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Resumo 

Este artigo apresenta o relato de experiências e resultados seguindo a dinâmica dos Três Momentos 
Pedagógicos com o objetivo de estimular a conscientização sobre consumo consciente de energia 
elétrica por meio de uma aprendizagem significativa do aluno através de materiais diferenciados 
(charges, questionários, pesquisas, vídeos, textos, discussões e resoluções de questões do ENEM), 
compreendendo os conceitos básicos da Física a partir dos conhecimentos prévios que o aluno traz 
para a sala de aula. O questionamento e discussão da relação entre o Consumo consciente de 
Energia Elétrica e a Potência Elétrica direcionaram a introdução de potência dos aparelhos 
eletrodomésticos, a interpretação de suas informações técnicas, o entendimento da conta de energia 
elétrica e também a conscientização da necessidade de mudanças de hábitos no consumo de 
energia elétrica, estimulando a criação de novos hábitos para evitar desperdícios, redução na conta 
de energia elétrica e impactos no meio ambiente. Por meio da conscientização desse público alvo, é 
possível disseminar conceitos teóricos necessários para realizar mudanças significativas no contexto 
socioambiental local e global. 

Palavras-chave: Consumo Consciente. Energia Elétrica. Potência Elétrica. 

Mudanças de hábitos. Desperdício.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O Ensino de Física deve incentivar a aplicação de conhecimentos, 

possibilitando a formação crítica do aluno para que ele entenda a relação entre o 

estudo dessa ciência e a compreensão do mundo em que vive. Na perspectiva de 

estímulo à aprendizagem significativa do aluno, o trabalho pedagógico com o 

conteúdo “Potência elétrica” se mostra interessante nas aulas da disciplina visto que 

faz parte do nosso cotidiano e pode instigar discussões neste momento de 

constantes aumentos de tarifas e demandas de energia. 
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Desde o final do século XIX, quando Nikola Tesla e Thomas Edison 

desmistificaram e deram uma finalidade à energia elétrica, nossa sociedade se 

tornou cada vez mais dependente dessa tecnologia. Da Medicina ao controle do 

trânsito, seu uso tornou-se imprescindível e insubstituível.  

O Brasil tem como fonte majoritária de produção de energia elétrica a força 

das águas. As hidrelétricas são diretamente influenciadas pelas mudanças 

climáticas, o que pode levar a severas oscilações em sua produção. Sendo a classe 

residencial responsável por parte significativa do consumo de energia no país, torna-

se indispensável à conscientização e educação da população sobre o seu uso 

racional para evitar desperdícios. Nesta perspectiva, um público-alvo interessante 

são os adolescentes, tanto sob o ponto de vista da acessibilidade - por meio do 

ambiente escolar - quanto da perspectiva de mudanças de hábitos, já que esses 

jovens são potenciais formadores de opiniões dentro de seus núcleos familiares e de 

sua comunidade local.  

A proposta desse projeto, seguindo a dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos (3MP), possibilitou um momento de reflexão a fim de destacar que, 

com algumas medidas simples, pode-se reduzir o consumo de energia elétrica ou 

torná-lo mais eficiente, diminuindo o valor da conta de luz e, consequentemente, os 

impactos ambientais. O conhecimento mais aprofundado sobre o consumo 

consciente de energia gera pequenas ações que, ao se somarem, produzem um 

resultado final favorável a médio e longo prazo. 

 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A aprendizagem possibilita a construção de um novo conhecimento a partir de 

experiências dos alunos, baseado em uma formação crítica por meio da abordagem 

de conteúdos específicos, o que os leva a entender a relação entre o conhecimento 

científico e a aplicação dos conceitos no meio em que estão inseridos. Sobre isso, 

Delizoicov e Angotti comentam ainda na apresentação do seu livro “Física”: 

Enquanto área de conhecimento, a Física é necessária para a formação do 
estudante do 2º. grau, pois, conjuntamente com a Química, a Biologia e a 
Matemática, deverá garantir uma base de formação científica. 
(DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991, p.13) 
 

Diante disso, os mesmos autores preocupam-se em desenvolver uma 

proposta capaz de subsidiar um trabalho didático-pedagógico que permita, ao 



mesmo tempo, o entendimento sobre as teorias da Física, bem como sobre sua 

aplicabilidade no cotidiano dos alunos (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991). 

Tais afirmações reforçam o que expressam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais Ensino Médio quando destacam que:  

Na observância da Contextualização, as escolas terão presente que: 
I - na situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento é transposto da 
situação em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa desta 
transposição didática deve ser relacionado com a prática ou a experiência 
do aluno a fim de adquirir significado; 
II - a relação entre teoria e prática requer a concretização dos conteúdos 
curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno, nas quais se 
incluem as do trabalho e do exercício da cidadania; 
III - a aplicação de conhecimentos constituídos na escola às situações da 
vida cotidiana e da experiência espontânea permite seu entendimento, 
crítica e revisão. (BRASIL, 2000, p. 103-104) 
 

Ainda sobre essa necessidade de aproximação do conteúdo com o cotidiano, 

Delizoicov e Angotti (1991) reforçam a necessidade de se levar em conta as críticas 

direcionadas aos cursos de Física os quais são considerados distantes demais - ou 

mesmo desligados - dos fenômenos e das situações que constituem o universo dos 

alunos. Porém, no mesmo texto, concluem que, neste nível de ensino, é possível 

uma efetiva aproximação entre as abstrações do conhecimento científico e sua 

possibilidade de aplicação em situações reais e concretas. 

Mais especificamente sobre a parte de energia elétrica, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – 

Física - salientam que: 

O trabalho sobre o Eletromagnetismo enseja, ainda, tratar conteúdos 
relacionados a circuitos elétricos e eletrônicos, responsáveis pela presença 
da eletricidade e dos aparelhos eletroeletrônicos no cotidiano, com a 
presença da eletricidade em nossas casas. Esses temas ainda são objetos 
de estudo em muitas pesquisas, sejam relativas à tecnologia incorporada 
aos sistemas produtivos ou aos novos materiais e técnicas. Ao serem 
abordados na escola, é preciso considerar, também, seu papel nas 
mudanças econômicas e sociais da sociedade contemporânea, bem como o 
fato de não serem acessíveis para todos [...] 
Ao abordar o conhecimento científico em seus aspectos qualitativos e 
conceituais, filosóficos e históricos, econômicos e sociais, o ensino de física 
contribuirá para a formação de estudantes críticos. (PARANÁ, 2008, p. 60- 
61) 

 

 Até mesmo a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) procura 

aproximar suas questões às experiências cotidianas, trazendo várias situações-

problema que abordam Potência elétrica e o consumo de Energia Elétrica. Na Matriz 

de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, encontram-se pontos 

que ressaltam a relevância do assunto principalmente na competência da área 6 que 



tem como objetivo “Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas”; já a 

H23 expõe a necessidade do aluno ter a capacidade de avaliar possibilidades de 

geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, sendo que 

para isso considere diversas variantes socioeconômicas. 

A partir dessa preocupação, no final dos anos 80, dois livros surgiram para 

propor uma nova dinâmica didático-pedagógica no ensino, principalmente da Física: 

“Metodologia do Ensino de Ciências” (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990) e “Física” 

(DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991), este já citado anteriormente. Essas obras fazem 

parte da Coleção Magistério – 2º grau, resultado do Projeto “Diretrizes Gerais para o 

ensino de 2º grau: Núcleo Comum e Habilitação Magistério”, desenvolvido na 

segunda metade da década de 1980, pela Coordenadoria para Articulação com 

Estados e Municípios da Secretaria do Ensino de 2º Grau do Ministério da 

Educação, com apoio administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo.  

A partir da sua apresentação, a dinâmica que ficaria conhecida como “Três 

Momentos Pedagógicos” (3MP), começou a disseminar-se principalmente, segundo 

Muenchen e Delizoicov (2014), devido a três motivos: o primeiro refere-se à 

publicação do livro “Física” por meio do Programa de Melhoria e Expansão do 

Ensino Médio (MEC) e da integração do livro “Metodologia do Ensino de Ciências” 

ao Programa Nacional Biblioteca do Professor (PNBP) do ano de 1994; segundo 

pelo fato dessas obras serem constantemente usadas como referência em editais de 

concursos públicos e para a carreira do magistério; por fim, por seu uso bibliográfico 

durante a formação de professores em licenciatura e pós-graduação com foco no 

ensino de Ciências, além de cursos de formação continuada de professores nos 

quais os 3MP são empregados. 

A didática dos 3MP propõe a construção do conhecimento em sala de aula 

em três momentos.  O Primeiro momento, também definido como “problematização 

inicial”, constitui uma apresentação de situações ou questões para os alunos, que, a 

partir de seus conhecimentos prévios, discutirão a fim de encontrar uma solução. 

Sobre este ponto, Delizoicov e Angotti ressaltam que essa dinâmica, mais do que 

uma simples motivação para a introdução de um conteúdo específico, é a ponte para 

fazer a ligação do conteúdo com situações reais do dia a dia do aluno, para as quais 



provavelmente eles não dispõem de conhecimentos científicos suficientes para 

interpretar de maneira ampla e correta (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1994, p.54). 

No segundo momento, correspondente à organização do conhecimento, seria 

apresentado aos alunos os conceitos de Física, necessários não só para a correta 

interpretação da problematização inicial como também para a compreensão do tema 

como um todo. Definições, conceitos e relações são sistematicamente estudados 

sob a orientação direta do professor. Sobre a organização desse momento didático, 

Delizoicov e Angotti afirmam que seria usado o número de aulas necessário para 

desenvolver os tópicos em função dos objetivos definidos e dos recursos 

selecionados pelo professor. O objetivo é organizar a aprendizagem por meio do 

foco em pontos chaves e na sugestão de atividades (DELIZOICOV e ANGOTTI, 

1991). 

Por fim, a aplicação do conhecimento se dá no terceiro momento que se 

destina a abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado 

pelo aluno. O foco aqui é desenvolver a capacidade de análise e interpretação, tanto 

das situações iniciais que determinaram seu estudo, como outras situações que não 

estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, mas que necessitem do mesmo 

conhecimento para serem compreendidas e explicadas. Assim, espera-se que o 

estudante, dinâmica e evolutivamente, perceba que o conhecimento é acessível a 

qualquer cidadão que dele pode fazer uso. (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991) 

Deliziocov, Angotti e Pernambuco (2012, p. 202) lembram que “é o potencial 

explicativo e conscientizador das teorias científicas que precisa ser explorado”. De 

acordo com Maldaner: 

[...] a significação de um conceito cientifico permite reorganizar a vivência 
do estudante, que forma consciência sobre ela e permite novas ações que 
eram despercebidas por eles (MALDANER, 2007 apud MIGUEL, CORREA 
e GEHLEN, 2011, p.3) 
 

Sobre essa possibilidade do uso do conhecimento adquirido para além dos 

muros da escola, ainda é ressaltado que qualquer cidadão o qual detenha um 

mínimo de conhecimento científico pode ter condições de aplicá-lo para a 

significação de situações específicas de relevância social e reais, além de expandir 

esse conhecimento para outras situações. (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991, p.17) 

Já o Livro “Metodologia do Ensino das Ciências” (DELIZOICOV e ANGOTTI, 

1994) enfatiza que devemos considerar como objetivo da educação dar condições 

para um exercício pleno de cidadania, sendo necessário desenvolvê-la “de modo a 



fornecer instrumentos que possibilitem uma melhor compreensão da sociedade em 

que vivemos”. O texto ainda afirma que: 

[...] o ensino-aprendizagem de Ciências deve nortear-se pela capacidade de 
instrumentar o aluno - futuro cidadão com qualquer profissão - para melhor 
compreender a realidade onde se insere, possibilitando-lhe uma atuação 
consciente sobre ela. (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1994, p.46) 

Para Freire (2005, p. 87) “o fundamental é deixar claro ou ir deixando claro 

aos educandos esta coisa óbvia: o regional emerge do local tal qual o nacional surge 

do regional e o continental do nacional como o mundial emerge do continental”, ou 

seja, pequenas ações podem, a médio e longo prazo, gerar grandes resultados.   

 

 

3. RELATO DE EXPERIÊNCIAS 

 

3.1 Grupo de Trabalho em Rede 

No período de abril a junho de 2017, paralelamente ao processo de 

implementação do projeto na escola, desenvolveu-se o GTR - Grupo de Trabalho 

em Rede.  Ao todo, 20 professores da rede pública do estado do Paraná 

inscreveram-se neste projeto, sendo que destes, 18 o concluíram, 1 nunca acessou 

a plataforma e 1, apesar de ter acessado, não realizou as atividades. Por meio da 

realização das atividades e debates, houve o compartilhamento do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola, da Produção Didático-pedagógica do professor 

PDE e de ações pedagógicas realizadas nas escolas visando à conscientização, 

através do conhecimento dos alunos e de suas respectivas comunidades sobre a 

necessidade de mudanças de hábitos de consumo de energia elétrica. A contínua 

interação e troca de experiências entre o professor PDE e os demais professores 

contribuíram muito para o enriquecimento das práticas pedagógicas no dia a dia da 

escola. 

 

3.2 Aplicação do Projeto 

O trabalho descrito neste artigo foi realizado com 34 alunos da 3ª série do 

Ensino Médio, período matutino do Colégio Estadual Profª. Margarida de Barros 

Lisboa – Ensino Fundamental e Médio, município de Londrina, Núcleo Regional de 



Educação de Londrina, Paraná, no período de 02 de março a 08 de junho do ano de 

2017.  

Por meio da dinâmica dos “Três Momentos Pedagógicos” - desenvolvida por 

Delizoicov e Angotti - foram realizadas atividades voltadas para o conteúdo de 

Potência Elétrica e para a conscientização da necessidade de mudanças de atitudes 

no consumo de energia elétrica, a fim de estimular a criação de novos hábitos que 

levassem à redução na conta de energia elétrica, evitando desperdícios e impactos 

no meio ambiente.  

 

PRIMEIRO MOMENTO - Problematização Inicial  

Inicialmente foi aplicado um questionário diagnóstico para avaliação do 

conhecimento prévio do aluno acerca do tema proposto e hábitos de consumo de 

energia elétrica. Após, foi feita a apresentação do projeto aos alunos, explanação e 

discussão de como seriam realizadas as atividades e avaliações ao longo do 

processo educativo. Deixou-se claro que as avaliações seriam realizadas 

(individualmente e/ou em grupos), durante todo o processo, sendo considerados a 

participação, colaboração e empenho dos alunos envolvidos. 

Na aula seguinte, foram divididos os alunos em sete grupos e cada um 

recebeu charges, tirinhas ou selo. Instigou-se uma discussão em grupo sobre os 

seguintes tópicos: 

 desperdício e consumo de energia elétrica;  

 lâmpadas e aparelhos elétricos ligados sem a presença de pessoas no 

ambiente; 

 o futuro sem energia elétrica;  

 banhos demorados; 

 conta da energia elétrica; 

 necessidade de aquisição de eletroeletrônicos que possuam o selo do 

PROCEL; 

 selo lançado pelos correios em 15 de junho de 2016 sobre consumo 

consciente de energia elétrica. 

Após a discussão em grupo, um ou mais membros da equipe foram 

convidados a, diante da sala, compartilhar suas conclusões com os demais colegas 

da turma. Houve relato de alguns alunos que se identificavam com as situações de 



desperdício de energia a exemplo de: “Eu costumo deixar as lâmpadas acessas e 

aparelhos elétricos ligados quando saio do ambiente”, “Demoro muito no banho” e 

“Não levo em conta o selo PROCEL na hora da aquisição dos aparelhos elétricos”. 

Observando as discussões entre os alunos durante essa atividade, ficou 

nítido o fato da maioria dos alunos desconhecerem o selo lançado pelos Correios no 

ano anterior.  

Essa atividade teve como objetivo despertar o senso crítico do aluno para que 

o mesmo sentisse a necessidade de aquisição de outros conhecimentos para a 

resolução de situações-problemas presentes no seu dia a dia. Nesta etapa, o 

professor exerceu um papel mais questionador, lançando dúvidas ao invés de 

explicações. 

 

SEGUNDO MOMENTO - Organização do Conhecimento 

No primeiro encontro desta etapa do projeto, foi exibido o vídeo “Energia - 

Tudo é Energia - Parte 1” - da série Caminhos da Energia - e lido o texto da “Série 

Energias Renováveis: Fontes Inesgotáveis e Sustentáveis”. Logo depois, os alunos 

fizeram uma reflexão sobre as diversas fontes de energia, sua importância e uso ao 

longo do tempo até os dias atuais, destacando a necessidade de uma mudança de 

hábitos de consumo de forma eficiente e sustentável. Foi solicitado aos alunos que 

fizessem uma pesquisa sobre fontes de energia renováveis e não renováveis para 

complementação e aprofundamento do que foi abordado pelo vídeo e texto 

atentando, dentre as várias opções de fontes  de energia renováveis, para aquelas 

viáveis para nossa região.  

Nos encontros seguintes, utilizando-se de teorias e conceitos de Física, foram 

estudados os conteúdos voltagem, corrente e potência elétrica, objetivando a 

aquisição, por parte dos alunos, dos conhecimentos necessários para o avanço das 

atividades propostas na unidade didática.  

Solicitou-se, previamente, que os alunos realizassem um levantamento dos 

aparelhos elétricos em sua residência, anotando o nome, a potência elétrica e tempo 

médio de funcionamento (diário e mensal) de cada aparelho. Deveriam também, 

trazer uma conta de luz recente de sua residência e a leitura atual do relógio de 

medidor de energia. A partir das informações obtidas pelos estudantes, foi realizado 

o cálculo do consumo de energia elétrica diária e mensal em kWh e reais (R$). 

Munidos desses cálculos, os estudantes formaram grupos e compararam as contas 



de luz e os dados do levantamento de consumo, identificando os aparelhos com 

maior e com menor consumo, os aparelhos que mais oneram a conta de energia 

elétrica de sua residência, bem como a duração de uso de cada um deles.  

Nesta fase, o professor instigou os alunos com perguntas como: Qual a 

quantidade de energia elétrica (kWh) consumida em sua residência? Há desperdício 

no uso de energia elétrica na sua residência? Quem você acha que mais gasta 

energia elétrica na sua residência? É possível diminuir o valor da conta de luz no fim 

do mês? Quais hábitos devem ser alterados, visando o consumo consciente a fim de 

diminuir o consumo de energia e contribuir com a preservação do meio ambiente? 

Você vai conversar com sua família a respeito do resultado da análise da conta de 

luz e dos cálculos de consumo de energia elétrica de cada aparelho?  

A atividade seguinte não estava prevista na produção didática inicial, porém, 

diante do relato de professores participantes do GTR que utilizavam simuladores de 

consumo de energia elétrica, tais dispositivos foram inclusos na prática como aliados 

no processo ensino/aprendizagem, tornando-o mais atrativo e significativo. A 

participação e interação dos discentes foram notórias, sendo que, no laboratório de 

informática, realizaram simulações de consumo de energia e tiveram a oportunidade 

de discutir os resultados. Solicitou-se que anotassem em seu caderno as sugestões 

que surgiram durante a discussão sobre economia, desperdícios e uso mais 

consciente de energia. 

No encontro seguinte, foi exibido o vídeo “Série de TV – Vida de República - 

Episódio 1 - eficiência energética nas residências” que trata de questões que 

envolvem o uso eficiente de equipamentos domésticos, lâmpadas e o selo PROCEL. 

Além disso, o vídeo destaca que a economia de energia não ocorre somente ao se 

desligar os aparelhos elétricos, mas ao usá-los conscientemente. Posteriormente, 

realizou-se a leitura do texto do projeto Energia que transforma – caderno 3 – 

capítulo 2 “O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel” pág. 

10-17 e da matéria publicada pela PROCEL INFO no dia 23 de novembro de 2016: 

“Vai aproveitar a Black Friday? Compre eletrodomésticos mais eficientes”. Os alunos 

debateram sobre eficiência energética dos aparelhos elétricos e hábitos de uso 

eficiente de energia.  

Neste momento, o que mais gerou interesse entre eles foi a matéria sobre a 

Black Friday a qual instigou a reflexão para além do preço dos eletrodomésticos, 

mostrando a importância do custo/benefício imediatos e a longo prazo relacionados 



ao consumo. Ao final da atividade, os alunos identificaram e registraram em seus 

cadernos situações em que poderiam obter melhor aproveitamento da energia 

elétrica.  

Dividiu-se previamente a turma em grupos e procedeu-se o sorteio de um tipo 

de lâmpada (Incandescente, Fluorescente, Halógena e Led) para cada equipe, 

solicitando que fizessem uma pesquisa e a apresentassem para a turma. As equipes 

explicaram as características de cada uma, modelos, vantagens e desvantagens de 

uso, potência, consumo de energia, custo/benefício, tempo de vida útil, cor da luz e 

melhor ambiente para a utilização.  

Apesar da venda de lâmpadas incandescentes serem proibida no Brasil, elas 

ainda são utilizadas em algumas residências. Sendo assim, requisitou-se que um 

grupo apresentasse o trabalho sobre esse tipo de lâmpadas e o porquê de sua 

proibição. Após as explanações, com a ajuda dos alunos e com base nos dados da 

pesquisa, a professora construiu um quadro comparativo (na lousa) entre as 

lâmpadas. 

No próximo encontro, após a exibição do vídeo “EDP - Uso consciente de 

energia elétrica - Economize!” e a leitura do texto “O consumo consciente de energia 

elétrica no cotidiano”, iniciou-se um debate sobre a necessidade de conscientização 

de mudanças de hábitos com o uso eficiente e racional de energia elétrica. O 

objetivo maior desta discussão foi ressaltar que, só desta forma, é possível combater 

o desperdício sem abrir mão do conforto, qualidade de vida e, principalmente, 

poupar o meio ambiente.  

No último encontro do segundo momento pedagógico, a partir das anotações 

feitas nas etapas anteriores e as conclusões dos debates, os estudantes produziram 

cartazes com o objetivo de conscientizar sobre a necessidade do consumo 

consciente de energia elétrica e os fixaram nas áreas de maior circulação na escola, 

visando chamar a atenção da comunidade escolar para o fato de que pequenas 

ações trarão grandes resultados - a médio e longo prazo - no que concerne à 

economia de energia elétrica.   

 

TERCEIRO MOMENTO - Aplicação do Conhecimento 

Neste momento, os alunos receberam questões de provas do ENEM de anos 

anteriores com objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos. A saber, o Exame 



Nacional do Ensino Médio procura aproximar suas questões ao cotidiano dos 

alunos, apresentando várias situações-problemas a serem avaliadas e resolvidas.  

Após a resolução individual das questões, iniciou-se debate e correção das 

mesmas juntamente com o professor. 

O questionário diagnóstico utilizado no primeiro momento, foi, neste ponto, 

novamente aplicado aos alunos, e, por meio da comparação, verificou-se a 

conscientização da necessidade de mudanças de hábitos no consumo de energia 

elétrica.  

Apesar de, na teoria, o tema abordado ser banal no cotidiano de qualquer 

pessoa, o primeiro questionário respondido pelos alunos demonstraram – em 

algumas perguntas - a falta de informações ou até mesmo de interesse em conhecer 

informações como: “Que tipo de lâmpada é utilizada em sua residência?”, “Você 

acha que há necessidade de substituição por outro tipo de lâmpada?”, “Qual é o 

consumo mensal de energia elétrica, em quilowatts, da sua residência?”, “Como é 

calculada a conta de energia elétrica?”, “Qual o eletrodoméstico da sua residência 

que mais consome energia?”. Comparando os dois questionários, ficou claro que os 

alunos assimilaram os conceitos e cálculos referentes à potência elétrica e à conta 

de energia elétrica e, principalmente, acerca da necessidade de mudança de 

atitudes em relação ao consumo/desperdícios e à utilização de fontes de energia 

renováveis para geração de energia.  

Ao se comparar as repostas das perguntas “O que é apagão?”, “O que é fonte 

de energia renovável?”, “Devemos mudar hábitos de consumo de energia elétrica 

apenas no verão, quando existe o perigo do apagão? Por quê?” e “O que é consumo 

consciente de energia elétrica?” percebeu-se que, tanto no primeiro questionário 

como no último, a taxa de resposta foi de100%. Porém, ao se analisar o conteúdo 

das mesmas, identificou-se que as respostas pré-aplicação do projeto eram muito 

sucintas e singelas, sem muitas demonstrações de conhecimento técnico; já as 

respostas do segundo questionário evidenciaram uma aprendizagem significativa, 

pois apontaram preocupação evidente com o consumo consciente de energia e com 

a mudança de hábitos diários. Nesta perspectiva, os itens mais citados foram:  

 reduzir o tempo do banho; 

 desligar lâmpadas e aparelhos elétricos que não estão sendo 

utilizados; 



 observar o selo PROCEL nos aparelhos na hora da aquisição, 

escolhendo o aparelho mais eficiente e que consome menos energia; 

 substituir lâmpadas de suas residências por outra mais 

energeticamente eficiente. 

Na questão “É possível aprender sobre consumo consciente de energia 

elétrica a partir de problemáticas do dia a dia utilizando conceitos Físicos? Como?” 

notou-se que, no primeiro momento, dos 34 alunos envolvidos, 9% (3 alunos) não 

responderam 15% (5 alunos) usaram respostas como “não sei” e 76% (26 pessoas) 

começaram respondendo “sim”’ (sendo que destes, 8 estudantes não responderam 

como). Já no segundo momento, 100% responderam sim e “como”. Como exemplo 

dessas respostas, temos: 

 Sim. A energia elétrica presente no dia a dia e conceitos 

físicos se relacionam. (Aluno 01) 

 Sim, através da aprendizagem do cálculo dos gastos de 

energia elétrica e a mudança de hábitos de consumo. (Aluno 02) 

Sim, através do conhecimento científico descobrimos a 

maneira correta de utilizar os aparelhos elétricos para a economia de 

energia e preservação do meio ambiente. (Aluno 03) 

Sim, pois a gente aprende sobre o consumo de energia, 

podendo reduzir o tempo de uso evitando desperdícios. (Aluno 04) 

Sim, sabendo os conceitos de física sobre eletricidade e dos 

cálculos dos gastos de energia elétrica podemos mudar hábitos de 

consumo. (Aluno 05) 

 

 

4. CONCLUSÃO 

O estudo da Física deve propiciar aos alunos conhecimentos científicos para 

que entendam as situações de seu dia a dia e possam escolher entre mudar ou não 

suas atitudes, de forma a tornarem-se cidadãos críticos e transformadores da 

realidade que os cerca. Por meio de uma metodologia dinâmica aplicada com alunos 

do 3˚ ano do ensino médio, observou-se que é possível mudar o contexto 

socioambiental com a disseminação de conhecimentos antes vistos, por muitos, 



como apenas teóricos. Essa mudança já se demonstrou efetiva na amostra do 

presente estudo (os estudantes), mas o impacto de amplitude dentro da comunidade 

gerado por essa conscientização é ilimitado e potencialmente transformador.  

Sendo assim, usando como exemplo o uso consciente e racional da energia 

elétrica, conclui-se que é possível, por meio de pequenas ações dentro da 

educação, conseguir grandes resultados na vida dos cidadãos. 
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