais doados que teriam como destino o descarte, tais como a ventoinha de um computador 

e um motor de DVD de 3,5 volts, ambos obtidos em comércio de eletrônicos. Já para a estética 

do material, bem como para otimizar o transporte e armazenamento, foi adquirido via web site 

de compras uma caixa no material MDF (Medium Density Fiberboard) nas medidas 50 cm x 
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37 cm x 30 cm. Todos os materiais utilizados, bem como os custos encontram-se descritos no 

Quadro 1. Já a descrição das dimensões e medidas utilizadas em cada protótipo encontram-se 

descritas no Capítulo IV. 

 

Quadro 1 - Orçamento do Projeto de Pesquisa 

Materiais e Equipamentos Quantidade (Unidade) 
Recursos próprios 

(R$) 

Total 

(R$) 

Artigos de papelaria (papel sulfite A4, 

cartuchos para impressão, cola de 

silicone, tesoura etc.) 

2 cartuchos (preto e 

colorido); 

1 tesoura; 

1 cartolina; 

100 folhas de sulfite, 

outros. 

200,00 200,00 

Luminária de Jardim com LED 

integrado 
1 15,00 15,00 

Vidros para construção do protótipo do 

condensador solar 
1 100,00 100,00 

Torneira para filtro 1 5,00 5,00 

Cano plástico com dosador 1 10,00 10,00 

Fio carga positiva e negativa 1 5,00 5,00 

Cano de PVC 1 5,00 5,00 

Secador de cabelos 1 60,00 60,00 

Caixas de papelão 3 0,00 0,00 

Garrafas PET 2 0,00 0,00 

Ventoinha em desuso 1 0,00 0,00 

Hélice retirada de brinquedo 1 0,00 0,00 

Motor de aparelho DVD em desuso  0,00 0,00 

Caixa MDF (opcional, podendo ser 

substituída por uma caixa de papelão) 
1 98,00 98,00 

Total 498,00 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020) 

 

Para que os participantes da pesquisa pudessem avaliar o Kit, foi produzido um vídeo 

de apresentação de todos os seus componentes, contendo explicações, sugestões e possíveis 

adaptações. Esse vídeo, em um primeiro momento, foi disponibilizado como “Não Listado” 

(formato no qual apenas é possível a visualização com o recebimento de um link pelo autor) de 

modo que o participante clicasse no link para que conseguisse acessar o material no canal 

YouTube. Contudo após a realização de alguns testes entre a pesquisadora e a orientadora, 

observou-se que seria mais apropriado a disponibilização desse link em formato “Público”, 
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evitando-se assim, possíveis restrições no acesso ao vídeo. Também para evitar uso indevido 

desse material, o mesmo foi composto por uma marca d’água. O vídeo produzido possui 

duração de dezesseis minutos, podendo ser acessado através do link 

<https://youtu.be/EUk91Er-rGk>. Para a sua produção, foram selecionadas imagens dos 

protótipos e realizada a gravação de um áudio explicativo ao mesmo tempo em que elas iam 

sendo exibidas.  Além da exibição dos protótipos, algumas imagens também traziam todos os 

demais componentes do Kit (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1 – Componentes do Kit: foto para compor o vídeo 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Figura 2 – Componentes do Kit: foto para compor o vídeo sob outro ângulo 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Todo o processo de produção do Kit, assim como os documentos e referências que 

https://youtu.be/EUk91Er-rGk
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apoiaram essa produção, serão apresentados no capítulo IV, uma vez que essa pesquisa tem 

como objetivo produzir um material didático, portanto, a produção também é um 

resultado da pesquisa. 

 

3.3 Etapa 3 – Avaliação do material didático 

 

3.3.1 Participantes da pesquisa 

Após o desenvolvimento do material didático, o Kit, a próxima etapa da pesquisa 

envolveu a avaliação deste por professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino 

médio, que atuam em escolas públicas estaduais do Município de Piracicaba e uma professora 

coordenadora da área de Ciências da Natureza também da Diretoria Regional de Ensino do 

mesmo Município. Além desses participantes, o material também foi avaliado por um professor 

pesquisador, especialista na área de Física e Energia da Universidade de São Paulo. 

Em virtude da participação de seres humanos, a pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da ESALQ/USP, sendo aprovada com o número do parecer 4.172.116. Os 

sujeitos que concordaram com a participação receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para assinatura, conforme modelo descrito no Anexo A. A identidade de 

todos os participantes foi resguardada, assim, na descrição dos resultados foi utilizado P1, P2, 

P3 e assim subsequente para ser referir aos professores participantes, pois “Para conseguir certo 

tipo de dado, o pesquisador muitas vezes tem que assegurar aos sujeitos o anonimato. Se essa 

promessa é feita, ela obviamente tem que ser cumprida” (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, p. 50). 

O Kit favorece um trabalho interdisciplinar, envolvendo as disciplinas Ciências, 

Biologia, Química e Física, e pode contemplar atividades da área de Artes ou Língua 

Portuguesa. No entanto, os conceitos apresentados são próprios da área do conhecimento 

Ciências da Natureza, por isso, foram convidados professores dessa área para avaliá-lo.  

Inicialmente a pesquisa envolvia uma solicitação de autorização ao Núcleo Pedagógico 

da Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba para que houvesse o agendamento prévio de 

uma reunião com os professores das áreas de Ciências da Natureza, em data em que esses 

professores já estariam sendo convocados para reuniões pedagógicas, costumeiras até o 

início do ano de 2020, para apresentar a pesquisa e convidá-los a participar. Em uma segunda 

reunião, também na Diretoria de Ensino da região de Piracicaba,  haveria a demonstração do 

Kit, destacando que estes professores, além da manipulação do material, poderiam ainda 

contribuir para a composição do mesmo, ao preencher uma ficha avaliativa, conforme 
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apresentada na íntegra no Apêndice A. 

Contudo, em virtude da pandemia causada pela COVID-19, as reuniões pedagógicas 

e atividades escolares foram reestruturas, ocorrendo todas remotamente. Dessa forma, a 

coleta de dados desta pesquisa precisou também passar por algumas adaptações, de modo 

que a mesma pudesse ser realizada no formato on-line. 

Para convidar os professores a conhecerem o Kit elaborado e avaliá-lo, organizou-se 

uma estratégia de contato online. Primeiramente houve o envio de e-mail endereçado a uma 

das professoras coordenadoras do Núcleo Pedagógico de Ciências da Natureza da Diretoria 

de Ensino de Piracicaba, explicando previamente a pesquisa e solicitando uma listagem com 

o e-mail de todos os professores dessas disciplinas, além de autorização para posterior envio 

de e-mail aos mesmos convidando-os a participar da avaliação do Kit. 

 

Do ponto de vista da padronização das perguntas e do potencial para transcrever as 

respostas, instrumentos distribuídos por meio de e-mail têm grande portencial. Além 

do mais, são mais rápidos do que survey por telefone e mais baratos, porque eliminam 

custos do entrevistador (survey pessoal ou por telefone), papel, impressão, selo 

(survey pelo correio) (GÜNTHER, 2003, p. 14). 

 

Por outro lado, Günther (2003) apresenta como problemática para a coleta de dados pela 

internet, o fato de a população-alvo atingível ser mais restrita. No entanto, essa questão não 

representou um problema para a pesquisa, considerando que os respondentes já estavam 

habitualmente acostumados a utilizar desse canal para comunicação em suas tarefas. 

Cerca de quinze dias após a solicitação para a Diretoria de Ensino, houve o recebimento 

de uma planilha em excel com 239 (duzentos e trinta e nove) nomes e endereços eletrônicos de 

professores, a qual teve como base a listagem de presença em reuniões pedagógicas semanais 

nas áreas de Ciências da Natureza, realizadas naquele momento de forma on-line, na qual os 

próprios professores digitavam seus dados de contato. Importante destacar que nesta listagem 

recebida, 17 (dezessete professores) não apresentaram endereço eletrônico e/ou o local 

destinado para descrição constava apenas seu nome ou parte dele e outros 59 (cinquenta e nove) 

nomes apareciam duplicados ou triplicados na planilha, restando-se assim, 163 (cento e sessenta 

e três) professores. 

Foi então elaborada uma mensagem para a apresentação da pesquisa e para convidar os 

docentes interessados em participar da avaliação do Kit didático. 

No referido convite constava breve apresentação sobre as pesquisadoras (aqui inclui-se 

a orientadora) envolvidas, o objetivo e o propósito do Kit, a relevância da avaliação dos 

professores e a contribuição com a pesquisa, além de informações sobre o termo de 
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consentimento e instruções sobre o questionário contendo a ficha avaliativa, os quais seriam 

posteriormente enviados, quando da aceitação em participação na pesquisa. Para aceitar o 

convite o docente deveria responder ao e-mail, bem como informar o seu número de telefone 

celular, uma vez que seria utilizado como ferramenta de comunicação o aplicativo WhatsApp 

(aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones), 

através do qual seria enviada a ficha avaliativa visando otimizar o processo de resposta. 

Ao enviar o convite para os 163 (cento e sessenta e três) endereços, houve a devolução 

de parte desses e-mails e, após a verificação dos possíveis motivos, identificou-se que 27 (vinte 

e sete) envios deixaram de ser entregues em virtude da extensão incorreta informada no 

momento do preenchimento da listagem de presença enviada ao Núcleo Pedagógico.  

Por ser a pesquisadora também professora da rede estadual de ensino, e sabendo-se que 

a extensão correta desses endereços deveriam terminar em “@professor.educacao.sp.gov.br” 

ou “@prof.educacao.sp.gov.br”, a correção foi passível de ser realizada em 26 (vinte e seis) dos 

27 (vinte e sete) e-mails não entregues decorrentes de incoerência na extensão, uma vez que 

faltava apenas acrescentar ou retirar algum caractere ou alguma letra. Apenas em um único 

endereço não houve correção, por considerar que além da extensão havia algum outro dado 

incorreto no momento do preenchimento pelo professor. 

Desta forma, após as correções efetuadas, o convite foi novamente enviado a todos os 

163 professores, incluindo o reenvio para os endereços com caracteres errados, e o  tempo para 

a resposta de aceite foi estipulado em  duas semanas.  

Após duas semanas de envio do convite foram recebidas dez respostas confirmando o 

interesse em participar da pesquisa e avaliar o Kit didático, o que representa 6% do total. Esses 

professores forneceram o número particular do WhatsApp. A solicitação para fornecimento do 

contato via WhatsApp foi pensada no sentido de otimizar o processo de envio de respostas a 

ficha avaliativa, assim além do e-mail, poderiam receber o link também por esse canal, 

especialmente considerando que esta ferramenta tem sido bastante usada pelos professores no 

ensino remoto. 

Os 10 (dez) professores que confirmaram a participação na pesquisa receberam, por e-

mail, um link elaborado através da ferramenta Google Forms contendo o vídeo de apresentação 

do Kit, conforme descrito anteriormente, acompanhado pelo TCLE e o questionário contendo 

a ficha avaliativa (Apêndice B). Em um primeiro momento, apenas 4 (quatro) professores 

concluíram o envio das respostas. 

Dessa forma, um novo lembrete foi enviado tanto via WhatsApp, como novamente via 

correio eletrônico, e ao término de três semanas, foram recebidas mais 5 (cinco) respostas, 
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totalizando ao final 9 (nove) professores participantes. 

Mesmo obtendo o número de avaliações próximo ao inicialmente esperado (10), após 

uma prévia visualização nas respostas, em sua grande maioria com críticas positivas ao Kit, 

considerou-se que seria relevante a avaliação de professores coordenadores do Núcleo 

Pedagógico das disciplinas de Ciências da Natureza e de ao menos um professor universitário 

e/ou pesquisador especialista na área de Física e Energia.  

Assim, o convite foi estendido para as duas professoras coordenadoras da área de 

Ciências da Natureza na Diretoria de Ensino de Piracicaba, SP, das quais apenas uma avaliou o 

material no período de duas semanas. 

O convite para participação também foi enviado a 3 (três) professores de Física em 

diferentes universidades públicas, cujas linhas de pesquisa e ensino estavam diretamente 

relacionadas com a temática abordada nesse trabalho, ou seja, Energia. Dentre esses três 

professores especialistas, apenas um deles retornou o envio das respostas. 

Dessa forma, obteve-se um total de onze respondentes, incluindo nove professores da 

educação básica, uma professora coordenadora da área de Ciências da Natureza da Diretoria de 

Ensino de Piracicaba e um professor e pesquisador especialista na área de Física e Energia da 

Universidade de São Paulo. 

 

3.3.2 Ficha avaliativa 

Para avaliação do Kit elaborado inicialmente foi organizada uma ficha avaliativa, os 

itens descritos deveriam ser pontuados de zero a dez, em uma escala na qual zero representaria 

não atendimento ao item descrito e dez o atendimento pleno. Essa ficha deveria ser utilizada 

nas reuniões presenciais realizadas com os professores participantes, haveria um espaço 

destinado para contribuições gerais sobre o material, no verso da folha. As questões 

inicialmente organizadas estão apresentadas no Quadro 2. 

Essa ficha foi reformulada, tendo em vista o contexto atual e a coleta de dados ser 

realizada remotamente, inclusive considerou importante incluir questões voltadas para o ensino 

remoto. Assim, utilizou-se o Google Forms para organização desse instrumento de coleta de 

dados. Na primeira parte, antes das questões para avaliação, foi incluído o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), e somente após o aceite do professor, as questões 

seriam disponibilizadas. No aceite também seria preciso informar dados pessoais, todos de 

caráter obrigatório. Na segunda parte foi incluído um link para visualização do vídeo produzido 

pela pesquisadora, no qual apresenta todos os componentes do Kit, bem como suas possíveis 

aplicações e adaptações, e em seguida apareciam as questões avaliativas.  
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Quadro 2- Modelo inicial de Ficha Avaliativa 

1. Trata uma temática relevante  

2. Pode ser considerada uma estratégia criativa e inovadora no ensino  

3. Possui clareza na definição dos objetivos e propósitos  

4. É capaz de motivar o aluno para o estudo da temática  

5. É capaz de proporcionar uma aprendizagem mais efetiva do conteúdo  

6. É passível de adaptação para diferentes níveis de aprendizagem  

7. É passível de adaptação para diferentes realidades escolares  

8. É passível de replicação pelo professor  

9. É capaz de estabelecer relação professor-aluno-conhecimento  

10. É capaz de proporcionar questionamentos e investigação ao aluno  

11. 
Possibilita a construção de um posicionamento crítico do aluno com relação ao consumo 

individual e coletivo de energia 
 

12. Favorece ações práticas além da sala de aula  

13. Favorece a transposição didática dos conteúdos  

Total 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020) 

 

Convém destacar que em virtude da pandemia citada anteriormente, a recolha do termo 

físico assinado ocorreu em um segundo momento, entretanto, no TCLE inserido no 

questionário, na Plataforma Google Formulários, havia informações de que este termo, além do 

aceite virtual, também seria encaminhado em duas vias ao participante, para que uma das vias 

pudesse ser assinada e devolvida à pesquisadora, que ficaria responsável pela coleta do mesmo. 

O modelo completo do questionário contendo a ficha avaliativa e o TCLE encontra-se 

disponível no Apêndice B, entretanto, no Quadro 3 estão disponíveis para visualização as 

questões desenvolvidas para a avaliação do Kit pelos professores. Foram quinze questões que 

deveriam ser pontuadas em uma escola de 0 a 3, sendo que 0 representando não atendimento 

ao item descrito, 1- pouco atendimento, 2- atendimento satisfatório e 3-atendimento pleno. Ao 

final uma pergunta aberta para sugestões sobre o material.  
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Quadro 3 - Modelo reformulado de Questionário contendo a Ficha Avaliativa 

Ficha Avaliativa “Kit sobre geração de energia e obtenção de água potável: uma proposta didática para 

discutir a conservação do Planeta” 

Aceito participar desta pesquisa  

(    ) Sim 

(    ) Não 

Nome do participante da pesquisa  

_____________________________________________________________________ 

E-mail  

_____________________________________________________________________ 

Idade  

_____________________________________________________________________ 

Formação (Especificar: curso de licenciatura em.... ou curso de bacharelado em...)  

_____________________________________________________________________ 

Disciplina (s) que leciona?  

_____________________________________________________________________ 

Tempo que leciona (em anos)  

_____________________________________________________________________ 

Leciona no ensino regular ou integral  

_____________________________________________________________________ 

 

Assista ao vídeo de demonstração do material desenvolvido para discussões sobre geração de energia e obtenção 

de água potável e, em seguida avalie a proposta. Segue o link do vídeo no canal do 

YouTube<https://youtu.be/EUk91Er-rGk>. 

 

Caro (a) participante, após a visualização do vídeo, encontram-se abaixo quinze itens a serem avaliados, os quais 

deverão ser pontuados em uma escala de 0 a 3, na qual 0- representa não atendimento ao item descrito, 1- pouco 

atendimento ao item, 2- atendimento satisfatório e 3- atendimento pleno. Há também um espaço destinado para 

que possa descrever críticas e/ou sugestões com relação ao material observado através de vídeo produzido pela 

pesquisadora. 

 

1. Trata uma temática relevante?  

2. O material pode ser considerado um recurso criativo e inovador no ensino? 

3. O material pode favorecer o alcance de objetivos de ensino com relação a discussões sobre geração de energia? 

4. O uso do material pode motivar o aluno e proporcionar uma aprendizagem mais efetiva do conteúdo? 

5. É passível de adaptação para diferentes níveis de aprendizagem? 

6. É passível de adaptação para diferentes realidades escolares? 

7. É passível de replicação pelo professor? 

8. O uso do material pode estabelecer relação professor-aluno-conhecimento? 

9. O uso do material pode proporcionar questionamentos e investigação ao aluno? 

10. O uso do material pode favorecer ações práticas além da sala de aula? 

11. Favorece a transposição didática dos conteúdos, associando pesquisa e ensino? 

12. O uso e apropriação do material pelos estudantes possibilita a construção de um posicionamento mais crítico 

frente ao desenvolvimento sustentável? 

13. Qual seu interesse em desenvolver uma aula virtual ou presencial utilizando esse material? 

14. O Kit poderia auxiliá-lo (a) a trabalhar os conteúdos envolvendo a temática? 

15. Você possui conhecimento sobre o assunto para a utilização do material? 

 

No espaço abaixo deixe suas críticas e/ou sugestões, bem como aponte se conhece outros materiais para se trabalhar 

a temática. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Agradecemos a sua participação!!! 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020) 

 

https://youtu.be/EUk91Er-rGk
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Segundo Gil (2008) uma forma de ordenação das perguntas de um questionário é a 

utilização da “técnica do funil” na “qual cada questão deve relacionar-se com a questão 

antecedente e apresentar maior especificidade” (GIL, 2008, p.127). Essa técnica foi usada na 

pesquisa da seguinte forma: iniciou-se com um questionário de identificação de dados e 

formação dos participantes e composto por de uma ficha avaliativa contendo questões 

estruturadas e de menor complexidade, como a importância ou não sobre o estudo da temática, 

seguidas por questões sobre a utilização do material e o alcance dos seus objetivos e propósitos, 

sendo finalizada com uma questão semiestruturada na qual os participantes deveriam descrever 

críticas e sugestões sobre a avaliação geral do produto didático. 

Chaer, Diniz e Ribeiro (2011) consideram as perguntas de um questionário como mais 

importantes que a resposta “deve-se voltar especial atenção à construção das perguntas que 

comporão o questionário, pois é delas que se conseguirá, ou não, obter os corretos dados” 

(Chaer, Diniz e Ribeiro, p.261, 2011). Por isso, as questões organizadas para a ficha de 

avaliação buscaram contemplar um possível interesse na utilização e/ou replicabilidade do Kit 

pelos professores. 

Após o recebimento dos questionários contendo as fichas avaliativas, e análise das 

respostas, realizou-se algumas adaptações sugeridas, as quais encontram-se descritas na 

discussão dos resultados. 

Projetava-se realizar também a avaliação do material com os alunos, no entanto, em 

virtude da situação pandêmica que resultou no fechamento das escolas e tendo como 

consequência a realização de atividades remotas, este trabalho necessitou passar por algumas 

adaptações. Assim, a etapa com os alunos não foi realizada, restringindo-se a avaliação do 

material pelos professores. 

 

3.4 Etapa 4 – Análise dos dados 

 

3.4.1 Análise da produção do Kit 

A produção do Kit didático considerou os referenciais teóricos apresentados no capítulo 

II, assim as análises e discussões sobre essa produção apresentam reflexões sobre transposição 

didática e interdisciplinaridade, buscando estabelecer relações entre os componentes do Kit e 

os objetivos e propósitos do referido material.  
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3.4.2 Análise da avaliação pelos professores  

Os questionários contendo as fichas avaliativas respondidos pelos professores da 

educação básica, assim como pela professora e também coordenadora pedagógica e pelo 

professor pesquisador e especialista na área foram analisados com base na pesquisa de natureza 

qualitativa à luz dos referenciais teóricos adotados, em especial sobre interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 2002 e 2011), transposição didática (CHEVALLARD, 1991) e a utilização de 

metodologias ativas (MORAN, 2015), buscando discutir como os professores avaliaram o 

material produzido com relação a realização da transposição didática e de um o trabalho 

educativo em prol do desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, o uso consciente da 

água e a utilização de recursos renováveis para a geração de energia elétrica. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados contemplando as análises e discussões 

referentes a produção e avaliação do produto da pesquisa.   

 

4.1 Produção do Kit Didático 

O Kit Didático foi produzido com o objetivo de constituir um material de apoio para o 

desenvolvimento de atividades didáticas sobre os temas: fontes renováveis de geração de 

energia e formas de obtenção de água potável por meio do processo de condensação e 

dessalinização, que são trabalhados na educação básica, pela área de Ciências da Natureza e 

suas tecnologias. 

Como propósito, acredita-se que o uso de materiais concretos, que permitam ao 

estudante relacionar conceitos abstratos como energia, com questões cotidianas, pode fomentar 

o interesse pelo estudo das temáticas focalizadas no Kit, além de favorecer discussões que 

levem ao posicionamento crítico no que se refere às suas ações enquanto cidadão, para o 

desenvolvimento de uma sociedade baseada nos princípios da sustentabilidade. 

Convém ressaltar que, embora a temática energia, de acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular de 2018, seja enfatizada pela área de Ciências da Natureza, a mesma deve 

ser trabalhada interdisciplinarmente, então o uso do Kit pode contemplar as disciplinas 

Ciências, Biologia, Química e Física, com possibilidades de envolver outras áreas do 

conhecimento. A exemplo, pode-se apresentar em Linguagens realizando-se reflexões sobre o 

objeto do conhecimento estudado, produção de textos, ou mesmo trabalhando a estética na 

construção do material.  Já na Área de Matemática, pode ser utilizado para o cálculo médio do 

consumo de água e energia pelo estudante, a fim de contribuir com reflexões sobre as suas ações 

perante a sociedade. Além disso, a própria construção dos protótipos pelos alunos como 

sugestão no Kit, também envolve a realização de cálculos durante a confecção. 

Para Santomé (1998) apud Ricardo (2016) a interdisciplinaridade é um grau mais 

elevado de colaboração e integração entre as disciplinas, o que pode contribuir para que os 

alunos construam habilidades e apliquem seu conhecimento em situações reais que ultrapassem 

as fronteiras das disciplinas, concordando com Fazenda (2002, p.15) “Ampliado pelo diálogo 

com o conhecimento científico, o senso comum tende a uma dimensão maior, a uma dimensão 

ainda que utópica, capaz de enriquecer nossa relação com o outro e com o mundo”. 
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Inicialmente o material foi produzido para uso em atividades didáticas presenciais, mas 

podem ocorrer adaptações para aulas remotas ou atividades on-line, por exemplo, através de 

uma gravação em vídeo na qual o professor constrói um protótipo e utiliza-o para explicar o 

objeto de conhecimento e, em seguida orienta os alunos a também desenvolverem um 

semelhante em suas casas. Considerou-se importante desenvolver o Kit alinhado a orientações 

atuais para o Ensino Fundamental, assim tendo em vista um documento que deverá nortear a 

educação básica no Brasil, a nova Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), as 

orientações desse documento nortearam a elaboração do material. Esse documento apresenta os 

componentes curriculares e as habilidades a serem trabalhadas no 8º ano do ensino fundamental 

a partir da unidade temática Matéria e energia, conforme organização representada no 

Quadro 4.  

 

Quadro 4- Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (BRASIL, 2018) 

Objetos de Conhecimento5 Habilidades 

Fontes e tipo de energia 

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não 

renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades 

ou cidades. 

Transformação de energia 

(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e 

lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos 

residenciais. 

Cálculo de consumo de energia elétrica 

(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, 

ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de 

transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, 

sonora e mecânica, por exemplo). 

Circuitos elétricos 

(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados 

de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso 

para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico 

mensal. 

Uso consciente de energia elétrica 

(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia 

elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de 

equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de 

energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. 

  

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 

(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e 

diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega 

e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2018) p. 348-349 

 

5 Objeto de conhecimento, anteriormente conhecido como conteúdo, se refere aos assuntos abordados ao longo de 

cada componente curricular (BRASIL, 2018). 
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As habilidades indicadas na BNCC foram consideradas no Kit Didático por apresentar 

uma aproximação com as vivências do aluno na comunidade, seja através da avaliação de seu 

consumo individual e coletivo de energia, os critérios de distribuição e eficiência energética e 

por envolver o reconhecimento e a categorização das diferentes fontes de energia e os critérios 

de sustentabilidade a ela associado. Assim, o Kit didático aqui apresentado, foi composto 

pensando em protótipos que pudessem ser utilizados para favorecer a aprendizagem e contribuir 

com reflexões sobre modos de vida mais sustentáveis e menos agressivos ao meio ambiente, no 

que tange a produção energética visando aproximar o ensino de conteúdos das Ciências 

Ambientais do cotidiano dos estudantes. 

De acordo com Castoldi e Polinarski apud Silva et.al. (2017) o critério de escolha dos 

recursos didáticos irá depender de fatores tais como: “a visão do educador acerca do recurso, a 

finalidade de sua utilização, a disponibilidade financeira para sua aquisição e principalmente da 

aceitabilidade dos alunos” (CASTOLDI e POLINARSKI apud SILVA et al., 2017, p.22). 

Nesse sentido, e por estar diretamente relacionado com o desenvolvimento sustentável, os 

materiais componentes do produto didático foram pensados de modo a contemplar o estudo da 

geração de energia a partir de fontes renováveis, bem como a obtenção de água potável, 

utilizando-se para a construção dos protótipos materiais de baixo custo e/ou recicláveis e 

materiais doados que teriam como destino o descarte, mas que pudessem ser utilizados com fins 

didáticos e de fácil acesso, permitindo a reprodução, adaptação e utilização pelo professor, em 

diferentes contextos educacionais. 

Esse material foi denominado com um Kit didático por se constituir um recurso para o 

trabalho educativo com o tema Energia e Água Potável, sendo composto um folheto explicativo, 

uma carta de sensibilização para o estudo dos temas, orientações e sugestões para a construção, 

com a participação ou não de estudantes, de protótipos de geradores solar e eólico, um 

condensador solar e ainda atividades como um caça-palavras e palavras cruzadas. Como seria 

inviável produzir Kits em escala para distribuição em escolas, para a reprodução do Kit 

completo ou partes dele, no Apêndice C encontra-se o folheto explicativo, com instruções para 

professores e interessados, bem como sugestões de adaptações, e este é apresentado como 

produto desse trabalho. 

Ao abordar conceitos que envolvem a produção de energia renovável no país, um dos 

fatores determinantes é a disponibilidade de vento ou de radiação solar. Assim, a utilização de 

geradores a partir da luz solar e dos ventos são procedimentos interessantes para o 

aproveitamento desses recursos, por isso, tal assunto foi considerado na produção de protótipos 

que podem configurar recursos didáticos para abordagem do tema em sala de aula. 
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Além disso, o Kit utiliza-se da transposição didática dos conceitos, ou seja, propõe uma 

abordagem didática do conhecimento científico produzido na universidade, permitindo assim, 

que a temática “Energia”, que por vezes é considerada abstrata, possa ser abordada no ensino 

fundamental, com o auxílio de um material concreto, e que possa vir a favorecer a 

contextualização do tema.  

A transposição didática pode se tornar uma grande aliada no processo de ensino, em 

especial considerando as constantes transformações que ocorrem na Ciência. Nesse sentido, é 

preciso considerar que não se deve apenas ensinar o fato ao aluno, mas proporcionar meios para 

que ele possa aprender a aprender.  

Segundo Lüdke (2009), até mesmo as pesquisas em educação possuem diferentes 

cenários quando comparados o sistema acadêmico do sistema da educação básica: 

 

Despertou-nos atenção, em meio a essa variedade, uma percepção predominante entre 

os professores de que o modelo acadêmico não seria o mais adequado para a pesquisa 

necessária à escola básica. Mergulhados nos problemas do dia a dia das escolas, eles 

percebem que para enfrentá-los não é possível, nem conveniente, seguir os passos 

sistematizados pelo modelo acadêmico (LÜDKE, 2009, p. 15). 

 

De acordo com Moraes (2014) é fundamental que o estudante desenvolva a habilidade 

de aplicação do conhecimento científico, reforçando a importância da transposição didática na 

apropriação do conteúdo abordado. Segundo a autora há outros meios do aluno aprender um 

fato ou realizar uma pesquisa científica como, por exemplo, buscar informações nos mais 

diversos meios digitais de comunicação, contudo é indispensável que a aprendizagem se torne 

significativa, e para tanto, cabe ao professor a tarefa de mediar esse conhecimento e indicar um 

direcionamento para o seu estudo. O mesmo para Tulio (2013) se referindo ao fato de que 

mesmo com o acesso digital é preciso sistematizar esse conhecimento para torná-lo significativo 

para o aluno. 

Desta forma, considerando que nem todo professor realizará um trabalho de pesquisa e 

adaptação desse conhecimento produzido na universidade, o material serve justamente como 

uma ponte entre o conhecimento científico produzido na academia e o conhecimento científico 

trabalhado na sala de aula por professores e alunos. Para a construção do material didático foram 

realizadas pesquisas que favorecessem tal estudo, sendo encontrados em Portais de busca 

acadêmica como Capes, Scopus e Google Scholar, cerca de cinquenta trabalhos desenvolvidos 

entre 2001 a 2021 sobre a temática, porém voltados para o ensino superior e envolvendo 

discussões mais específicas para o ensino da Física e/ou Engenharias. 

Essas pesquisas evidenciaram, portanto, como indispensável a realização da 
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transposição didática para compor este trabalho, uma vez que o material, embora cabível 

adaptações, foi desenvolvido prioritariamente para a educação básica.  

Assim, o Kit apresenta sugestões de atividades elaboradas e adaptadas para a educação 

básica a partir de materiais e resultados de pesquisas sobre geração de energia com o uso de 

células fotovoltaicas, energia eólica e obtenção de água potável por meio do processo de 

condensação e dessalinização buscando relacionar pesquisa e ensino através da transposição 

didática e da modelização, ou seja, o desenvolvimento de um modelo didático, a partir de um 

modelo de pesquisa, de forma que seja produzido um novo conhecimento. 

Um diferencial deste Kit é que ele contempla atividades e questões que vão desde a 

problematização através da leitura e análise crítica, passando pelo desenvolvimento de 

experimentos através da visualização e manipulação ou ainda da pesquisa complementar até a 

utilização de jogos de passatempo. 

Outro aspecto relevante é com relação a unificação dos componentes, de maneira a se 

evitar variadas pesquisas para se localizar protótipos para ensino, pois o Kit já apresenta 

possibilidades com quatro diferentes protótipos para se estudar a temática, através de um 

mesmo material didático. 

Convém ressaltar que o Kit foi pensado não como um material único a ser utilizado pelo 

professor ou mesmo uma apostila ou livro didático no qual são descritos todo o conteúdo da 

aula. Configura-se, portanto, como um material de apoio para a abordagem da temática, 

sugerindo discussões sobre questões socioambientais, especialmente no que se refere a relação 

custo-benefício envolvendo a utilização de algumas fontes de energia provindas de recursos 

renováveis. Essas discussões buscam favorecer um posicionamento mais crítico do aluno, e que 

ele venha a se interessar por discussões e pesquisas sobre um assunto por vezes, para   ele 

abstrato, quando apresentado através de um único material, como por exemplo, o livro didático.  

Nesse contexto, além de instruções de uso e produção dos materiais de estudo, é possível 

encontrar no Kit, sugestão para uso de uma carta de sensibilização para o estudo, a indicação 

de links para a construção de outros protótipos sobre a temática e até a mesmo a implementação 

em construções reais, o que possibilita ao aluno uma visão de que novas pesquisas e novas 

tecnologias estão constantemente sendo desenvolvidas.  

No folheto (Apêndice C) é possível encontrar a orientações para a construção dos 

protótipos e a disponibilização dos links com os experimentos e modelos originais utilizados 

em pesquisas científicas e transpostos para o Kit de modo que tanto o professor quanto os alunos 

possam reproduzi-los.  
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4.1.1 Composição do Kit 

O Kit completo pode ser observado na Figura 3, entretanto nos tópicos seguintes os 

componentes serão detalhados individualmente. 

 

Figura 3 - Kit completo 

 

Fonte: Registro da autora (2021) 

 

4.1.1.1 Folheto com orientações e sugestões  

De acordo com a NBR 6029 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

2002) um folheto se enquadra em uma publicação não periódica contendo no mínimo 5 e no 

máximo 49 páginas, excluindo-se as capas, justificando-se desta forma a referida nomenclatura 

para este componente do Kit. 

O folheto aqui apresentado foi elaborado não como um material a ser seguido sem 

adaptações ou modificações, como uma “receita pronta”, mas como um item contendo 

orientações e sugestões para o professor construir e/ou utilizar protótipos que representem a 

geração de energia e obtenção de água potável. Assim, ele contempla uma explicação geral 

sobre a produção dos protótipos, uma lista de materiais e também atividades como um caça-

palavras e um jogo de palavras cruzadas, componentes os quais serão descritos nos tópicos a 

seguir. 
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Convém ressaltar, entretanto, que não foram construídos protótipos para simples 

demonstração, o que neste caso não seria um diferencial com relação aos modelos comerciais 

atualmente encontrados no mercado, mas sim apresentar a possibilidade de produzir os 

protótipos junto com os estudantes e, no decorrer da atividade, priorizar discussões sobre 

formas mais sustentáveis de geração energética e obtenção de água potável, por meio do 

processo de dessalinização para melhor aproveitamento da água salgada, bem como os impactos 

que essas formas de produção de energia também acarretam no meio ambiente. Assim, além de 

instruções sobre a construção dos protótipos, o folheto também apresenta propostas de 

atividades com base nas habilidades da BNCC (BRASIL, 2018) visando despertar no aluno a 

relevância e o interesse para o estudo da temática, sobretudo se houver interesse por parte da 

escola em se posicionar no cenário da Agenda 2030. 

Além da construção e utilização desses protótipos, é possível encontrar no folheto 

algumas dicas gerais sobre a energia solar e a energia eólica, dicas estas encontradas com maior 

detalhamento durante a descrição dos referidos materiais. O folheto é apresentado nessa 

disssertação como um produto da pesquisa, uma vez que não seria possível adicionar o Kit 

físico completo a esse documento. 

O desenvolvimento do Kit buscou favorecer a interdisciplinaridade e a valorização de 

discussões sobre a sustentabilidade, com atividades que contemplam metodologias ativas 

(MORAN, 2015) por entender que essas metodologias colocam o estudante em um papel de 

protagonismo e requer o exercício do senso crítico frente a questões abordadas. 

Segundo Moran (2018) é fundamental que as metodologias acompanhem os objetivos 

de ensino pretendidos. Assim, de acordo com o autor, na busca pela proatividade dos alunos, é 

fundamental que eles se envolvam em atividades mais complexas, de tomada de decisões e de 

avaliação dos resultados, bem como experimentar possibilidades de mostrar a sua iniciativa. 

Nesse sentido, por ser considerada uma metodologia ativa, cujo propósito é a resolução 

colaborativa de desafios, a aprendizagem baseada em problemas (PBL) citada na composição 

desse material, associada ao uso de recursos de ensino como de um Kit didático, tende a 

favorecer o desenvolvimento da habilidade de investigação, reflexão e criação do aluno perante 

uma determinada situação (MORAN, 2018). 

“O foco na aprendizagem baseada em problemas é a pesquisa de diversas causas 

possíveis para um problema” (BACICH e MORAN, 2018, p. 59). Segundo Bacich e Moran 

(2018), ao trabalhar essa metodologia, os estudantes tendem a construir um conhecimento com 

base na solução de problemas reais e complexos. Assim, as atividades propostas no material 

sugerem a abordagem de questões que contemplem ações individuais e coletivas para se 
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promover um desenvolvimento mais sustentável do planeta. Essas questões são apresentadas 

juntamente com as habilidades da BNCC (BRASIL, 2018) a serem trabalhadas em cada 

protótipo ou ainda durante os momentos de sensibilização e sistematização do conhecimento. 

Na sequência são descritos todos os componentes do Kit, assim como algumas considerações 

relevantes sobre o produto didático, destacando que o folheto completo com orientações e 

sugestões se encontra disponível no Apêndice C. 

 

4.1.1.2 Sensibilização para o estudo  

O folheto contido no Kit apresenta a leitura de uma carta como proposta de 

sensibilização para o estudo da temática proposta. A leitura do texto pode ocorrer logo no início 

de uma atividade didática, buscando ressaltar a atenção para a problemática relacionada as 

questões ambientais e ao uso indiscriminado de recursos naturais enfatizando, neste caso, uma 

possível escassez de água no planeta Terra e as ações que poderiam ser tomadas para evitar a 

ocorrência de tal fato.  

O texto indicado se refere a “Carta escrita no ano de 2070” descrita na íntegra logo 

abaixo: 

 

Estamos no ano de 2070, acabo de completar os 50, mas a minha aparência é de 

alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo muito pouca água. Creio 

que me resta pouco tempo. 

Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. 

Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos 

jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro com cerca de uma hora. 

Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes todas as mulheres 

mostravam a sua formosa cabeleira. Agora devemos raspar a cabeça para a manter 

limpa sem água. Antes o meu pai lavava o carro com a água que saía de uma 

mangueira. Hoje os meninos não acreditam que a água se utilizava dessa forma. 

Recordo que havia muitos anúncios que diziam CUIDA DA ÁGUA, só que ninguém 

lhes ligava; pensávamos que a água jamais se podia terminar. Agora, todos os rios, 

barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou 

esgotados. Antes a quantidade de água indicada como ideal para beber era oito copos 

por dia por pessoa adulta. 

Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a 

quantidade de lixo; tivemos que voltar a usar os poços sépticos (fossas) como no 

século passado porque as redes de esgotos não se usam por falta de água. 

A aparência da população é horrorosa; corpos desfalecidos, enrugados pela 

desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas que já não têm a capa 

de ozônio que os filtrava na atmosfera. Imensos desertos constituem a paisagem que 

nos rodeia por todos os lados. 

As infecções gastrintestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as 

principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. 

As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam-te com água 

potável em vez de salário. Os assaltos por um bidão de água são comuns nas ruas 

desertas. A comida é 80% sintética. Pela ressiquidade da pele uma jovem de 20 anos 

está como se tivesse 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não 

se pode fabricar água, o oxigênio também está degradado por falta de arvores o que 

diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos 
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espermatozoides de muitos indivíduos, como consequência há muitos meninos com 

insuficiências, mutações e deformações. 

O governo até nos cobra pelo ar que respiramos.137 m3 por dia por habitante e adulto. 

A gente que não pode pagar é retirada das "zonas ventiladas", que estão dotadas de 

gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar, não são de boa 

qualidade, mas pode-se respirar, a idade média é de 35 anos. 

Em alguns países ficaram manchas de vegetação com o seu respectivo rio que é 

fortemente vigiado pelo exército, a água tornou-se um tesouro muito cobiçado mais 

do que o ouro ou os diamantes. Aqui em troca, não há arvores porque quase nunca 

chove, e quando chega a registrar-se precipitação, é de chuva ácida; as estações do 

ano têm sido severamente transformadas pelas provas atômicas e da indústria 

contaminante do século XX. 

Advertia-se que havia que cuidar o meio ambiente e ninguém fez caso. Quando a 

minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem descrevo o bonito que eram os 

bosques, lhe falo da chuva, das flores, do agradável que era tomar banho e poder 

pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse, o saudável que era a gente.  

Ela pergunta-me: 

 - Papai! Por que se acabou a água? 

Então, sinto um nó na garganta; não posso deixar de sentir-me culpado, porque 

pertenço à geração que terminou destruindo o meio ambiente ou simplesmente não 

tomamos em conta tantos avisos. Agora os nossos filhos pagam um preço alto e 

sinceramente creio que a vida na terra já não será possível dentro de muito pouco 

porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria 

de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isto quando ainda 

podíamos fazer algo para salvar o nosso planeta terra!" SZPILMAN. Carta escrita 

no ano de 2070. (Autoria anônima. Disponível no site: 

http://www.szpilman.com/noticias/o_planeta_terra_em2070.htm. Acesso em: 20 jan. 

2021). 
 

 

A carta também foi sugerida no folheto, em formato de vídeo (TECNOPRINT, 2021), 

configurando uma outra forma de comunicação para a sensibilização, havendo neste caso, a 

necessidade de utilizar equipamentos multimídia.  

É possível encontrar no material a sugestão para que, em um segundo momento, os 

estudantes reescrevam essa carta, porém sendo questionados sobre uma perspectiva de 

desenvolvimento sustentável, contrariando o que é apresentado no texto original.  

Essa proposta de atividade tem o objetivo de problematizar os assuntos que serão 

abordados. Para Moraes (2014) a aprendizagem baseada em problemas, ocorre na medida em 

que ao responder a uma pergunta, o aluno irá aplicar a aprendizagem construída na aula e 

relacioná-la a outro problema, resultando no aprendizado esperado, ou seja, no levantamento 

de novas questões. 

Nesse caso, ao se depararem com uma possível consequência de escassez de água, 

espera-se que os estudantes reflitam sobre as ações individuais e coletivas relacionada ao 

desperdício desse recurso, mas ao mesmo tempo que reavaliem a necessidade da produção e 

aquisição de bens de consumo associados a cultura da sociedade moderna e que também 

demandam de água. Para tanto, devem propor soluções para essa questão. 

Também é possível que essa carta seja reescrita após a utilização dos protótipos 
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descritos no folheto, nessa situação os estudantes poderão utilizar como referência o 

conhecimento abordado durante a construção e utilização do Kit então, a produção do texto 

poderia ser utilizada pelo professor como um instrumento de avaliação ao verificar como os 

estudantes se apropriaram das discussões e como as utilizam para argumentar. 

 

4.1.1.3 Protótipo de gerador solar 

Foi construído um protótipo para representar o funcionamento de um gerador solar. Para 

tanto, foi necessário, primeiramente, levantar dados de natureza conceitual, que pudessem 

amparar um trabalho com os objetos de conhecimento específicos relacionados a geração de 

energia a partir do sol. Nesse sentido, referenciais teóricos como Sarmento (2015), Melo e 

Fusinato (2016),  Scorsatto (2010) e Miller (2007) contribuíram para a compreensão sobre esse 

processo de geração de energia. 

O levantamento dos conhecimentos específicos foi fundamental para a construção do 

protótipo, pois o mesmo poderá ser utilizado para abordagem de conceitos sobre o relevante 

índice de aproveitamento da energia solar em virtude da localização do Brasil em relação a 

linha do Equador. 

De acordo com Sarmento (2015) o Sol é uma das fontes energéticas mais promissoras 

no novo milênio: “A energia solar pode ser a solução ideal para áreas afastadas e ainda não 

eletrificadas, especialmente num país como o Brasil onde se encontram bons índices de 

insolação em qualquer parte do território” (SARMENTO, 2015, p. 21). 

Segundo Pacheco (2006) as energias renováveis originam-se de ciclos naturais de 

conversão da radiação solar, fonte primária que representa quase a totalidade de energia na 

Terra, o que as torna praticamente inesgotáveis. “Estas energias renováveis podem e devem ser 

utilizadas de forma sustentada, de maneira tal que resulte em mínimo impacto ao ambiente” 

(PACHECO, 2006, p. 5). 

Ainda segundo a autora,  a energia solar pode reduzir em até 70% o consumo de energia 

convencional, ou seja, das grandes hidrelétricas e termoelétricas, podendo ser utilizada para o 

aquecimento de água e para a produção de eletricidade. 

Miller (2007, p. 361) apresenta algumas vantagens para a utilização da energia solar: 

• Energia líquida razoavelmente alta; 

• Funcionam em dias nublados; 

• Rápida instalação; 

• Facilmente expansíveis ou movimentadas; 
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• Não há emissões de CO2; 

• Baixo impacto ambiental; 

• Duram de 20 a 40 anos; 

• Pouca utilização de terra (se instaladas no telhado, paredes ou janelas); 

• Reduzem a dependência de combustíveis fósseis. 

 

Nesse contexto, a utilização de um protótipo de gerador solar enquanto recurso didático 

para compor o Kit surgiu como opção para se estudar a produção de energia renovável a partir 

da utilização de células fotovoltaicas no qual se converte a luz solar em energia elétrica. 

As células fotovoltaicas são constituídas por um material semicondutor com espessura 

semelhante a de um fio de cabelo, que em contato com a luz solar promove a energização dos 

elétrons estabelecendo uma corrente elétrica. Esse sistema, além de demandar pouca 

manutenção merece ser considerado em especial por não poluir durante o seu funcionamento 

(MILLER, 2007). 

Para a construção do protótipo foram utilizados os seguintes materiais: 

• 1 luminária de jardim medindo 7 cm de diâmetro com LED integrado, no qual foi 

utilizada apenas a bateria de 1.2 volts composta pela pilha e pela mini placa 

fotovoltaica; 

• 1 caixa de papelão medindo aproximadamente 30 cm x 20 cm para construção da 

maquete de uma casa; 

• cola de silicone; 

• tesoura; 

• estilete; 

• palitos de madeira; 

• materiais para a estética visual, tais como tinta guache ou folhas de EVA. 

 

Foi construída uma maquete de uma casa (HENRIQUE, 2020) feita de material papelão 

partindo das seguintes divisões e medidas: 3 partes do papelão medindo 15 cm x 15 cm para as 

paredes laterais e a base, e 2 partes medindo 16 cm x 20 cm para a frente e fundo da casa. 

Importante destacar que as partes destinadas a frente e ao fundo, foram recortadas em formato 

de pentágono para que o telhado pudesse ser acoplado. As medidas utilizadas para a confecção 

do telhado foram  25 cm x 20 cm e devidamente dobradas ao meio, lembrando que ao contrário 

das paredes, ele foi colado, apenas encaixado. Antes de iniciar o processo de colagem realizou-



68 

 

se a abertura em uma das paredes laterais, bem como duas aberturas na parte frontal (janela e 

porta) de modo a permitir a visualização da iluminação na maquete. Para a estética visual, 

utilizou-se de folhas de EVA e tinta guache para cobrir o papelão, e palitos de madeira para a 

decoração das janelas. 

No teto foi aberto um pequeno orifício para acoplar o LED (Diodo emissor de luz) da 

luminária de modo que a luz solar recebida durante o dia e captada pela placa possa através 

desse LED iluminar a maquete da residência, conforme demonstrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Maquete de uma casa e o seu interior iluminado com placa solar. A – Vista externa; B – Iluminação 

interna; C – Vista com iluminação interna; D – Foco para a iluminação refletida na janela 

 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Além da demonstração do protótipo, é possível desacoplar o telhado da casa e permitir 

que os alunos possam visualizar e manusear a mini placa fotovoltaica (Figura 5), bem como 

discutir o seu funcionamento. 

Importante citar que o professor pode produzir esse prótipo com a participação ou não 

A 

C 

B 

D 
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dos estudantes, em formato presencial ou remoto. Assim, sugere-se o uso diversificado dessa 

proposta.  

 

Figura 5 - Luminária com mini placa fotovoltaica acoplada. A – Parte inferior; B – Parte superior 

 

Fonte: Registro da autora (2019) 

 

Na educação básica o material pode ser utilizado para trabalhar os seguintes objetos de 

conhecimento da unidade temática ”Matéria e energia“ descrita na BNCC: ”Fontes e tipos de 

energia, Transformação de energia, Uso consciente de energia elétrica e Cálculo de consumo 

de energia elétrica“ (BRASIL, 2018, p. 349).  

Visando reforçar as habilidades trabalhadas através do uso desse protótipo e incorporar 

discussões que abordem o desenvolvimento sustentável, é recomendado aos alunos que 

realizem um levantamento do valor médio gasto com energia elétrica em sua residência nos 

últimos doze meses, além de uma pesquisa sobre as vantagens e o custo médio para 

implementação de um sistema de geração de energia fotovoltaica proveniente de um recurso 

renovável como o sol. De acordo com Jacobi (2015) é relevante que os alunos respondam 

algumas questões que os levem a reflexão de suas ações individuais e/ou coletivas e os possíveis 

impactos no meio ambiente. 

Sobre as placas fotovoltaicas é importante enfatizar que pesquisas recentes já indicam a 

utilização do mineral perovskita como substituição ao silício utilizado atualmente nos sistemas 

fotovoltaicos, o que as torna economicamente viáveis e com tendência à atrair futuros 

investimentos (SZOSTAK, 2016). Os resultados também foram apresentados por pesquisadores 

canadenses e encontram-se disponíveis para consulta no portal Noctula (2018). Assim, os custos 

tendem a diminuir, com a aplicação dessa tecnologia. 

Para essa pesquisa foram consultadas empresas e engenheiros da área de instalação de 

A B 
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projetos que utilizam a energia fotovoltaica, localizadas no interior do Estado de São Paulo, 

pois a intenção inicial seria incorporar alguns materiais e conhecimentos recentes sobre o uso 

de sistemas fotovoltaicos. No entanto, não houve essa incorporação no Kit, pois ambos 

informaram desconhecimento sobre o uso do mineral perovskita, afirmando ser o silício o único 

componente destinado à função, o que ressalta a importância da divulgação da pesquisa 

científica e que esta não se restrinja apenas ao meio acadêmico.  

Nesse sentido, é importante que os alunos percebam que novas pesquisas e novas 

tecnologias estão constantemente sendo desenvolvidas, especialmente no que se refere a relação 

custo benefício dos sistemas de geração de energia. Assim, é possível ao professor a abordagem 

de questões socioambientais, tais como (i) as informações sobre os impactos ambientais 

causados por fontes não renováveis de geração de energia; (ii) o número crescente de 

residências que aderem as fontes de energia renováveis como, por exemplo, a implementação 

de projetos com placas fotovoltaicas relatando que isso se deve não apenas ao poder aquisitivo 

da população, mas as facilidades de acesso obtidas ao longo dos últimos anos; (iii) e o retorno 

financeiro a médio e longo prazo desses sistemas de geração de energia provindos de fontes 

renováveis. Diante disso, convém ao professor ressaltar a relevância no crescimento da adesão 

a esses sistemas em nosso país, seja para uso doméstico ou comercial. 

Como forma de enriquecer o conhecimento envolvendo a utilização da energia solar, o 

docente poderá, ainda, discutir exemplos de projetos de pesquisas em que as garrafas PET vem 

sendo utilizadas para a construção de postes de iluminação em áreas públicas (GAZETA DO 

POVO, 2018; LITRO DE LUZ BRASIL, 2018).  No entanto, convém ressaltar que no caso 

desses projetos, outros materiais também seriam necessários, incluindo o painel solar, o uso de 

baterias, lâmpadas LED e canos de PVC (Policloreto de Vinil). 

 

4.1.1.4 Protótipo da Lâmpada de Moser 

O Kit apresenta como sugestão para construção pelos alunos ou pelo professor, seja em 

casa ou na escola, um protótipo como opção para substituição das placas fotovoltaicas a partir 

do uso de garrafas plásticas PET – Poli (Tereftalato de Etileno).  

Desenvolvido inicialmente pelo brasileiro Alfredo Moser em 2002, o protótipo é 

denominado como “Lâmpada de Moser”6 e consiste em um experimento capaz de permitir que 

a luz solar atravesse o telhado da casa e se espalhe pelo ambiente. 

 

6 Experimento da Lâmpada de Moser. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FBJ-A1VwJVQ)> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=qF52dg8Jtpg>. Acesso em: 14 jun. 2019. 
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Ao construir e/ou utilizar este protótipo, pode-se  explicar que, neste caso, a iluminação 

se dará apenas através da incidência solar durante o período diurno tornando-se, portanto, uma 

opção acessível para comunidades que não possuem acesso à iluminação interna mesmo durante 

o dia, normalmente moradias constituídas por telhas de amianto ou de barro (MELLO, 2019; 

MOSER, 2019). 

Os materiais utilizados para a construção desse protótipo foram: 

• 1 garrafa plástica PET transparente de 200 mL contendo água; 

• 1 colher de água sanitária; 

• 1 caixa de papelão medindo aproximadamente 16 cm x 20 cm  para construção da 

maquete de uma casa; 

• cola de silicone; 

• tesoura; 

• fita adesiva; 

• materiais para a estética visual, utilizando para este protótipo camurça para as 

paredes e o telhado, e EVA para a maçaneta, mas podendo ser alterado a critério do 

professor ou dos alunos. 

• água (180 mL) e água sanitária (20 mL, o que equivale a uma tampa da garrafa 

utilizada). 

 

Para construir o protótipo demonstrado na Figura 6, foi utilizado uma caixa de papelão 

medindo aproximadamente 16 cm x 20 cm.  

 

Figura 6 - Protótipo com o experimento da Lâmpada de Moser. A – Vista externa; B e C – Iluminação interna 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Realizou-se uma abertura em uma das paredes laterais, bem como duas aberturas na 

A B C 
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parte frontal (janela e porta).  

Além dessas, observa-se uma abertura na parte inferior (chão da moradia), 

permanecendo a estrutura do telhado fechada, na qual apenas um pequeno orifício foi aberto 

(Figura 7), de modo que aproximadamente um terço da garrafa PET pudesse ser acoplada, cuja 

finalidade é refletir a luz solar que incide no período diurno iluminando o interior do objeto. 

 

Figura 7 – Abertura no telhado da maquete 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

A estética do material poderá ficar a critério do professor. Neste caso foi utilizado a 

camurça marrom para a casa e o EVA para a maçaneta. 

Para auxiliar na construção da maquete da casa de papelão, o professor poderá acessar 

uma indicação  que estará disponível no folheto (HENRIQUE, 2020). 

As dimensões da casa foram pensadas proporcionalmente às dimensões da garrafa 

plástica PET, mas é importante que os alunos sejam orientados ao fato de que essas dimensões 

podem variar de acordo com o tamanho da garrafa plástica a ser utilizada. Essa pode ser mais 

uma atividade a ser realizada com os estudantes: problematizar a construção de uma casa, 

estudar as dimensões e o uso da Lâmpada de Moser. 

O líquido da garrafa foi composto por 90% de água e 10% de água sanitária, evitando-

se, assim, a formação de algas e impedindo que a água se torne turva e esverdeada com o passar 

do tempo. Essa também é uma questão que pode ser aproveitada pelo professor, em discussões 

que problematizem o assunto. 

O mecanismo de funcionamento do protótipo pode ser explicado pelo professor, ou 

então, para favorecer a participação ativa dos alunos, orientá-los a pesquisar sobre o assunto, 

inclusive sobre as possibilidades de aplicação do experimento em condições reais (MELLO, 
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2019; MOSER, 2019). Neste caso, deve-se discutir que em construções reais o serviço no 

telhado deverá ser cuidadosamente realizado para que não se expanda em demasiado o espaço 

destinado à garrafa PET, além de cuidados com a vedação do líquido com fita adesiva, evitando-

se dessa forma o esfarelamento do plástico da tampa e prolongando a vida útil do produto. 

Na educação básica, o protótipo da lâmpada de Moser pode ser utilizado para trabalhar 

os seguintes objetos de conhecimento e habilidades da unidade temática “Matéria e energia” da 

BNCC: 

 

Fontes e tipos de energia, Uso consciente de energia elétrica e Cálculo de consumo de 

energia elétrica. Habilidades: (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes 

(renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, 

comunidades ou cidades e (EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de 

energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos 

segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e 

hábitos de consumo responsável (BRASIL, 2018, p. 349). 

 

Para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, os conceitos de refração também 

podem ser trabalhados neste experimento, discutindo-se neste caso, a mudança na velocidade 

de uma onda eletromagnética ao atravessar de um meio a outro. 

Já para estudos envolvendo a reflexão, os alunos a partir do ensino médio poderão 

investigar o desenvolvimento de projetos que utilizam da iluminação natural através do 

processo de difusão dessa luz no ambiente. Esse sistema de iluminação funciona a partir de um 

tubo flexível de material alumínio ou espelhado que revestido contra a corrosão, se interliga a 

uma cúpula transparente, sendo  esta acoplada no telhado e que por sua vez, irá captar e 

potencializar a luz solar a partir da reflexão. A respeito desse sistema, o folheto disponibiliza 

alguns links7 de acesso que explicam o funcionamento desse processo de iluminação natural 

(CICLO VIVO, 2021; GREENVANA ECO STORE, 2021). 

Mas, como o propósito do material não é o estudo de conceitos do componente 

curricular Física, mas sim favorecer as discussões que envolvem o desenvolvimento 

sustentável, tanto o protótipo do gerador solar como o da lâmpada de Moser podem ser 

 

7CICLO VIVO. Luminária natural traz a luz do sol para dentro de casa. [2021]. Disponível em: 

https://ciclovivo.com.br/arq-urb/arquitetura/luminaria-natural-traz-a-luz-do-sol-para-dentro-de-

casa/?fbclid=IwAR1MUKeKhWS-FA7oTtiMtJxAglgPbmaXgVTvf3oclQFqLUL3vNEQhhW78-U. Acesso em: 

26 jan. 2021. 

GREENVANA ECO STORE. Sistema de Transferência de Luz Natural- Greenforma. Youtube. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=C7Poa7yT8SQ. Acesso em: 26 jan. 0:01:26. 
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trabalhados como exemplos para promover discussões e questionamentos envolvendo a referida 

temática. É fundamental que eles se conscientizem do papel individual e coletivo do cidadão 

em uma sociedade, bem como ações que podem ser realizadas para promover a conservação do 

ambiente e o bem-estar social, além de considerar os fatores econômicos. 

Para tanto, o Kit apresenta como sugestão os seguintes questionamentos que podem ser 

utilizados para promover discussões com os alunos: “Por que devemos estudar sobre as fontes 

renováveis de geração de energia? Como você poderia conscientizar pessoas da sua família, do 

seu bairro ou da sua escola a reduzirem o consumo de energia elétrica?” 

Nesse sentido, Ricardo (2016) aponta como desafio transformar didaticamente um 

problema para a ciência em um problema para os alunos, indicando neste caso a relevância da 

Interdisciplinaridade como um princípio mediador de comunicação, no qual são exploradas as 

potencialidades de cada ciência e a criatividade dos envolvidos para os conteúdos estudados, 

daí a elaboração de questões que pudessem favorecer várias áreas do conhecimento.  

Fazenda (2011) também afirma que a interdisciplinaridade confere uma mudança de 

atitude diante de um problema apresentado, na qual a concepção fragmentária do ser humano, 

passa a se tornar unitária. 

 

4.1.1.5 Protótipo de gerador eólico  

A energia eólica provém da força dos ventos, ou seja, da movimentação do ar em 

decorrência das variações nas pressões atmosféricas (ECHOENERGIA, 2020). Essa energia 

contida nos ventos irá proporcionar a geração da energia elétrica proveniente de uma fonte 

renovável. 

Segundo Miller (2007) a utilização da energia eólica teve um aumento considerável 

entre 1995 e 2004, tornando-se a fonte de geração de energia que mais cresce mundialmente. 

Por outro lado, o autor afirma que esse crescimento ainda é tímido frente ao seu potecial não 

aproveitado, embora muitos governos e corporações já reconheçam o vento como um recurso 

amplo e renovável, no processo de geração de eletricidade, além de favorável ao clima. 

 

De acordo com a Associação de Energia Eólica Americana, com subsídios 

governamentais e descontos ficais mais consistentes, a energia eólica nos Estados 

Unidos poderá produzir, até 2025, quase um quarto da eletricidade do país. [...] Alguns 

fazendeiros americanos estão ganhando mais dinheiro utilizando suas terras para a 

produção de energia eólica do que cultivando plantações e criando gado (MILLER, 

2007, p. 363). 

 

Pesquisas recentes (PORTAL SOLAR, 2021) apontam que até 2025 as energias 
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renováveis serão responsáveis por até um terço da matriz elétrica americana, destacando que 

em 1980, os Estados Unidos, segundo Miller (2007) possuíam a liderança mundial em 

tecnologia eólica, mas em virtude da insuficiência de subsídios governamentais e descontos 

fiscais, essa posição foi perdida para a Europa e o Japão. 

Nesse sentido, convém ressaltar a importância de investimentos a nível nacional e 

mundial para incentivar a produção dessa fonte de energia renovável. 

Miller (2007, p. 362) apresenta algumas vantagens para a utilização da energia eólica: 

• Energia líquida razoavelmente alta; 

• Alta eficiência; 

• Custo capital moderado; 

• Baixo custo de eletricidade (e em queda); 

• Mínimo impacto ambiental; 

• Não há emissões de CO2; 

• Rápida construção; 

• Facilmente expansível; 

• Pode localizar-se no mar; 

• O solo aos pés das turbinas pode ser utilizado para cultivar plantações ou como pasto 

para as criações. 

 

Ao utilizar o protótipo do gerador eólico enquanto componente do Kit, é possível 

estimular discussões que contemplem, em especial, algumas regiões do país, por sua vez 

favorecidas com a presença constante do movimento do ar, ocasionando os ventos como, por 

exemplo, as regiões Nordeste e Sul, integrando conhecimentos da geografia com ciências e 

contemplando desta forma, a interdicisplinaridade. 

De acordo com o nível de ensino em que o material for utilizado é possível instigar 

discussões e reflexões de que mesmo as energias renováveis, tal como a solar ou a eólica 

apresentadas no Kit, impactam negativamente no ambiente. Como exemplos de desvantagens 

provenientes da energia eólica Miller (2007) cita a necessidade de ventos constantes, 

intervenção no voo de aves migratórias ou mesmo a morte de algumas espécies pelo choque 

com as hélices; alteração na paisagem local ocasionando poluição visual; impacto sonoro 

quando localizado próximo a áreas povoadas, dentre outras. Contudo, ainda assim, essa forma 

de energia pode ser considerada mais sustentável se comparada a outras fontes provenientes de 

combustíveis fósseis. 
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Como forma de demonstrar a conversão de energia proporcionada pela movimentação 

do ar através dos ventos em energia elétrica, o material apresenta uma maquete construída a 

partir de materiais doados ou de baixo custo. 

Para construir esse componente do Kit, foram utilizados os seguintes materiais: 

• 1 hélice de 5 cm de diâmetro retirada de placa de vídeo de computador obtida em 

lojas de informática (material doado, por se tratar de descarte); 

• 1 motor de DVD de 3,5 volts que pode ser obtido em comércios de eletrônica 

(material doado, por se tratar de descarte). Outro motor poderá ser utilizado pelo 

professor, mas para tanto, é necessário o perfeito encaixe com a hélice. 

• fios condutores para geração de cargas positivas e negativas (50 cm) podendo variar 

a critério do professor; 

• cano de PVC para estruturar a hélice (19 cm); 

• joelho de PVC (90°) para encaixe do motor; 

• 2 Lâmpadas de LED de pisca-pisca coloridas (aqui foi utilizada uma vermelha e uma 

amarela); 

• cola de silicone; 

• tesoura; 

• camurça na cor verde (45 cm x 25 cm); 

• cartolina na cor preta (35 cm x 3,5cm); 

• isopor (35 cm x 15 cm x 2 cm) e 2 papelões para a base (35 cm x 15 cm x 0,3cm); 

• tinta guache nas cores marrom, preta e branca; 

• palito de madeira cortado em 4 partes de 5cm cada; 

• 2 palitos de madeira medindo 25 cm cada; 

• fita adesiva; 

• 50 cm de veda rosca; 

• 1 secador de cabelos. 

 

A construção do protótipo foi iniciada com os fios condutores, por sua vez divididos em 

duas partes de 25 cm cada. Cada fio com uma ponta interligada ao motor e a outra ponta ligada 

a um dos LEDs, destacando que a carga positiva e a negativa foram separadas, conforme 

demonstra a Figura 8. Em seguida a hélice foi ser encaixada ao motor de 3,5 volts. 

Os testes iniciais com apenas uma lâmpada de LED, fez com que o mesmo não se 

mantivesse aceso durante todo o processo, permanecendo com oscilações, pois a corrente 
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elétrica não estava sendo contínua. 

Outro aspecto que precisou ser testado foi a densidade e o tamanho da hélice, pois 

inicialmente pretendia-se usar uma de tamanho maior, porém por ter uma densidade superior 

ao motor de DVD, ao ser acionado o ventilador, ela não era capaz de girar. Desse modo, houve 

adaptação tanto na hélice quanto nos fios, sendo adaptada para uma hélice de menor dimensão. 

Neste caso, ao ser utilizada uma hélice diferenciada da sugerida no Kit, é fundamental que ela 

possua uma estrutura para encaixe no motor, de modo que aconteça o movimento giratório. 

Sobre os fios, ao invés de um único de 50 cm, eles foram cortados ao meio e ligados em paralelo 

para que fosse possível assim, acender dois LEDs ao mesmo tempo e que permanecessem 

acesos sem que houvesse oscilações. 

 
Figura 8 – Hélice em funcionamento 

 
Fonte: Registro da autora (2020) 

 

O próximo passo conforme se observa na Figura 9, foi o encaixe do motor ao cano de 

PVC conferindo sustentação ao gerador eólico.  Para tanto, o motor foi encaixado no joelho de 

PVC e este por sua vez, no cano, fornecendo sustentação à hélice. Para melhor encaixe foi 

utilizado veda rosca entre o motor e o cano.  

 

Figura 9 – Encaixe do motor 

 
Fonte: Registro da autora (2020)  
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A dimensão do protótipo, e a etapa final da construção a qual envolveu a estética do 

material, poderá ficar a critério do construtor, sugerindo-se o uso de isopor entre as duas 

camadas de papelão e, em seguida, encapando com a camurça verde. Em uma das extremidades 

foi colada a cartolina preta com traços na cor branca para simular uma pista. Na outra 

extremidade foi aberto um pequeno orifício de 2 cm de diâmetro para encaixe do cano de PVC. 

Os palitos de madeira foram utilizados para simular os postes de eletricidade. Neste 

material os palitos maiores foram pintados na cor cinza (mistura da tinta na cor branca com a 

cor preta) e os menores na cor marrom. Após a secagem da tinta, os palitos pintados na cor 

marrom foram colados com fita adesiva aos palitos cinza. Em seguida, os palitos maiores foram 

afixados na camada superior entre o papelão e o isopor, estando o primeiro palito a uma 

distância de 20 cm em relação ao gerador e o segundo a uma distância de 8 cm em relação ao 

primeiro palito. 

Cada um dos fios condutores foram colocados em um poste, utilizando-se de fita adesiva 

para evitar a movimentação dos fios e melhorar sustentação (Figura 10). 

 
Figura 10 – Montagem dos postes 

 
Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Para o funcionamento do protótipo sugere-se no Kit que um secador de cabelos seja 

acionado demonstrando o movimento dos ventos, ou seja, a conversão da energia mecânica em 

energia elétrica através da geração do motor, impulsionando os dois LEDs e permitindo que 

sejam acesos em paralelo conforme a Figura 11. 

Foi testado, ainda, um ventilador de mesa em substituição ao secador de cabelos, no 

entanto, não houve movimentação suficiente para girar a hélice. Neste caso, o professor poderia 

utilizar deste conceito para explicar que determinadas regiões são mais susceptíveis para o 

aproveitamento dessa forma de energia. Também é possível realizar estudos sobre a velocidade 

dos ventos, necessária para a produção de energia. 
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Figura 11 – Protótipo de gerador eólico em funcionamento 

 
Fonte: Registro da autora (2020) 

 

O protótipo do gerador eólico poderá favorecer o estudo sobre a conversão de energia 

proporcionada pelo vento em energia elétrica, trabalhando na unidade temática “Matéria e 

energia” da BNCC, os seguintes objetos de conhecimento e habilidades:  

 

Fontes e tipos de energia, Transformação de energia e Uso Consciente de energia 

elétrica. Habilidades: (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes 

(renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, 

comunidades ou cidades; (EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, 

fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais;  

(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua 

escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de 

sustentabilidade(consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo 

responsável; (EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 

(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus 

impactos socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, 

comunidade, casa ou escola (BRASIL, 2018, p. 349). 

 

A utilização dos protótipos de geradores solar e eólico tende a favorecer a compreensão 

sobre o processo de como a luz do sol ou o movimento dos ventos podem ser transformados em 

energia. Nesse sentido, sugere-se no Kit que os alunos sejam orientados a traduzir esse processo 

através de um desenho para mobilizarem habilidades para comunicar o que podem ter entendido 

sobre o assunto.  

Sugere-se ainda a realização de um levantamento sobre as principais vantagens de se 

utilizar a energia eólica e os impactos socioambientais quando da utilização das fontes 

renováveis para a geração de energia, provocando o estudante a participar ativamente do 

processo.  

Como forma de complementar as discussões realizadas e contribuir para a construção 

do conhecimento pelo aluno sobre o funcionamento da energia eólica e, ao mesmo tempo, que 
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ele reconheça a importância do conhecimento científico para a sociedade, o Kit apresenta como 

sugestão, a indicação do filme “O menino que descobriu o vento”, dos autores William 

Kamkwamba e Bryan Mealer, cujo lançamento mundial foi em 2019 e encontra-se disponível 

em alguns sites comerciais. Recomendado para maiores de 12 anos de idade, este filme foi 

baseado na história real de um malawiano (nascido em Malawi, país localizado na África 

Oriental), que apesar das dificuldades financeiras e da falta de credibilidade em seu potencial, 

consegue descobrir, através da leitura e da pesquisa científica, um meio de suprir as 

necessidades da comunidade em que vivia. Essa descoberta se dá por meio do desenvolvimento 

de um artefato capaz de converter a energia mecânica (movimentação de uma hélice pelo vento) 

em energia elétrica para acionar bombas de água. 

Convém citar, ainda, que este protótipo poderá ser adaptado de acordo com o perfil dos 

alunos. Se o público-alvo forem crianças dos primeiros anos do ensino fundamental, não é 

necessário que compreendam o processo gerador naquele momento, mas sim o contexto da 

conversão da energia mecânica provinda do vento em energia elétrica. Assim, a construção de 

uma maquete, sem necessariamente conter os fios conectores de geração de energia será útil 

para tal funcionalidade, embora sem a observação do processo de funcionamento das lâmpadas. 

Para tanto, o Kit traz como sugestão uma hélice encontrada em brinquedos e doces infantis 

(Figura 12), a qual não necessariamente será acoplada a um motor, mas servirá, por exemplo, 

como demonstração ou construção de uma maquete utilizada para os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

Figura 12 – Opção de hélice para utilização nos anos iniciais do ensino fundamental 

 
Fonte: Registro da autora (2020)  

 

 

Para os anos finais do ensino fundamental, a simulação pode vir acompanhada de 

https://www.google.com.br/search?q=William+Kamkwamba&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvKDHNMTMxVuLSz9U3ME4vrqww1hLOTrbST8vMyQUTVsUl-UWVi1gFwzNzcjITcxW8E3OzyxNzkxJ3sDICAJQTPfNJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTr--J_pHvAhVwLLkGHeWgAuYQmxMoATAfegQIHhAD
https://www.google.com.br/search?q=William+Kamkwamba&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvKDHNMTMxVuLSz9U3ME4vrqww1hLOTrbST8vMyQUTVsUl-UWVi1gFwzNzcjITcxW8E3OzyxNzkxJ3sDICAJQTPfNJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTr--J_pHvAhVwLLkGHeWgAuYQmxMoATAfegQIHhAD
https://www.google.com.br/search?q=bryan+mealer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvKDHNMTMxVuLSz9U3SDYxyDDL0xLOTrbST8vMyQUTVsUl-UWVi1h5kooqE_MUclMTc1KLdrAyAgASyc4KRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTr--J_pHvAhVwLLkGHeWgAuYQmxMoAjAfegQIHhAE
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funcionamentos mecânicos ou parcialmente mecânicos, utilizando-se de baterias ou pilhas 

como parte do processo gerador da energia. 

Já no ensino médio, técnico ou superior, o material pode ser utilizado para trabalhar 

estudos mais aprofundados sobre os conceitos da Física, questionando-se o papel dos elétrons, 

dos fios condutores, dos capacitores e ligações em paralelo, por exemplo. 

 

4.1.1.6 Protótipo do condensador solar 

O Kit apresenta o protótipo de um condensador solar como possibilidade para investigar 

a dessalinização da água a partir da luz do sol e, através do processo de aquecimento, 

condensação e dessalinização, tornar a água passível de consumo. Neste caso, além de 

possibilitar aos estudantes o estudo de fenômenos como evaporação, condensação e destilação 

simples, espera-se que os mesmos observem o protótipo como uma alternativa de produção de 

água potável a partir da água salgada, visto que este recurso é encontrado em grande abundância 

no Planeta (97,5% de toda água existente na Terra), tornando-se uma alternativa para novos 

estudos, no caso de uma  crise hídrica, por exemplo. 

O referido protótipo foi inspirado no modelo original demonstrado na Figura 13, 

proposto pelo Professor Doutor Maurício Luiz Sens, do Departamento de Tratamento de Água 

da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (SOARES, 2004; PORTAL G1, 2018), e 

consistia em produzir água potável a partir da água salgada, salobra ou doce contaminada 

utilizando, para tanto, da destilação solar natural. 

 

Figura 13 - Modelo original proposto pelo Prof. Maurício Luiz Sens (IFSC) 

 

Fonte: Material enviado pelo Prof. Maurício Luiz Sens (IFSC) à autora (2017)   
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Para a construção do protótipo foram utilizados os seguintes materiais: 

• Vidros (base: 20 cm x 20 cm x 10 cm; reservatório interno: 18,5 cm x 19 cm x 5 cm; 

suporte para o reservatório interno: duas partes de 0,5 cm x 18 cm x 0,3 cm; 

cobertura: 19 cm x 19 cm x 6 cm, a qual deverá ser dividida em duas partes). 

• Cola de silicone; 

• 1 torneira para filtro comum;  

• 1 garrafa PET 600 ml para abastecimento; 

• 600 ml de água; 

• 1 cano plástico com dosador (50 cm); 

• 1 cano plástico (9 cm); 

• 1 parafuso médio (0,5 cm x 2,5 cm); 

• 3 colheres de sopa de sal. 

 

Para auxiliar na confecção do protótipo os vidros foram cortados por um profissional da 

área, seguindo as medidas indicadas pela pesquisadora. Com o vidro já nas dimensões 

indicadas, foi realizada a junção das partes com cola de silicone, iniciando-se pela base, seguida 

do reservatório interno e da cobertura (Figura 14). 

 

Figura 14 – Montagem do condensador solar. A – Vista frontal; B – Reservatório; C – Cobertura do protótipo 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

 

A Figura 15, demonstra a distância de 5 cm calculada do reservatório para a base e de 9 

cm com relação à altura. Convém destacar que as dimensões do protótipo podem variar a 

critério do professor e de acordo com o objetivo e níveis de ensino. 
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Figura 15 – Protótipo do condensador solar com reservatório interno 

 
Fonte: Registro da autora (2020) 

 

A base contém uma abertura na parte inferior frontal de 1,5 cm de diâmetro (seta 1 da 

Figura 16) para colocação da torneira e uma abertura na parte superior lateral de 

aproximadamente 0,7 cm (seta 2 da Figura 16) para colocação do cano que liga a garrafa PET 

para abastecimento ao reservatório.  

 

Figura 16 – Aberturas frontal e lateral 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Importante ressaltar que a vedação é fundamental pois além desse protótipo receber 

água, essa será aquecida e, ao entrar em contato com a cobertura do protótipo irá condensar e 

as gotículas serão captadas. 

Tanto a cobertura, quanto o reservatório interno, são removíveis para facilitar o processo 

de higienização do material. Nas paredes laterais da base foram ser colados o suporte para o 

5 cm 

cmc

m 

cmc

m 

9 cm 
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reservatório indicado pelas setas na Figura 17.  

 

Figura 17 – Suporte para o reservatório 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Outra função do suporte é para que haja um espaço entre a base e o reservatório, 

permitindo o escoamento da água evaporada e dessalinizada pelas laterais, conforme se observa 

no interior do protótipo demonstrado na Figura 18. 

 

Figura 18 – Interior do protótipo 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

O reservatório interno foi encaixado ao protótipo, seguido da cobertura em formato 

piramidal. A construção do teto em formato de pirâmide permite maior inclinação e um volume 

maior de escoamento da água condensada.  

A etapa final da montagem consistiu em abastecer a garrafa plástica PET (sugestão 600 

ml) contendo água e o equivalente a três colheres de sopa de sal e acoplá-la ao protótipo 
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conforme demonstrado na Figura 19. 

 

Figura 19 – Abastecimento do protótipo 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

O parafuso utilizado para a construção possui a função de tampar o cano destinado ao 

reservatório (Figura 20), quando ele não estiver sendo abastecido. 

 

Figura 20 – Cano do reservatório 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Sobre o funcionamento, conforme a água salgada contida no reservatório interno aquece 

através da incidência do sol, ocorre a evaporação (Figura 21), o vapor toca nas paredes de vidro 

e condensa, então o líquido é conduzido pelas laterais para a base, um compartimento separado 
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da água salgada, podendo ser utilizado para consumo doméstico.  

 

Figura 21 – Processo de evaporação e condensação 

 

Fonte: Registro da autora (2020) 

 

Para melhor visualização dos processos sugere-se que o protótipo seja observado pelo 

período de no mínimo 5 (cinco) dias, sendo que o mesmo deve ser acondicionado em local com 

maior incidência de luz solar possível desta forma, os estudantes poderão verificar o rendimento 

da água após todo o processo. 

Durante a utilização deste protótipo, caberá ao docente citar que novas pesquisas estão 

sendo realizadas quanto ao método, o que sugere, portanto, novos questionamentos e testes para 

comprovação da eficiência quanto à potabilidade do líquido (ABIDES, 2018) ou ainda quanto 

ao processo de dessalinização, uma vez que o excesso de cloro e cobre provindos desse 

tratamento, não podem ser devolvidos nos oceanos para se evitar a contaminação, sugerindo 

assim aos estudantes que explorem o conteúdo (PORTAL TRATAMENTO DE ÁGUA, 2021). 

Segundo Moraes (2014), o questionamento do estudante na busca por respostas a determinada 

situação deve colocá-lo no papel de um cientista, porém não como o mesmo grau de 

conhecimento. É importante que haja esse entendimento sobre os diferentes níveis de 

conhecimento de acordo com o nível de ensino no qual esse estudante se encontra, fortalecendo 

a relevância da transposição didática. 

Diante disso, a ideia inicial da utilização de um condensador solar também para 

provocar aquecimento, precisou ser adaptada, uma vez que o material foi desenvolvido com 

base na educação básica. No entanto, além da função de dessalinizador, o protótipo poderá 

também ser adaptado e utilizado como aquecedor solar, voltado neste caso, para estudantes a 

partir do ensino médio. Para tanto deverão ser construídos painéis solares a partir de garrafas 
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plásticas PET (ALANO, 2019) ou demais materiais condutores de energia térmica e acoplados 

ao recipiente do condensador, o que não é indicado, por exemplo, para alunos do ensino básico, 

uma vez que nesse caso envolve maior cautela com relação ao aquecimento da água, evitando-

se a ocorrência de incidentes, tais como um choque elétrico.  

Esse componente do Kit favorece a abordagem dos seguintes objetos de conhecimento 

da unidade temática “Matéria e energia” conforme a BNCC: 

 

Fontes e tipos de energia, Uso consciente de energia elétrica e Cálculo de consumo de 

energia elétrica, com ênfase nas habilidades (EF08CI01) Identificar e classificar 

diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em 

residências, comunidades ou cidades, (EF08CI05) Propor ações coletivas para 

otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção 

de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e 

eficiência energética) e hábitos de consumo responsável e (EF08CI06) Discutir e 

avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), 

suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 

chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola (BRASIL, 2018, p. 349). 

 

O condensador solar pode ser utilizado para fomentar discussões sobre a água enquanto 

recurso natural para a geração de energia elétrica, porém um recurso que poderá se tornar 

escasso caso a população não se conscientize sobre o seu uso. Assim, os alunos podem ser 

questionados sobre quais ações poderiam ser estabelecidas para uma redução no consumo 

individual e coletivo da água e como o planeta seria beneficiado com essas ações, tomando 

como base não apenas o uso doméstico, mas sobretudo o uso comercial. 

Sugere-se, ainda, a realização de uma pesquisa e a construção de gráficos sobre a matriz 

energética e a matriz elétrica brasileira, trabalhando neste caso, habilidades da área de ciências 

e matemática. 

Ao analisarmos a matriz energética brasileira e considerando os dados obtidos em 2018 

pela Empresa de Pesquisa Energética (BRASIL, 2021), é possível observar de acordo com a 

Figura 22, maior consumo de fontes de energia provenientes de recursos renováveis, se 

comparado a demais países a nível mundial. 

Conforme demonstra a Figura 23, a matriz elétrica brasileira revela um dado 

preocupante, pois indica que a maior fonte de recurso renovável utilizada no país para a 

produção de energia elétrica provém da água (64,9%), reforçando assim a necessidade da 

utilização consciente desse recurso natural para se evitar um possível esgotamento. 
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Figura 22 – Consumo de energia no Brasil e no mundo em 2018 

 
Fonte: BRASIL (2021). Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica. 

Acesso em 09 jul. 2021 
 

 

 

Figura 23 – Matriz elétrica brasileira 2019 

 
Fonte: BRASIL (2021). Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica. 

Acesso em 09 jul. 2021  
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Além disso, uma recente pesquisa divulgada pelo portal Valor Econômico (2021) 

discute a vantagem de uma matriz de geração energética mais diversificada frente a uma 

desafiadora crise hídrica, apontando para o aquecimento do mercado que envolve a produção 

da energia provinda de fontes renováveis. Essas pesquisas ressaltam a dependência atual da 

água como prioritária em nosso país, considerando a utilização da energia gerada pelas usinas 

hidrelétricas e o alto custo pago pelo consumidor final, sobretudo entre os meses de abril e 

setembro, quando da baixa capacidade de abastecimento dos reservatórios. 

Após a descrição do protótipo do condensador solar é possível encontrar no folheto 

atividades como um caça-palavras e um jogo de palavras cruzadas, os quais são discutidos nos 

próximos itens. Convém ressaltar que todos os protótipos produzidos levaram em consideração 

a transposição didática, pois realizou-se pesquisas a respeito dos conceitos e procedimentos 

relacionados a geração de energia e dessalinização da água e esses foram incorporados na 

produção dos materiais para que pudessem materializar o estudo de conteúdos que podem 

parecer abstratos para os alunos como, por exemplo, produção e uso de energia. Em uma 

pesquisa realizada por Carvalho, Germano e Gomes (2018) sobre a forma como os conceitos 

de energia mecânica eram abordados por livros didáticos, esses autores identificaram que a 

transposição didática presente em um dos materiais era capaz de favorecer discussões sobre 

energia em sala de aula e proporcionar melhor compreensão do conceito pelos alunos. 

 

4.1.1.7 Caça-palavras  

Para a aplicação dos conceitos discutidos através da utilização do Kit, apresenta-se 

como proposta de atividade um caça-palavras, envolvendo as áreas de Ciências e Linguagens 

(Figura 24). 

Para a composição deste modelo de caça-palavras foi utilizado o website Geniol 

disponível através do link: https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/ (Acesso 

em: 28 jun. 2020). Através desse link é possível desenvolver o seu próprio modelo, seguindo 

os seguintes passos: 

• Definir um título para o caça-palavras. 

• Definir o grau de dificuldade do jogo entre fácil, médio e difícil. 

• Especificar o tamanho do modelo entre pequeno (12x12), médio (18x12) e grande 

(22x12). 

• Listar todas as palavras que se deseja utilizar no jogo, sendo uma por linha e o 

programa irá encaixar o maior número possível de palavras dessa lista. É indicado 
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que as palavras escolhidas tenham relação com a temática apresentada no Kit. 

• Por fim, o caça-palavras é gerado e o professor pode escolher entre imprimir ou 

mesmo salvar a proposta em PDF. 

 

Como proposta para a utilização é sugerida a divisão da turma em quatro grandes grupos 

(pensando em uma sala com aproximadamente 30 a 40 alunos). Para cada grupo deverá ser 

entregue um caça-palavras para que localizem e grifem com canetas coloridas (por exemplo, 

azul para renováveis e vermelha para não renováveis) as palavras em destaque, sendo estas 

relacionadas ao estudo de fontes renováveis e não renováveis de geração de energia. 

Em seguida, sugere-se que os grupos recebam uma folha de sulfite, a qual deverá ser 

dobrada ao meio. Em um dos lados os alunos deverão fazer um desenho como forma de 

representar qual fonte de energia renovável agradou mais ao grupo e ao lado descrevam o 

motivo pelo qual escolheram essa fonte. No verso da folha deverão fazer o oposto, ou seja, 

desenhar uma fonte de energia que menos agradou ao grupo e ao lado descrever o porquê. Como 

o material considera os princípios do desenvolvimento sustentável, é aconselhável o 

aproveitamento frente e verso dessas folhas, como forma de se evitar o desperdício. 

Outra opção seria a disponibilização do website utilizado para que os alunos possam 

criar seu próprio caça-palavras em casa e defini-lo por grau de dificuldade: fácil, médio ou 

difícil. 

A realização dessa atividade pode favorecer o estudo do tema energia, a partir de 

discussões sobre o que seria energia renovável. A atividade também pode ser utilizada para 

avaliação, ao possibilitar a identificação de dificuldades sobre a temática abordada. 
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Figura 24 – Modelo de caça-palavras 

 

Fonte: Geniol (2020)  

 

 

4.1.1.8 Jogo de palavras-cruzadas 

 Assim como o caça-palavras, o jogo de palavras cruzadas enquanto componente do Kit, 

constitui-se como uma atividade para aplicar os conceitos discutidos através da utilização e/ou 

construção dos protótipos.   
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Para a composição do jogo de palavras cruzadas exemplificado na Figura 25 foi 

utilizado o website Educolorir disponível através do link: 

https://www.educolorir.com/crosswordgenerator.php (Acesso em: 28 jun. 2020).  

Utilizando desse link é possível desenvolver o seu próprio modelo, seguindo os 

seguintes passos: 

• Definir um título para o jogo de palavras cruzadas.  

• Na coluna da esquerda, descrever até no máximo 15 (quinze) palavras ou expressões 

que se deseja utilizar no jogo, lembrando que no caso de expressões, não devem ser 

inseridos espaços entre as palavras. É indicado que as palavras escolhidas tenham 

relação com a temática apresentada no Kit. 

• Na coluna da direita, descrever as definições para as palavras sugeridas. 

• Por fim, o jogo de palavras cruzadas deve ser submetido e o professor pode escolher 

entre imprimir ou salvar a proposta no arquivo de fotos PNG antes de enviar a 

atividade para os alunos. 

 

Apesar do Kit apresentar um exemplo a ser utilizado, tanto o professor como também 

os alunos poderão criar novos jogos de palavras cruzadas, para tanto necessitam de acesso à 

internet. 

O aluno ou o professor pode colocar um tema para o jogo. Neste exemplo foi utilizado 

o título, “O que eu aprendi”, porém, outra proposta poderia ser “Ações para contribuir com o 

desenvolvimento sustentável”. Assim, a partir do termo “desenvolvimento sustentável”, sugere-

se que além do jogo, o estudante escreva uma frase que contenha essas palavras e como elas 

estão relacionadas com as energias renováveis e com o melhor aproveitamento da água que 

temos em nosso Planeta. Essa atividade pode ser utilizada como uma tarefa de casa para o aluno, 

orientando-o ao detalhamento da pesquisa que ele realizou para a confecção do seu jogo e da 

sua frase. 
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Figura 25 – Modelo de palavras cruzadas 

 

 

Fonte: Educolorir (2020) 

 

 

4.1.1.9 Considerações sobre o Kit 

 

No folheto contido no guia é possível encontrar também algumas considerações finais 

sobre o Kit, para melhor orientar atividades educativas: 

 

• Os protótipos descritos compõem um Kit e podem ser reproduzidos em diversos 

momentos, utilizados conjuntamente ou isoladamente.  
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• Sugere-se, para a construção dos protótipos, uso de materiais recicláveis, doados ou de 

baixo custo, assim a reprodução pode ser de baixo custo e gerar poucos resíduos. Todo 

material pode ser adaptado, e gerar estudos sobre a viabilidade para uso na construção 

desses protótipos. 

• Os temas tratados, água e energia, devem ser discutidos interdisciplinarmente, 

proporcionando a abordagem de conteúdo das áreas: Química, Física e Biologia em 

íntima relação com discussões sobre sustentabilidade, assim o material poderá ser 

utilizado pela área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, mas também em 

atividades interdisciplinares envolvendo outras áreas do conhecimento. A exemplo, 

pode-se apresentar na área de Linguagens realizando-se reflexões sobre os objetos de 

conhecimento estudados, produção de textos, ou mesmo trabalhando a estética na 

construção do material. Já na Área de Matemática, pode ser utilizado para o cálculo 

médio do consumo de água e energia pelo estudante, a fim de contribuir com reflexões 

sobre as suas ações perante a sociedade. Além disso, a própria construção dos protótipos 

pelos alunos como sugestão no Kit, também envolve a realização de cálculos durante a 

confecção.  

• Ao utilizar o protótipo do condensador solar, o professor poderá explicar que a água é 

o principal recurso natural utilizado atualmente no processo de geração de energia, 

representando no ano base de 2019 segundo a Matriz Elétrica Brasileira (BRASIL, 

2021) 64,9% da oferta total de energia no país. Apesar de ser amplamente utilizado, esse 

recurso está sob o risco de enfrentamento de uma nova crise hídrica, caso não haja 

mobilização da sociedade e de políticas públicas para o gerenciamento de um consumo 

racional. Assim, além das discussões sobre obtenção de água potável para o consumo 

humano, também é importante discutir a relevância de se estudar outras fontes para se 

obter energia renovável, que não sejam tão agressivas para o meio ambiente, se 

comparadas aos combustíveis fósseis na produção da energia elétrica, por exemplo. 

Nesse sentido, os demais protótipos componentes do Kit poderão contribuir com essas 

discussões. 

• O material pode favorecer discussões sobre questões socioambientais, tais como 

impactos ambientais causados por fontes não renováveis de geração de energia, o 

número crescente de residências que vem aderindo à utilização de fontes de energia 

renováveis como, por exemplo, a instalação de placas fotovoltaicas e o retorno 

financeiro a médio e longo prazo desses sistemas de geração de energia, por sua vez 
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menos impactantes ao ambiente, se comparados com a utilização de combustíveis 

fósseis. 

• Considerando que em 2020 o mundo vivenciou uma pandemia provocada pela COVID-

19, tal situação provocou a suspensão de aulas presenciais na educação básica em todo 

o Brasil, o que impôs aos professores desafios com relação a organização de atividades 

remotas. Assim, o material apresentado pode ser construído pelo professor e este pode 

apresentar através da gravação de um vídeo as discussões pertinentes ou orientar que os 

estudantes produzam um protótipo, e realizem a demonstração do material também em 

vídeo, explicando o conhecimento construído. 

• O material apresentado sugere adaptações nos protótipos para que possa ser utilizado 

em vários níveis de ensino, permitindo ao aluno participar mais ativamente de todo o 

processo de ensino e aprendizagem e explorando o conteúdo de acordo com as 

orientações do professor. Também é objetivo do material favorecer relações entre 

conteúdos didáticos e o cotidiano do estudante, para que esse construa um 

posicionamento mais crítico no que se refere às suas ações enquanto cidadão, para o 

desenvolvimento de uma sociedade baseada nos princípios da sustentabilidade. Nesse 

sentido, as discussões propostas no Kit e inseridas durante a utilização dos protótipos 

constitui-se um diferencial para despertar o interesse do aluno sobre a relevância da 

temática. 

• Nesse Kit, além de recomendações de uso e produção dos materiais de estudo, é possível 

encontrar também a indicação de links para a construção de outros protótipos sobre a 

temática e até mesmo implementação em construções reais, o que possibilita ao aluno 

uma visão de que novas pesquisas e novas tecnologias estão sendo constantemente 

desenvolvidas, ressaltando a importância do conhecimento científico para o 

desenvolvimento da sociedade, como também a aplicação prática de conceitos e estudos 

no cotidiano. 

• Sugere-se ao professor, após a utilização do material, a sistematização do conhecimento 

construído pelos alunos, através da organização de discussões, atividades escritas, 

debates ou seminários para discutir as principais fontes de energia renováveis.  

 

Sobre os seminários, Melo e Fusinato (2016), acreditam que aliado a utilização de outros 

recursos como a produção de vídeos e a realização de experimentos, citadas anteriormente 

podem se tornar eficazes para o ensino sobre as fontes de energia, além de possibilitar ao aluno 
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o interesse pelo conhecimento na temática e consequentemente o desenvolvimento de uma 

postura mais ativa em seu aprendizado.  

Considerando o momento atual de ensino híbrido ou mesmo à distância, a produção de 

vídeos ou a realização de experimentos aproveitando-se da utilização dos componentes do Kit, 

podem se tornar consideráveis ferramentas para a avaliação da aprendizagem. 

Outra sugestão proposta no material, é que seja promovida pela Diretoria de Ensino do 

Município, uma Oficina para a construção coletiva dos protótipos pelos professores. 

 

4.2 Avaliação e Análise do Produto Didático 

O produto didático foi avaliado por nove professores das áreas de Ciências da Natureza 

de diferentes escolas e por uma professora e coordenadora pedagógica também da mesma área 

e Município que atuam na rede estadual de ensino de São Paulo. 

Além desses professores, outro participante da pesquisa se refere a um professor 

especialista na área de Física e Energia da Universidade de São Paulo (USP). 

Quando analisado o perfil dos participantes, a idade variou entre 42 a 57 anos, sendo 

composto por 8 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Os dados sobre formação e 

características individuais são descritos no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Caracterização dos participantes 

Participante Sexo Idade Formação 
Atuação profissional 

(Disciplina) 

Tempo de 

atuação 

(anos) 

1 Feminino 42 Ciências Biológicas - Licenciatura Ciências 20 

2 Masculino 49 
Licenciatura em Ciências com 

habilitação em Biologia 

Ciências/Biologia 

 
22 

3 Feminino 56 Ciências Biológicas Ciências 22 

4 Feminino 47 Licenciatura em Ciências 
Ciências, Biologia, 

Química e Física 
7 

5 Feminino 56 

Licenciatura em Biologia e 

Pedagogia. Mestrado em Ciências 

e Tecnologia dos alimentos 

Ciências/Biologia 

 
34 

6 Feminino 57 Ciências Biológicas 
Ciências/Biologia 

 
28 

7 Feminino 43 
Licenciatura em Física e 

Matemática 
Matemática 14 

8 Feminino 49 Licenciatura em Ciências/Química Ciências/Química 28 

9 Feminino 54 
Ciências com habilitação em 

Biologia 

Ciências, Biologia, 

Química e Física 
30 

10 Masculino 50 
Ciências com habilitação em 

Química 
Ciências/Química 20 

11 Masculino 54 Engenharia Agronômica 
Física do Ambiente 

Agrícola 
21 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020) 
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Sobre o tempo que leciona, a Figura 26 demonstra que os participantes apresentam mais 

de cinco anos de atuação profissional, ocorrendo uma variação entre sete e trinta e quatro anos 

na profissão. 

 

Figura 26 – Tempo na profissão 

 
Fonte: Dados da pesquisa, gráfico gerado pelo Google Forms (2020) 

 

Quando questionados sobre a atuação no ensino, no caso de regular ou integral, a grande 

maioria respondeu atuar no ensino regular e apenas 3 participantes no ensino integral, 

destacando que um professor atualmente do regular informou já ter passado pela experiência 

de lecionar no integral. 

Outro aspecto identificado foi que apenas 1 participante citou a realização de curso de 

pós-graduação - Mestrado em Ciências e Tecnologia de Alimentos. No entanto, a pergunta o 

solicitava especificar se o curso de formação se referia a Licenciatura ou Bacharelado, não 

necessitando citar as formações complementares. 

Para Lüdke e André (2012), a fase mais formal de uma análise tem lugar quando do 

término da coleta de dados. “Nesse momento o pesquisador já deve ter uma ideia mais ou menos 

clara das possíveis direções teóricas do estudo e parte então para trabalhar o material 

acumulado, buscando destacar os principais achados da pesquisa” (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, 

p. 48). Desta forma, inicia-se agora a análise sobre a avaliação do material pelos participantes 

lembrando que foi utilizado P1, P2, P3 e assim subsequentemente para ser referir aos 

professores participantes, conforme descrito nos procedimentos metodológicos. 

A primeira questão da ficha avaliativa citava a relevância da temática abordada, a qual 

deveria ser avaliada em uma escala de 0 a 3 onde 0 representaria não atendimento ao item 

descrito, 1- pouco atendimento, 2- atendimento satisfatório e 3-atendimento pleno. Nessa 

questão todos os onze participantes afirmaram atendimento pleno ao item descrito. 

A próxima questão abordava se o material poderia ser considerado como um recurso 
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criativo e inovador no ensino, e 8 participantes afirmaram atendimento pleno ao item proposto, 

enquanto 3 responderam que atendia ao esperado, ou seja, atendimento satisfatório para a 

questão proposta. 

Segundo Souza (2007), quando o conhecimento parte do concreto para o abstrato, a 

aprendizagem se torna mais significativa para a criança, pois ela entende que pode aprender e 

se divertir ao mesmo tempo, concordando com Fiscarelli (2007), que afirma que a apresentação 

física do material tende a elevar o interesse do aluno pelo conteúdo e consequentemente ampliar 

o seu nível de aprendizagem. A autora ressalta a importância dos materiais didáticos como 

forma de tornar a aula mais prazerosa para os alunos e para o professor: “quebram o excesso de 

verbalismo e concretizam o assunto abordado pelo professor” (FISCARELLI, 2007, p. 4). 

Dessa forma, os protótipos foram produzidos para apresentar situações que pudessem tornar 

concreto alguns conceitos. 

Ao serem indagados se o material didático poderia favorecer o alcance de objetivos de 

ensino sobre a geração de energia, a totalidade dos participantes, conforme a Figura 27, 

afirmaram um atendimento pleno para a questão proposta. 

 

Figura 27 – Alcance de objetivos de ensino sobre a geração de energia 

 
Fonte: Dados da pesquisa, gráfico gerado pelo Google Forms (2020) 

 

Por outro lado, é importante destacar que a simples manipulação de objetos concretos 

em sala de aula não representa necessariamente que eles sejam didáticos. Daí a necessidade da 

mediação por parte do docente com relação ao uso adequado do material para se alcançar o 

objetivo de ensino proposto, bem como o domínio do conteúdo trabalhado, de modo que os 

materiais utilizados sirvam como estímulo para os estudantes buscarem aprofundar seus 

conhecimentos por meio de novas pesquisas. “O uso de materiais didáticos no ensino escolar, 

deve ser sempre acompanhado de uma reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade 

no processo de ensino e de aprendizagem, para que se alcance o objetivo proposto” (SOUZA, 

2007, p. 113). 
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Na questão seguinte, sobre o uso do material constituir-se como motivador para uma 

apredizagem mais efetiva do conteúdo discutido no Kit, os 11 professores participantes 

afirmaram um atendimento pleno do material, configurando que o professor compreende a 

necessidade da utilização de recursos diferenciados dos comumente utilizados em sala de 

aula como giz e lousa, por exemplo. 

Ao enfatizar o estudo de fontes renováveis de geração de energia e obtenção de água 

potável, o desenvolvimento de um Kit enquanto material didático, surgiu como proposta para 

possibilitar ao aluno manusear um objeto e relacioná-lo ao conteúdo teórico discutido pelo 

professor e apresentado no livro didático, ou através da exibição de documentários envolvendo 

questões sobre as diferentes fontes de energia, os impactos ambientais, o consumo consciente, 

a crise hídrica e o desenvolvimento sustentável.  

Quando questionados se o material didático que estava sendo avaliado era passível 

de adaptação para diferentes níveis de aprendizagem, 9 entre os 11 professores avaliaram 

como atendimento pleno ao item. E, ao serem questionados se o material era passível de 

adaptação para diferentes realidades escolares, 10 entre os 11 participantes afirmaram que o 

Kit poderia ser adaptado para diferentes realidades. Essas afirmativas podem ser 

relacionadas ao  baixo custo e a utilização de materiais recicláveis ou doados na composição 

do Kit, considerados pela pesquisa como grandes aliados para o acesso tanto do professor, 

quanto da escola. Na questão sobre avaliação se o material é passível de replicação pelo 

professor, 11 respondentes marcaram o algarismo (3) afirmando ser o material passível de 

replicação. 

Diante de uma situação pandêmica como atual de COVID-19, que está impactando 

diretamente em diversos setores, como por exemplo, a economia do país e refletindo na 

redução de custos inclusive na educação, o Kit apresentado nessa pesquisa por necessitar de 

baixo investimento financeiro pode favorecer a utilização pelos professores, viabilizando o 

uso pelas escolas, sejam estas públicas ou particulares. Nesse sentido, convém ressaltar que 

muitos Kits sobre energia são comercializados em sites especializados na venda de produtos, 

contudo, apresentam apenas protótipos avulsos de geradores solar e eólico para montagem, 

alguns inclusive sem indicação do nível de escolaridade, e normalmente com um custo 

bastante representativo, o que torna um outro diferencial para o Kit desta pesquisa, por 

unificar diversos protótipos em um único material. 

Na ficha avaliativa também estavam presentes as seguintes questões que podem ser 

observadas nos Figuras 28 e 29: “O uso do material pode estabelecer a relação professor-

aluno-conhecimento?” e “O material pode favorecer ações práticas em sala de aula?”.  
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Figura 28 – Estabelecimento de relação professor-aluno-conhecimento 

 

Fonte: Dados da pesquisa, gráfico gerado pelo Google Forms (2020) 

 

 

 

Figura 29 – Favorecimento de ações práticas além da sala de aula 

 

Fonte: Dados da pesquisa, gráfico gerado pelo Google Forms (2020) 

 

 

Nesse sentido, Campos (1999) enfatiza que uma demonstração prática além de otimizar 

a exposição teórica do educador, também instiga a atividade intelectual dos estudantes, uma 

vez que os questionamentos realizados pelo professor durante uma demonstração, coloca os 

alunos em uma posição mais ativa, favorecendo o desenvolvimento de sua autonomia. 

Giordan (1999) concorda com a importância da atividade prática em sala de aula: “É de se 

ressaltar a capacidade de os alunos criarem modelos explicativos para o fenômeno em estudo, 

o que sem dúvida é uma competência importante a ser cultivada em situações de ensino 

envolvendo experimentação” (GIORDAN, 1999, p. 7). 

Assim também para Krasilchik (2008) que ressalta a importância da realização de 

atividades diferenciadas do modelo expositivo de conteúdo, referindo-se às práticas em sala de 

aula e o interesse do aluno para com a proposta realizada. De acordo com a autora, a construção 

de significados deve ocorrer de forma contínua para que os conceitos estudados não se limitem 
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apenas às aulas, mas que sejam utilizados pelos alunos para interpretar o mundo no seu 

cotidiano. Para tanto, ainda segundo a autora, constitui como tarefa dos professores criar 

situações que vão além da apresentação dos conteúdos da proposta curricular, de forma a 

envolver os alunos em atividades que promovam o seu aprendizado citando neste caso a relação 

professor-aluno. Para Krasilchik (2008), o conhecimento tende a ser favorecido a partir do 

estabelecimento dessas relações interpessoais com colegas e professores. 

As respostas para as questões demonstradas nos gráficos acima, reforçam a relação sobre a 

importância da utilização de materiais didáticos que possam atrair a atenção dos alunos, 

aumentando seu interesse no estudo pelo conteúdo, tanto no contexto escolar como em seu 

cotidiano.  

Segundo Moreira (2011), ao desenvolver pesquisas em ensino devem ser 

considerados tanto o contexto do ensino formal na sala de aula como parte integrante da 

escola, como também avaliar que esta instituição encontra-se inserida na sociedade de um 

modo geral. Para o autor, a sala de aula é um micromundo, uma microcultura na qual a escola 

é composta por regras formais e informais e a sociedade por sua vez, composta por seus 

valores e expectativas. Desta forma:  

 

O que acontece na sala de aula é influenciado pelo que acontece em outros níveis de 

organização social e cultural. Tudo isso indica que o ensino se dá em um certo 

contexto que o ensino se dá em um certo contexto que a pesquisa em ensino não pode 

ignorar e que, a rigor, é parte inseparável do fenômeno de interesse dessa pesquisa 

(MOREIRA, 2011, p. 16). 

 

Analisando o percentual de respostas para essas questões, ou seja, 10 professores 

indicando um atendimento pleno aos itens propostos, refletem ainda o reconhecimento de que 

um aluno interessado possa se envolver mais ativamente no processo de ensino e aprendizagem 

e, desta forma, o professor atua como mediador na construção do conhecimento. Nesse sentido, 

convém destacar a importância desse professor mediador, não como um transmissor de 

conhecimentos, mas como uma ponte de ligação que possibilita ao aluno o desenvolvimento de 

maior autonomia para aprofundar os seus estudos, e que estes possam ultrapassar os espaços 

escolares. 

Para a questão: “O uso e apropriação do material pelos estudantes possibilita a 

construção de um posicionamento mais crítico frente ao desenvolvimento sustentável?”, 10 

professores indicaram um atendimento pleno para a questão.  

Segundo Miller (2007), a construção de sociedades mais justas e sustentáveis, depende 

da alfabetização ambiental e de uma visão de mundo cujo processo deve ser constituído por 
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longa duração. Depende ainda da aprendizagem em saber avaliar as consequências de nossas 

escolhas e estilos de vida atual e futuro, além do “desejo de fazer do mundo um lugar melhor e 

agir para tanto” (MILLER, 2007, p. 498). Para o autor, nós enquanto cidadãos, contribuímos de 

forma direta ou indireta para a ocorrência de problemas ambientais, cabendo, portanto, o 

entendimento de que o individual é essencial para o sucesso do coletivo, pois a constituição de 

uma sociedade mais sustentável tem relação com a mudança no próprio estilo de vida 

(MILLER, 2007). Para Sachs (2008) o desenvolvimento sustentável possui diferentes 

dimensões que necessitam de equilíbrio e planejamento estratégico, sobretudo do poder 

público, sendo elas: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e política. Este 

autor defende uma economia mais solidária, valorizando as pessoas, seus costumes, saberes e 

reconhecendo o papel individual e o coletivo para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

justa e sustentável. 

Assim, ao fazer uso do Kit, tanto o aluno como o professor deverão entender que não se 

trata apenas de uma aula diferenciada do habitual giz, lousa, apostilas,  tampouco, visualizá-lo 

como um brinquedo, mas sim compreender o objetivo e o propósito da utilização desse Kit, 

como um material que pode contribuir para aprofundar o conhecimento sobre a temática, bem 

como relacioná-lo com ações individuais e coletivas que possam favorecer o desenvolvimento 

de uma sociedade baseada nos princípios da sustentabilidade. 

Os 11 professores que avaliaram o Kit acreditam que o uso desse material possa 

proporcionar novos questionamentos e investigação por parte do aluno (Figura 30), reforçando 

as discussões dos parágrafos anteriores sobre a importância da participação ativa e o 

desenvolvimento do pensamento crítico pelo aluno, bem como a curiosidade para uma 

investigação mais aprofundada envolvendo a temática. 

 

Figura 30 – Questionamentos e investigação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, gráfico gerado pelo Google Forms (2020)   
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Segundo Mendes (2009) a participação ativa do aluno durante as aulas reflete em seu 

comportamento enquanto cidadão. Assim, as atividades realizadas devem considerar que não 

basta que os alunos aprendam apenas o conteúdo das disciplinas, mas que possam aplicar os 

conhecimentos explorados de uma maneira mais abrangente e humanista. Dessa forma, se 

propõem discussões e a participação ativa do estudante durante o decorrer das atividades.   

Quando questionados se o Kit poderia favorecer a transposição didática dos conteúdos, 

as respostas demonstradas na Figura 31 indicaram que, de acordo com o que se esperava, o Kit 

pode relacionar pesquisa e ensino na opinião dos professores participantes, pois 10 deles 

informaram um atendimento pleno para o item, enquanto um professor indicou também 

atendimento satisfatório para a proposta. 

 

Figura 31 – Favorecimento da transposição didática 

 
Fonte: Dados da pesquisa, gráfico gerado pelo Google Forms (2020) 

 

Para Moraes (2014) a própria comunidade científica afirma que o conhecimento 

produzido na Universidade pode ser sistematizado de modo a proporcionar ao aluno outras 

formas de aprendizagem, mais aplicada e menos teórica. No entanto, para que isso ocorra é 

fundamental que haja certo equilíbrio entre as comunidades científica e escolar, devendo estas 

caminhar juntas. De acordo com a autora, nem sempre um cientista será um bom educador, o 

que reforça a relevância da transposição didática para melhor compreensão dos estudantes. 

O saber a ser ensinado nas escolas deve ser passível de recortes do saber científico e 

aceitáveis por critérios pedagógicos e institucionais, viabilizando dessa forma a apropriação 

desse saber pelo sujeito que irá transmiti-lo, neste caso o professor, e pelos sujeitos que irão 

recebê-lo. Nesse sentido, o saber produzido na academia tende a passar por um processo de 

“dessincretização” no qual a prática da criação é substituída pela prática da aprendizagem, 

desligando-se dos vínculos autorais para que a sociedade passe se apropriar desse conhecimento 

(CHEVALLARD, 1991). De acordo com Chevallard (1991) é preciso que o saber sábio 

produzido pela ciência passe por um processo de transformação e, posteriormente, se torne apto 
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a um saber a ser ensinado. 

A transposição didática utilizada no produto deste trabalho ocorreu desde o momento 

da seleção dos artigos sobre a temática, como na composição dos protótipos para o Kit. Foram 

selecionadas pesquisas científicas com protótipos em sua grande maioria desenvolvidos para o 

estudo da Física ou Engenharias. Embora a busca tenha focado em protótipos para o ensino do 

conteúdo relacionado ao produto didático dessa pesquisa, os protótipos foram localizados 

apenas nas disciplinas acima citadas.  Deste modo, foi necessário realizar uma adaptação para 

o ensino básico, atentando-se para a não fragmentação do conteúdo e ao mesmo tempo em que 

pudesse ser passível de compreensão pelos estudantes. 

Assim, buscou-se por uma linguagem mais didática, porém conservando-se os 

princípios fundamentais da ciência. Exemplo disso foi a busca por materiais de fácil acesso para 

a constituição dos protótipos, além de materiais que permitissem a visualização da ocorrência 

de fenômenos naturais como evaporação e condensação ou ainda a manipulação de uma mini 

placa fotovoltaica para o estudo da geração da energia solar.  

 

Para que determinado conhecimento seja ensinado, em situação acadêmico-científica 

ou escolar, necessita passar por transformação, uma vez que não foi criado com o 

objetivo primeiro de ser ensinado. A cada transformação sofrida pelo conhecimento 

corresponde, então, o processo de Transposição Didática (POLIDORO e STIGAR, 

2010, p. 3). 

 

Outra questão presente no Kit para que constituísse um material didático, foi a 

sensibilização através da leitura de uma carta como forma de despertar o interesse no conteúdo 

proposto ou mesmo trabalhar atividades consideradas como passatempo, tais como um jogo de 

palavras cruzadas ou um caça-palavras, os quais podem, inclusive, ser desenvolvidos por meio 

digital, entendendo as necessidades de um momento de ensino híbrido. Ou seja, o material 

didático desenvolvido nessa pesquisa buscou trabalhar os conceitos científicos discutidos na 

academia, porém contextualizando-os e tornando-os acessíveis para a educação básica, cabíveis 

de utilização em diferentes níveis de ensino, seguindo as orientações contidas no folheto. 

Nascimento (2016) apud Chevallard (1991) destaca como componentes da transposição 

didática a atualização moral e a atualização biológica do saber. A primeira como forma de 

atender às demandas sociais e tecnológicas da sociedade e a contextualização dos conceitos 

científico-escolares utilizando-se de tecnologias contemporâneas, e a segunda como forma de 

relacionar as necessidades e discussões atuais da ciência. Tais recomendações foram 

consideradas na elaboração do Kit, o que reforça o conceito da utilização da transposição 

didática no material, por exemplo, quando são apresentadas discussões e pesquisas recentes 

relacionadas com a temática e com sugestões de aprofundamento nos estudos de acordo com o 
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nível de ensino em que o material for trabalhado. 

Nas questões finais da ficha avaliativa, os professores foram indagados se o Kit poderia 

auxiliá-los a trabalhar com os conteúdos envolvendo a temática e se haveria interesse no 

desenvolvimento de uma aula virtual ou presencial utilizando esse material. No que se refere 

ao primeiro questionamento, a totalidade dos professores indicaram um atendimento pleno ao 

item proposto, ou seja, consideram que o Kit poderia ser útil para trabalhar conceitos sobre a 

geração de energia e sobre a obtenção de água potável por meio do processo de condensação e 

dessalinização. Já sobre o segundo questionamento, que se refere ao interesse do participante 

em aplicar o material, 9 professores indicaram atendimento pleno, representando o seu interesse 

na aplicação, seja ela virtual ou presencial.  

A aceitação dos professores avaliadores do material apresentado e as possíveis 

adaptações para o uso não presencial refletem o momento atual, no qual através da pandemia 

de COVID-19, discussões sobre um novo modelo de ensino e aprendizagem colaborativos 

foram ainda mais acentuadas. O protagonismo do professor e a busca por novos meios e novas 

abordagens educacionais, nunca estiveram tão em pauta, o que por outro lado representa uma 

saída por vezes forçada, da zona de conforto dos atores envolvidos. Além disso, esse novo 

cenário educacional reflete ainda mais o conceito de que a aprendizagem vai além da sala de 

sala, e, para tanto, é preciso considerar as experiências em espaços não formais de educação, 

bem como o cotidiano dos estudantes, estabelecendo, portanto, uma relação com os objetivos e 

propósitos do Kit. 

Com relação aos outros dois professores, observou-se que um deles respondeu como 

zero interesse na escala de 0 a 3, enquanto o outro respondeu com o algarismo numérico 1, 

indicando pouco interesse. No entanto, por serem as únicas questões que apresentaram 

indicadores abaixo do esperado, buscou-se verificar se havia alguma justificativa para a escolha 

no espaço destinado para críticas e sugestões. 

Na última questão estruturada, os professores foram indagados sobre o seu 

conhecimento no assunto para a utilização do material e, no caso, 10 entre os 11 participantes 

afirmaram um atendimento pleno ao item proposto, ou seja, consideram-se aptos para a 

utilização do Kit, embora um participante também tenha respondido como atendimento 

satisfatório. Tais afirmações refletem que o material possui uma linguagem didática para esses 

professores e que, ao ter conhecimento sobre o assunto, poderia otimizar a sua utilização em 

sala de aula. 

Essas reflexões corroboram com Souza (2007) sobre a importância do domínio de 

conteúdo pelo professor ao utilizar determinado material, entendendo inclusive os propósitos 
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para a sua utilização, reforçando as ideias de Fiscarelli (2007) de que “os materiais didáticos 

selecionados e escolhidos pelos professores são aqueles que, primeiramente, dão segurança a 

eles quanto à maneira de usá-los e à receptibilidade dos alunos” (FISCARELLI, p. 4, 2007). 

Justifica-se nesse caso a proposta de transposição didática utilizada no desenvolvimento do Kit, 

pois ele reúne em um mesmo material uma série de discussões que muitas vezes são encontradas 

em diversas pesquisas científicas, mas em sua grande maioria fragmentadas e restritas ao meio 

acadêmico.  

Além das questões estruturadas e avaliadas em uma escala de 0 a 3, discutidas nos 

parágrafos anteriores, a ficha também constava de uma questão dissertativa, a qual para finalizar 

a avaliação do Kit e realizar o envio da ficha, os professores deveriam descrever críticas e/ou 

sugestões com relação ao material. 

No caso do primeiro participante, tratava-se na realidade de uma professora que havia 

se aposentado recentemente e, portanto, não estaria mais atuando em sala de aula, muito embora 

tenha parabenizado o material, conforme a sua justificativa: “Estou aposentada desde setembro, 

por isso não tenho interesse em trabalhar com este material, neste momento. Parabéns a todos 

os envolvidos neste excelente trabalho!” (P5). 

Já o outro participante não justificou a escolha pela não utilização do Kit, mas também 

fez críticas positivas com relação ao material: “Bem legal o material. Penso que aulas 

investigativas e experimentais auxiliam e muito na aprendizagem” (P10). 

Dentre os 11 participantes 3 realizaram sugestões para o Kit, sendo que algumas dessas 

sugestões foram consideradas para o produto final, outras, porém não foram passíveis de 

consideração por não atender aos objetivos e propósitos do material didático apresentado nesse 

trabalho. As descrições dessas sugestões encontram-se descritas abaixo. 

O P6 sugere a replicação da construção do material pelos docentes e sob a orientação 

da Diretoria de Ensino da Região através de reunião previamente agendada. Tal sugestão pode 

ser realizada, pois o material já contempla orientações para a construção dos protótipos, 

restando apenas a devida publicação do trabalho. A sugestão do participante sobre a realização 

de uma oficina promovida pela Diretoria de Ensino foi acrescentada no item considerações 

finais sobre o Kit, encontrada na página 36 do folheto que compõe o material. 

O P9, recomenda “pesquisar as habilidades do Currículo Paulista da disciplina de 

Ciências, do 1º ao 9º ano e indicar onde pode ser utilizado o material”. Nesse sentido, é 

importante destacar que o desenvolvimento do material foi baseado nos objetos de 

conhecimento e habilidades propostos pela BNCC para o ensino fundamental, no qual a partir 

da unidade temática Matéria e energia são abordados os objetos de conhecimento “fontes 
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energéticas e o uso consciente de energia elétrica”, contemplando, portanto, inclusive o 

Currículo Paulista, por sua vez espelhado no referido documento oficial de ensino. Lembrando 

que, apesar do Kit apresentar uma série de sugestões e adaptações para outros níveis de ensino, 

o mesmo não está restrito ao Estado de São Paulo e o professor poderá aplicar o material de 

acordo com a sua turma e as habilidades descritas na BNCC. 

Já o P11, por ser especialista na área, fez uma série de sugestões bem específicas, tais 

como: 

- “Definir melhor o que seria energia convencional”. As alterações foram efetuadas 

tanto no componente folheto (página 11), quanto na escrita do trabalho no item 4.1.1.3 

envolvendo as discussões sobre o protótipo de gerador solar do capítulo IV, destacando 

que o termo “energia convencional” foi utilizado por um referencial teórico 

(PACHECO, 2006) utilizado no trabalho. 

- “Evitar termos do tipo palitos de churrasco. Citar apenas palito”. Considerando a 

sugestão como muito pertinente, a alteração foi realizada tanto no folheto como na 

escrita do trabalho, substituindo-se o termo “palitos de churrasco” por “palitos de 

madeira” e suas respectivas dimensões. 

- “Em uma escala maior, ainda seria utilizada a garrafa pet?” Neste caso o participante 

se refere ao experimento da “Lâmpada de Moser”, entretanto, na página 16 do folheto 

que compõe o Kit já consta a informação de que as dimensões da garrafa plástica podem 

variar de acordo com a maquete da casa utilizada, inclusive que em construções reais, 

também foram utilizadas garrafas PET. Embora no folheto já esteja disponibilizado os 

links para acesso ao experimento em construções reais e podendo ser encontrado na 

página 16 do folheto, a informação foi reformulada para maior clareza, seguindo as 

sugestões do participante. 

 

O P11 também fez uma indagação sobre as telhas transparentes, no entanto, não 

detalhou qual seria a dúvida e/ou sugestão. Neste caso, foi realizada uma pesquisa na qual 

encontrou-se a implementação de projetos, a maioria provindos de pesquisas sobre arquitetura 

e urbanismo (FERNANDES e AMORIM, 2014; BERTOLOTTI, 2007), sobre o uso de telhas 

transparentes. Nesses trabalhos estavam descritos processos para o aproveitamento da luz solar, 

tanto para utilização direta no ambiente através da implementação de telhados ou janelas de 

vidro, como também a iluminação difusa, quando a luz captada pode ser expandida para outros 

ambientes. Por outro lado, nos referidos trabalhos pesquisados não foi encontrado um maior 

detalhamento sobre a construção de protótipos e/ou maquetes que contemplassem o assunto. 
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Sendo assim, foi realizada uma investigação quanto a existência de projetos relacionados com 

a iluminação natural no site de buscas Google, onde foram localizados alguns links que 

explicam o funcionamento do processo (CICLO VIVO, 2021; GREENVANA ECO STORE, 

2021), porém destinados para estudantes a partir do ensino médio. Desta forma, esses links 

foram sugeridos na página 17 do folheto apenas como uma dica adicional de pesquisa sobre a 

energia solar. 

Outra sugestão desse mesmo participante se referiu ao protótipo do condensador solar. 

Ele acrescentou que poderia ser utilizado uma lâmpada para simular a radiação solar e promover 

a evaporação no condensador. Acredita ainda que seria “interessante citar a eficiência e a 

quantidade de água evaporada pelo dessalinizador (qual o volume coletado pelo recipiente do 

condensador? Qual o número de pessoas que seria capaz de abastecer?)”, e concluiu a sua 

avaliação, acrescentando o seguinte: “Achei interessante o caça-palavras e o jogo de palavras 

cruzadas, como parte do Kit. Mas para uma dissertação de mestrado, deixar claro o uso 

eficiente de energia, custos e aspectos de rendimento do sistema”. 

No caso da utilização da lâmpada, optou-se por não acrescentar o objeto físico no Kit, 

considerando que seria interessante a observação do protótipo pelos alunos durante alguns dias 

e em local com maior incidência solar, conforme descrito na página 28 do folheto. Quanto ao 

rendimento da água evaporada e a quantidade de pessoas a serem abastecidas, embora no Kit 

conste a informação de que o protótipo foi inspirado no Modelo original proposto pelo Professor 

Doutor Maurício Luiz Sens, do departamento de tratamento de água da Universidade Federal 

de Santa Catarina - UFSC (PORTAL G1, 2018; SOARES, 2004), as sugestões do participante, 

assim como no experimento original da “Lâmpada de Moser” já estão disponíveis no folheto, 

porém através da indicação do link de acesso ao modelo original. Por outro lado, por considerar 

tal informação como relevante, optou-se por detalhá-la também na descrição do condensador, 

podendo assim ser encontrada na página 24 do folheto. 

O condensador solar original proposto pelo Professor Doutor Maurício Luiz Sens, se 

fabricado em série, segundo o pesquisador, custaria em média R$ 500,00 (quinhentos reais) 

cuja eficiência de produção calculada seria de 8 (oito) litros de água por dia, sendo suficiente 

para abastecer uma família de cinco pessoas, referindo-se ao beber e cozinhar (PORTAL G1). 

Dessa forma observa-se que algumas sugestões do P11 foram consideradas, outras 

embora de extrema relevância, não foram passíveis de consideração para esse trabalho, como 

no caso do desenvolvimento do protótipo envolvendo as telhas transparentes, por entender que 

os princípios e a construção do material iriam além dos objetivos propostos para o Kit 

elaborado. 
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Nesse trabalho, convém destacar que embora o produto didático produzido possa ser 

adaptado para outros níveis de ensino como o médio ou superior, a estrutura do material foi 

desenvolvida com base nos objetos de conhecimento propostos na BNCC como habilidades 

para a educação básica. Ressalta-se que demais discussões como custos de instalação, 

rendimento e eficiência, dependem de dimensões e várias características que podem variar de 

acordo com a construção realizada, daí a inserção dos links no material para incentivar a 

continuidade nas pesquisas sobre o tema e objetivos de aplicação. 

Segundo Machado (2020)8 o conhecimento técnico a ser adquirido pode ser considerado 

como um meio na educação, porém não o fim, cabendo ao professor a tarefa de mediar esse 

conhecimento. O autor considera que o aluno deve aprender na escola o conteúdo essencial, o 

fundamental e, partindo do aprendizado fundamental, buscar um complemento de estudos de 

acordo com o seu interesse. Dessa forma, destaca alguns passos a serem considerados no 

processo educativo: 

• Que o conteúdo trabalhado tenha significado para o aluno, o que não significa 

necessariamente ser útil. Por exemplo, por que aprender sobre energia na escola? A 

resposta pode ser o fato de que a vida está em constante movimento e transformação.  

• Para ser fundamental o conteúdo deve estar articulado com outros temas. 

• Para ser fundamental um conteúdo deve ser interdisciplinar, ou seja, estudar uma 

disciplina e relacioná-la a outras. 

 

Assim, o Kit foi desenvolvido com base em componentes que pudessem favorecer o 

estudo, mas também sensibilizar o aluno sobre a importância do tema. Diante dessa perspectiva 

e através da utilização do Kit didático apresentado, o professor poderá trabalhar com os alunos 

alguns conceitos fundamentais sobre a temática, e, de acordo com o seu interesse e nível de 

ensino dos estudantes, aprofundar esse conhecimento. Para tanto, o folheto apresenta sugestões 

e adaptações bem como alguns links para pesquisa complementar sugerida por meio de dicas 

ou considerações.  

Além disso, o uso do material pode contribuir com pequenas ações individuais e 

coletivas imediatas para com o desenvolvimento sustentável. Para tanto, o material apresenta 

discussões que envolvem questionamentos sobre o consumo de água e energia em uma 

comunidade, bem como sugere um levantamento sobre a importância dos impactos 

 

8 Informação fornecida por Machado durante o Ciclo de Debates “Vivenciando 2020 – Abordagens pedagógicas e 

modelos de ensino: novos processos de aprendizagem? ”. Pró Reitoria de Pós-Graduação da USP, 2020. 
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socioambientais quando da utilização das fontes renováveis para a geração de energia. 

Importante descrever que além das críticas e/ou sugestões na questão semiestruturada, 

alguns professores participantes também fizeram elogios ao material, conforme as citações: 

• P1: “O Kit é algo prático, econômico e sustentável. Achei muito importante poder 

trabalhar com várias temáticas e envolvendo outras disciplinas. Muito criativo e de 

conscientização da preservação dos recursos naturais e de sustentabilidade. Parabéns 

a autora do Kit e de todos que participaram”.  

• P2: “O kit é muito bom e extremamente didático. Me lembra os kits do CDCC/USP de 

São Carlos muito utilizados a partir da década de 90. Seu trabalho, e você, estão de 

parabéns!!!! Gostaria de receber uma cópia da sua dissertação e os kits, ou tutoriais 

de como produzi-los”. 

• P4: “Parabéns pelo material que se encaixa perfeitamente nas atividades baseadas em 

projetos e também contempla competências socioemocionais previstas pela BNCC...” 

• P5: “Parabéns a todos os envolvidos neste excelente trabalho!” 

• P7: “O material rico, dá para fazer um ótimo experimento...” 

• P8: “Muito pedagógico, e muito interessante, gostei muito”. 

• P9: “Parabéns pelo excelente kit !!!” 

• P10: “Bem legal o material. Penso que aulas investigativas e experimentais auxiliam e 

muito na aprendizagem”. 

• P11: “Parabéns pelo trabalho!” 

 

As descrições dos professores 1, 2, 7, 8 e 10 ressaltam a importância da teoria aliada a 

prática, citando a relevância da diversificação dos recursos de ensino.  Já na resposta do 

professor 1 é possível encontrar além da praticidade do material, outras evidências consideradas 

no desenvolvimento do Kit, como economia de materiais, criatividade, interdisciplinaridade e, 

acima de tudo, conscientização para com a conservação dos recursos naturais e o 

desenvolvimento sustentável. 

Diante das respostas obtidas nas questões estruturadas e semiestruturadas, a avaliação 

do Kit pelos participantes, de uma forma geral, evidencia relação com os objetivos e a questão 

da pesquisa, uma vez que as respostas indicaram que a utilização do material pode favorecer a 

transposição didática e o ensino de temas relacionados a geração energética e a obtenção de 

água potável, bem como a construção de uma visão crítica do estudante frente ao 

desenvolvimento sustentável.  
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A avaliação dos participantes indicou ainda que, apropriando-se do material, o estudante 

possa desenvolver maior interesse na utilização consciente dos recursos naturais e na 

investigação de fontes de geração de energia com menor impacto ao meio ambiente.  

Tanto a produção do Kit como também a avaliação do material pelos professores 

participantes favoreceu a busca pela resposta a questão que motivou essa pesquisa: De que 

forma um Kit didático sobre aproveitamento de energia solar, energia eólica e obtenção de água 

potável pode favorecer a transposição didática e o trabalho educativo em prol do 

desenvolvimento sustentável? Esse Kit favorece a transposição didática ao contemplar o 

conhecimento científico a ser abordado em sala de aula contribuindo para o trabalho educativo, 

no sentido de aproximar o aluno dos conceitos estudados e sensibilizá-lo sobre a importância 

da temática, no que tange aos impactos ambientais, mesmo proveniente das fontes renováveis 

de geração de energia. Pode favorecer a conscientização do aluno com relação a sua cidadania 

ao compreender por exemplo, o papel do poder público em elaborar propostas que priorizem 

fontes renováveis de geração de energia, ou que minimamente, conservem os recursos hídricos, 

evitando dessa forma um possível enfrentamento de crises hídricas e energéticas. 

Outro resultado observado se deve ao fato de os professores participantes serem de 

diferentes escolas, favorecendo a divulgação e o conhecimento do produto didático em onze 

instituições distintas. Evidentemente o material também deve ser explorado em situações reais 

de ensino, para uma verificação junto aos alunos sobre seu uso, possibilidades de estudos e 

discussões que esse recurso didático pode favorecer. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A temática discutida nesse trabalho vem sendo objeto de estudo em pesquisas que 

envolvem Água e Energia, e está em discussão diante da constante crise hídrica, aumento 

populacional e demanda por matrizes energéticas. A crescente demanda por recursos naturais 

considerados como renováveis para a geração de energia e a necessidade da utilização da água 

para a produção energética no Brasil, consumo humano e animal tem despertado o interesse da 

Ciência, sobretudo por considerar questões ambientais e a possibilidade de um possível 

esgotamento da água, que se agrava com o desperdício ou uso inadequado. Tais discussões 

ocorrem no meio científico, por áreas como a Engenharia, Biologia, Ecologia, dentre outras, 

mas também precisam ser debatidas nas escolas, abordando os conteúdos e promovendo 

discussões sobre sua a aplicação no cotidiano. 

O desenvolvimento da tecnologia, a obsolescência programada e a geração de resíduos 

sólidos somados ao consumismo desenfreado e a busca constante pela melhoria na qualidade 

de vida, são fatores que contribuem para essas discussões, sobretudo pelo uso inadequado dos 

recursos naturais, inclusive dos combustíveis fósseis provocando agravamento nas condições 

ambientais do Planeta. Nesse sentido, cabe enfatizar a responsabilidade do poder público no 

que se refere às questões diretamente relacionadas ao desenvolvimento sustentável, como por 

exemplo, o combate ao desmatamento e a destruição de mananciais, sobretudo no Brasil, um 

país signatário da Agenda 2030, cabendo, portanto, o compromisso para com os ODS para se 

alcançar as metas da década. 

Desta forma, considera-se que trabalhar as temáticas Água e Energia desde a educação 

básica, pode favorecer o desenvolvimento de uma sociedade mais preocupada com a 

valorização e o consumo consciente da água, bem como despertar o interesse nos alunos para 

com a relevância da pesquisa científica e o estudo de novas formas de geração de energia menos 

impactantes ao meio. 

A revisão de literatura realizada para essa pesquisa indicou a importância de materiais 

didáticos a serem utilizados em sala de aula pelo professor buscando favorecer uma participação 

mais ativa do aluno e despertar o seu interesse para os conteúdos apresentados. Assim, foram 

elaborados protótipos que pudessem favorecer o estudo dos temas, facilitando a visualização 

de processos. 

Considera-se, diante dos dados apresentados, a relevância da divulgação de trabalhos 
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que envolvam o desenvolvimento de Kits enquanto materiais didáticos para um estudo mais 

contextualizado e interdisciplinar no que se refere ao ensino de conteúdos da área das Ciências 

Ambientais pois, foram encontrados diversos trabalhos nos quais são estudados os conceitos, 

como por exemplo, o tema energias renováveis aqui tratado, mas por outro lado, esses trabalhos 

demonstram uma falta de conexão e contextualização com a crescente demanda pelo uso dos 

recursos naturais e os possíveis impactos no ambiente, e também não apresentam recursos 

didáticos concretos que ultrapassem o ensino meramente expositivo.  

Os resultados também demonstraram, de acordo com a avaliação dos participantes, que 

o Kit desenvolvido atingiu aos objetivos propostos, ou seja, é capaz de favorecer a transposição 

didática e constituir um recurso de apoio para o desenvolvimento de atividades didáticas na 

educação básica envolvendo conceitos científico-ambientais, em especial, sobre as fontes 

renováveis de geração de energia e formas de obtenção de água potável. Demonstraram ainda 

que a utilização do material possui potencial para favorecer discussões que levem ao 

posicionamento crítico do aluno com relação ao desenvolvimento de uma sociedade baseada 

nos princípios da sustentabilidade, enfatizando as ações individuais e coletivas. 

Outro aspecto que merece ser considerado no produto desenvolvido para a pesquisa é o 

fato de se encontrar, em um mesmo material, diversas possibilidades de uso e discussão, além 

da adaptação para outros níveis de ensino, incluindo desde os anos iniciais do ensino básico ao 

nível superior. 

Deste modo, os resultados obtidos podem ser úteis para futuras pesquisas envolvendo 

uma reflexão sobre a transposição didática e a inserção de novos recursos no processo de 

ensino-aprendizagem, citando neste caso, a utilização de Kits didáticos como um potencial 

recurso pedagógico no ensino sobre fontes renováveis de geração de energia e obtenção de água 

potável.  

Por fim, sugere-se como pesquisas futuras a aplicação desse material, bem como a sua 

avaliação com os alunos, buscando identificar na prática a sua utilização, avaliação e análise 

sobre o seu potencial para a facilitação da aprendizagem dos conteúdos trabalhados. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE A - Modelo inicial de Ficha Avaliativa  

 

Caro (a) participante, 

Você está sendo convidado (a) participar da avaliação de um Kit didático para estudo 

da geração de energia e produção de água potável, desenvolvido por Patrícia de Moura , aluna 

do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, 

PROFCIAMB, da Universidade de São Paulo-USP, e professora contratada em caráter 

temporário da Rede Estadual de Ensino do Município de Piracicaba-SP; sob orientação da 

Profa Dra Taitiâny Kárita Bonzanini, docente da Universidade de São Paulo. 

Sua colaboração será de grande importância para a avaliação do potencial educativo 

do material. Convém destacar   que   a   pesquisa   garante   ao   participante o anonimato, 

portanto   os   dados obtidos através dessa ficha serão utilizados para fins científicos, sem 

mencionar a origem dos mesmos. 

Abaixo estão alguns itens a ser avaliados, os quais deverão ser pontuados de 0 a 10, 

em uma escala na qual zero representa não atendimento ao item descrito e dez o atendimento 

pleno. 

No verso da folha há também um espaço para que possa descrever críticas e sugestões 

com relação ao material observado e manuseado. 

 

1. Trata uma temática relevante 
 

2. Pode ser considerada uma estratégia criativa e inovadora no ensino  

3. Possui clareza na definição dos objetivos e propósitos  

4. É capaz de motivar o aluno para o estudo da temática  

5. É capaz de proporcionar uma aprendizagem mais efetiva do conteúdo  

6. 
É passível de adaptação para diferentes níveis de aprendizagem 

 

7. 
É passível de adaptação para diferentes realidades escolares 

 
8. É passível de replicação pelo professor  
9. É capaz de estabelecer relação professor-aluno-conhecimento  

10. É capaz de proporcionar questionamentos e investigação ao aluno  

11. 

Possibilita a construção de um posicionamento crítico do aluno com relação 

ao consumo individual e coletivo de energia 
 

12. Favorece ações práticas além da sala de aula  

13. Favorece a transposição didática dos conteúdos  

 Total  
 

Críticas e sugestões: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos a sua participação!   



126 

 

APÊNDICE B - Modelo reformulado de Questionário contendo a Ficha Avaliativa 
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APÊNDICE C – Folheto com orientações e sugestões 
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