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Introdução

Este trabalho envolve a pesquisa de dissertação de mestrado focando o tema Fontes de 

Energia  e  Ambiente.  Nesta  proposta  interdisciplinar  pretende-se  contemplar  uma  maior 

contextualização  e  integração  dos  conteúdos  e  assuntos  abordados  em  sala  de  aula, 

possibilitando ao professor pesquisador trabalhar com as disciplinas de Física, Matemática e 

Química.  Também,  busca-se  estabelecer  relações  entre  o  tema  abordado  e  os  conteúdos 

propostos pelo Plano de Estudos da escola. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do 

Ensino  Médio  (BRASIL,  1999)  ressaltam  a  importância  de  se  trabalhar  de  forma 

interdisciplinar, onde colocam que a interdisciplinaridade não tem pretensão de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver 

um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de 

vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a 

um saber diretamente útil  e utilizável  para responder às questões e aos problemas sociais 

contemporâneos. 

Dessa forma pretende-se elaborar atividades que permitam aos alunos a investigação, a 

experimentação e a interpretação; bem como construir e ampliar os conhecimentos dos alunos 

em relação às fontes de energia. Espera-se também, estabelecer relações com o ambiente e 

realizar com os alunos uma proposta de auto avaliação que permita aos mesmos apropriarem-

se de forma mais efetiva do estudo proposto. Segundo  Oliveira (2004), para Vygostsky,  o 

desenvolvimento do indivíduo se dá num ambiente social determinado e na relação com o 

outro  nas  diversas  esferas  e  níveis  da  atividade  humana.  E  ainda  complementa  que  o 

desenvolvimento cognitivo não ocorre se não se levar em consideração o contexto social, 
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histórico e cultural. Quando essa interação é voltada para a promoção da aprendizagem e do 

desenvolvimento do educando, pode e deve ser utilizada em situações escolares.  

Metodologia

A  pesquisa  terá  caráter  qualitativo  e  os  dados  obtidos  serão  coletados  dentro  do 

ambiente  de  sala  de  aula,  por  meio  de  entrevistas,  questionários,  observações  e  debates. 

Moreira e Caleffe (2008) defendem que a pesquisa qualitativa deve explorar as características 

particulares de cada indivíduo e a sua realidade. Para eles, os resultados podem ser obtidos de 

forma  verbal,  pela  escrita  ou  pela  gravação  e  enfatizam que esses  dados  não  podem ser 

expressos numericamente. Esta pesquisa está inserida no projeto Metodologias para o Ensino 

de  Ciências  Exatas,  mais  especificamente  no  subprojeto  Trabalhos  Interdisciplinares,  e  a 

proposta da dissertação de uma aluna do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas. 

Pretende-se desenvolver esta pesquisa com educandos do 3º ano do Ensino Médio de 

uma escola da Rede Particular de Ensino. Será realizado um trabalho de forma interdisciplinar 

e contextualizado, abordando assuntos relacionados ao tema Fontes de Energia e Ambiente. 

Isso ocorrerá concomitantemente ao conteúdo proposto nas disciplinas de Física, Matemática 

e  Química  no  Plano  de  Trabalho  da  escola,  para  a  referida  série. Serão  abordados  os 

conteúdos referentes às fontes de energia hidrelétrica, solar e biocombustíveis. A opção por 

estas fontes deu-se por serem as mais conhecidas pelos alunos e existentes na região onde será 

desenvolvida  a  pesquisa,  o  que  possibilitará  aos  educandos  realizarem  atividades 

diferenciadas como: visitas técnicas, experiências, entrevistas, debates, leituras, entre outras. 

Nessa construção do conhecimento, a avaliação será um processo contínuo a ser observado no 

decorrer das aulas. Demo (1996) reforça claramente esta ideia quando diz que a avaliação há 

deve ser um processo permanente e diário, não uma intervenção ocasional ou ameaçadora; ele 

ainda  ressalta  que  a  avaliação  é  parte  necessária  e  natural  da  construção  da  qualidade 

educativa.  Acreditando que a forma como ele aborda o processo avaliativo  seja eficiente, 

pretende-se avaliar cada educando pela participação, dedicação e pelo comprometimento na 

realização das tarefas e pelo seu crescimento individual. 

No início das atividades, os educandos responderão a um questionário sobre as ideias 

que possuem sobre o assunto em estudo e, ao final das atividades, o mesmo será novamente 

aplicado a fim de verificar se ocorreu a construção do conhecimento durante o processo de 

ensino aprendizagem.  Em cada atividade, será proposta a elaboração de relatório, seminário 

ou resumo que serão avaliados e feitos as considerações, serão devolvidos aos alunos para 
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possíveis  ajustes  e  complementações.  Para  avaliação das  atividades  pertinentes  a  esta 

proposta,  os  alunos  também  farão  uma  autoavaliação,  estabelecendo  relações  entre  os 

conhecimentos prévios e os adquiridos após o estudo aprofundado do tema.

A avaliação da pesquisa ocorrerá através de discussões no grupo na forma de bate 

papo informal e entrevista individual com os educandos. Esta será semi estruturada, seguindo 

um roteiro de questões flexíveis que permitam, ao longo da conversa, avaliar a proposta de 

trabalho,  momentos  marcantes,  situações  de  aprendizagem,  sugestões  e  contribuições  que 

contemplem o desenvolvimento da pesquisa. 

Com esta pesquisa espera-se que o aluno possa associar os conteúdos com o tema 

“Fontes de Energia”, bem como sua relação com o meio ambiente.
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