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Este artigo apresenta uma pesquisa que avalia a contribui�c~ao da leitura de um livro paradid�atico
intitulado \Energia e Meio Ambiente" (BRANCO, 1990) por uma amostra de alunos da primeira
s�erie do ensino m�edio. Foram avaliados os efeitos da leitura do texto sobre a mudan�ca de postura
dos sujeitos em rela�c~ao a aspectos considerados fundamentais para a constru�c~ao da cidadania,
bem como ligados a certas no�c~oes de energia consideradas relevantes. Embora n~ao tenha havido
media�c~ao do professor no decorrer da atividade, os resultados mostraram avan�cos nas no�c~oes dos
alunos relacionadas aos referidos aspectos.

This paper presents a research that evaluates how contributing the reading of \Energy and Envi-
ronment" (BRANCO, 1990), a paradidactical book, read by �rst year high school students. The
e�ects of such reading on the students' attitudes change towards essential aspects to the making
of citizenship were analysed, as well as certain relevant concepts about energy. Even though there
has not been any intervention by the teacher in the process, the results showed improvement of the
mentioned aspects.

I Introdu�c~ao

Em uma aula sobre o conte�udo energia, na 2a. s�erie
do Ensino M�edio, em uma escola particular da cidade
de Bauru, colocou-se a seguinte quest~ao: \Vocês acham
importante estudar energia?" As respostas obtidas fo-
ram surpreendentes, pois a maioria dos alunos respon-
deu \n~ao �e importante", enquanto uma minoria julgou
ser relevante, justi�cando que esse conte�udo deve ser
estudado em virtude de \cair no vestibular". A jus-
ti�cativa dos estudantes que se posicionaram contra o
estudo da energia foi instigante: \n~ao tem nada a ver

com a minha vida!"

O fato ocorrido foi marcante, de tal forma que me-
diante o conhecimento do conte�udo do livro \Energia
e Meio Ambiente" (BRANCO, 1990), vislumbrou-se a
possibilidade de sua utiliza�c~ao com a �nalidade de des-
pertar no aluno a percep�c~ao da importância da energia
em seu cotidiano, bem como de conscientiz�a-lo de que
os processos pelos quais o homem moderno tem buscado
as grandes quantidades de energia das quais necessita,

n~ao têm acontecido sem problemas para o meio ambi-
ente.

Solicitou-se ent~ao a leitura do livro, em car�ater n~ao
obrigat�orio, sem que o professor inuenciasse no modo
de leitura do aluno. Nossa expectativa, no in��cio do tra-
balho com os alunos, era de que o livro atuasse como
um instrumento mediador da articula�c~ao das quest~oes
concernentes �a energia e ao meio ambiente, de modo
a colaborar para uma vis~ao mais abrangente de alguns
aspectos relacionados �a energia, facilitando o entendi-
mento de suas transforma�c~oes e conserva�c~ao, bem como
a conscientiza�c~ao do educando relativa aos problemas
ambientais abordados, viabilizando a intera�c~ao entre
os aspectos cient���cos, tecnol�ogicos, sociais, ambientais,
pol��ticos, econômicos, hist�oricos e culturais do seu co-
tidiano. Ao articular esses aspectos por meio de sua
\diversi�ca�c~ao de abordagens", o livro Energia e Meio
Ambiente, utilizado nesta pesquisa, pode criar opor-
tunidades para que o aluno obtenha respostas para
\quest~oes que n~ao têm espa�co na escola" (SAL�EM e
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KAWAMURA, 1996).
Mediante a perspectiva metodol�ogica realizada na

presente pesquisa, pretendeu-se atingir os seguintes ob-
jetivos:

1. Que o aluno, atrav�es da leitura
do livro, compreenda as no�c~oes de trans-
forma�c~ao e conserva�c~ao de energia, identi-
�cando suas v�arias formas e fontes.

2. Que a leitura possa promover uma
conscientiza�c~ao da problem�atica ambiental,
gerada em virtude da produ�c~ao e uso da
energia, articulando os aspectos cient���cos,
tecnol�ogicos, sociais e pol��ticos do seu coti-
diano.

3. Que essa atividade possa levar o
aluno a buscar novas fontes de informa�c~oes,
transmitindo-as �as pessoas de seu conv��vio,
adquirindo uma postura consciente en-
quanto cidad~ao, ao atuar como elemento
propagador da educa�c~ao ambiental.

Considerando-se esses objetivos, espera-se que o
aluno: identi�que as v�arias formas de energia; fa�ca
distin�c~ao entre formas e fontes de energia; demonstre
compreender a no�c~ao de conserva�c~ao e transforma�c~oes
de energia; estabele�ca rela�c~ao entre energia e meio am-
biente; sinta-se motivado a buscar novas fontes de in-
forma�c~ao; aja em seu meio social como elemento propa-
gador da educa�c~ao ambiental; conscientize-se de que ele
�e parte da natureza, vindo a sentir-se respons�avel pela
sua preserva�c~ao e interaja reexivamente e criticamente
com o meio em que vive.

II Pressupostos te�oricos

Em primeiro lugar, julga-se necess�ario lembrar a im-
portância do conceito de energia, uma vez que, segundo
SOLBES e TAR�IN (1998), �e \um dos mais potentes,

frut��feros e uni�cadores da f��sica cl�assica".
Esses autores detectaram as principais di�culdades

relacionadas �a aprendizagem do conceito de energia,
tais como: - Energia �e associada ao movimento; ener-
gia como causa ou produto de um processo; energia
pode ser gasta ou armazenada; a n~ao distin�c~ao entre
formas e fontes de energia; a n~ao compreens~ao da trans-
forma�c~ao, conserva�c~ao e degrada�c~ao da energia. Essas
caracter��sticas s~ao imprescind��veis para o entendimento
do princ��pio da conserva�c~ao da energia.

Por meio do levantamento de pesquisas (TRUM-
PER, 1991, 1993; HIGA, 1988; HENRIQUE, 1996;
SOUZA FILHO, 1987; P�EREZ et al, 1995; DEPAR-
TMENT OF MATHS AND SCIENCE EDUCATION,
1994; SOLOMON, 1985; BLISS e OGBORN, 1985) que
tiveram como objetivo levar o aluno a compreender as
no�c~oes fundamentais de energia, partindo de suas con-
cep�c~oes iniciais, foi poss��vel observar que h�a similarida-
des entre elas no que se refere ao conhecimento do senso

comum sobre energia, tais como energia como causa ou
produto de um processo; energia associada ou sinônimo
de for�ca e eletricidade; energia associada ao homem, �a
vida, ao movimento. �E \...interessante constatar que

essa caracter��stica do pensamento do senso comum pa-

rece guardar uma rela�c~ao com a hist�oria dos conceitos

de for�ca e energia" (HENRIQUE, 1996).

Com rela�c~ao aos problemas ambientais relacionados
ao aumento da demanda energ�etica e seus efeitos so-
bre a natureza, BARRETO (1993), alerta para a ne-
cessidade de compreendermos a \complexidade pol��tica,

econômica, social" e ambiental de nossa realidade,
bem como de \realizarmos um projeto civilizat�orio sus-

tent�avel ecologicamente, sem mis�eria humana e ambi-

ental..."

Para tal, �e necess�aria a conscientiza�c~ao por parte da
popula�c~ao de que a sua qualidade de vida est�a vinculada
�a preserva�c~ao ambiental. Para NEIMAN (1989), essa
consciência s�o pode ser atingida atrav�es da educa�c~ao.
Para ele, \educar �e criar valores", ou seja, praticar a
educa�c~ao ambiental �e fornecer elementos para que o in-
div��duo venha a perceber o seu papel no processo soci-
oambiental, vindo assim a adquirir a \verdadeira men-

talidade preservacionista".

Sendo assim, de acordo com NEIMAN (1989),
acredita-se que a �unica sa��da �e \educar para preservar."

Com rela�c~ao �a leitura, �e crescente o n�umero de pes-
quisas na �area de educa�c~ao que enfocam a importância
da utiliza�c~ao de textos alternativos nas aulas de F��sica
(ZANETIC, 1997; SILVA, 1997; RABONI, 1997), com
o prop�osito de aumentar o interesse do aluno pela dis-
ciplina.

No entanto, um aspecto importante a ser conside-
rado relaciona-se ao fato de que, segundo SILVA (1997),
a leitura �e um processo de produ�c~ao/atribui�c~ao de sig-
ni�cados, o que faz com que a intera�c~ao entre aluno
e texto seja relativa, dependendo da \hist�oria de vida

e de leitura" de cada um. Em outro artigo, SILVA e
ALMEIDA (1998), a�rmam que \uma mesma pessoa

pode ler de forma diferente um mesmo texto em dife-

rentes momentos de sua vida, produzindo compreens~oes

diferentes".

III Metodologia

Esta pesquisa enfoca um estudo de caso, por ser desen-
volvida especi�camente com uma classe, da 1a. s�erie
do Ensino M�edio, do per��odo da manh~a, em uma escola
particular da cidade de Bauru (SP).

A presente pesquisa apresenta algumas das carac-
ter��sticas fundamentais do estudo de caso (L�UDKE e
ANDR�E, 1986, p. 18), tais como: visa �a descoberta;
enfatiza a \interpreta�c~ao em contexto"; usa uma varie-
dade de fontes de informa�c~ao, ou seja, reda�c~ao, quest~oes
dissertativas e entrevista cl��nica, cruzando informa�c~oes
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entre elas. Os relatos escritos apresentam um estilo in-
formal, ilustrado por cita�c~oes, exemplos e descri�c~oes.

III.1. O livro escolhido

O autor, Samuel Murgel Branco, ao escrever o livro
Energia e Meio Ambiente, teve como principal objetivo:

discutir a quest~ao energ�etica do ponto de
vista ambiental, oferecendo ao leitor, de ma-
neira acess��vel, uma oportunidade de conhe-
cer os fatos principais concernentes �a neces-
sidade, �a utilidade e �as diversas maneiras
de produzir energia, bem como, por outro
lado, as conseq�uências ambientais de sua
produ�c~ao e uso. Baseada nesses dois aspec-
tos de certa forma antagônicos, prop~oe-se
uma conduta ou uma pol��tica de gera�c~ao
e uso da energia calcada essencialmente
em necessidades reais e possibilidades es-
pec���cas, de acordo com as peculiaridades
brasileiras de pa��s tropical e de enorme
espa�co territorial. (BRANCO, 1990, p. 6)

A an�alise do livro fundamentou-se nos objetivos pro-
postos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRA-
SIL, 1997), para o ensino de Ciências Naturais, bem
como nos crit�erios de avalia�c~ao dos livros did�aticos es-
tabelecidos pelo Minist�erio da Educa�c~ao e do Desporto
MEC (BRASIL, 1998). Embora seja paradid�atico, o li-
vro atende a v�arios desses objetivos e crit�erios, uma vez
que tem uma abordagem conceitual, bem como uma lin-
guagem gramaticalmente correta; �e claro e objetivo, es-
tabelecendo a articula�c~ao entre os temas propostos, que
encontram-se ligados aos contextos sociais, pol��ticos,
econômicos, cient���cos e ambientais adequadamente.

Em sua abordagem, abrange diversas quest~oes,
dando condi�c~oes para que o aluno trabalhe conte�udos
b�asicos sobre energia de forma diversi�cada, viabili-
zando ainda a interdisciplinaridade, uma vez que as
quest~oes ambientais s~ao colocadas efetivamente, frente
�a complexidade da problem�atica ambiental, convocando
a depor diversos campos do saber, permeando assim
maior articula�c~ao entre alguns conte�udos de v�arias dis-
ciplinas, bem como uma vis~ao mais abrangente do con-
ceito de energia.

Desta forma, mediante a sua leitura: - �e poss��vel
ao aluno vislumbrar a presen�ca constante da energia
em seu cotidiano, percebendo ser esta imprescind��vel
ao progresso da humanidade; - s~ao oferecidas condi�c~oes
para que se fa�ca uma intera�c~ao dial�etica entre energia
e equil��brio ambiental; - �e poss��vel perceber a evolu�c~ao
cient���ca e tecnol�ogica dentro de um contexto hist�orico,
o que gerou um crescente aumento da necessidade da
utiliza�c~ao e da busca de novas fontes de energia; - o
aluno pode atuar em seu meio social como elemento
transmissor da educa�c~ao ambiental.

III.2. A amostra

A atividade foi realizada tendo como sujeitos da pes-
quisa 27 alunos da 1a. s�erie do Ensino M�edio (faixa
et�aria �e de 15-16 anos), do per��odo diurno, de uma es-
cola particular da cidade de Bauru. Do total, 11 reali-
zaram a primeira etapa da atividade, ou seja, a leitura
do livro.

III.3. Instrumentos para a coleta de da-
dos

Os instrumentos para a coleta de dados da presente
pesquisa foram os seguintes:

1) Reda�c~ao ap�os a leitura do livro \Energia e Meio
Ambiente";

2) Question�ario contendo quest~oes abertas sobre as
no�c~oes de energia e quest~oes relacionadas �a preserva�c~ao
do meio ambiente;

3) Entrevista cl��nica para uma an�alise mais deta-
lhada da interpreta�c~ao dos alunos sobre a leitura do
livro.

III.4. Procedimentos para a coleta de da-
dos

Em uma classe de 27 alunos da 1a. s�erie do En-
sino M�edio foi proposta a leitura do livro \Energia e
Meio Ambiente", em car�ater n~ao obrigat�orio. Ao fa-
zermos a sugest~ao da leitura, n~ao exprimimos nenhum
coment�ario sobre o livro, a �m de evitarmos gerar ex-
pectativas, inuenciando assim as condi�c~oes de leitura
do aluno. Foi esclarecido que, ap�os a mesma, cada um
deveria realizar uma reda�c~ao sobre o livro, com liber-
dade total de express~ao, exprimindo tudo o que achasse
importante e o que sentisse, mesmo o que julgasse n~ao
pertencer aos conte�udos de f��sica. Destacamos ainda
que sua reda�c~ao n~ao seria julgada como certa ou er-
rada. O prazo estipulado para a leitura e confec�c~ao da
reda�c~ao foi de três semanas. Dos 27 alunos, 11 partici-
param desta primeira etapa.

Uma semana ap�os a entrega das reda�c~oes, parti-
mos para a segunda etapa da atividade, que constou
da aplica�c~ao de 17 quest~oes dissertativas, para todos os
27 estudantes. Julgou-se necess�aria a participa�c~ao de
todos porque a atividade foi desenvolvida no per��odo
de aula, n~ao sendo poss��vel a realiza�c~ao da mesma so-
mente com os 11 estudantes que participaram da pri-
meira etapa. Com isso, al�em da realiza�c~ao de uma
an�alise espec���ca dos resultados dos alunos que leram
o livro, foi feita tamb�em uma an�alise geral das no�c~oes
dos alunos que n~ao leram o livro, uma vez que a pre-
sente pesquisa n~ao tinha como objetivo comparar as
duas classes de alunos. Nosso objetivo era o de avaliar
os resultados da intera�c~ao do aluno com o texto.

As quest~oes dessa etapa foram as seguintes:

1. O que �e energia para você?
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2. Dê alguns exemplos de fontes de energia.
3. Cite alguns tipos de energia.
4. O que você entende por:
a) Produ�c~ao de energia
b) Gasto de energia
c) Perda de energia
d) Desaparecimento de energia
Você acha que as express~oes acima est~ao corretas?

Se n~ao, como você as colocaria?
5. Você gostou da leitura? Achou interessante? Por

quê?
6. O que você entende por problemas energ�eticos?

Existem solu�c~oes para eles?
7. Como você resolveria os problemas ambientais

gerados em virtude do mau uso da energia?
8. Quem �e respons�avel pela depreda�c~ao da natu-

reza? Você pode colaborar de alguma forma para que
ela n~ao aconte�ca?

9. Ap�os a leitura do livro, você sentiu-se motivado
a agir de forma diferente do que sempre agiu? Como?

10. Como evitar os desperd��cios de energia? Você
tem feito alguma coisa nesse sentido? Relate.

11. Você tem levado as informa�c~oes do livro �as pes-
soas que convivem com você? Quais?

12. Você tem tentado provocar alguma mudan�ca em
seu cotidiano e no das pessoas que convivem com você?
Qual?

13. A leitura do livro levou você a buscar novas
fontes de informa�c~ao? Quais?

14. Você tem o h�abito de leitura?
Na semana seguinte �a aplica�c~ao do question�ario, de-

mos prosseguimento �a atividade partindo para a ter-
ceira etapa. Todos os alunos que leram o livro foram
submetidos �a entrevista cl��nica. Dos alunos que n~ao
participaram da atividade de leitura, selecionamos dois
para a terceira etapa, aleatoriamente, uma vez que es-
ses n~ao seriam os sujeitos da nossa pesquisa. Nosso
objetivo nesta terceira etapa foi o de proporcionarmos
a oportunidade para que cada aluno exprimisse suas
id�eias livremente, sem preocupa�c~ao com a formalidade
escrita. As quest~oes dessa etapa foram:

Para quem leu:
1. Por que você leu o livro?
2. O que você achou?
3. �E importante o estudo de energia? Por quê?
4. Antes da leitura você achava importante? Por

quê?
5. O seu conceito de energia mudou com a leitura?
6. O que a leitura lhe trouxe de positivo?
7. Existe alguma rela�c~ao entre energia e meio am-

biente?
8. A leitura despertou alguma coisa em você?
9. Você se sentiu motivado a alguma coisa com a

leitura?
10. Você chegou a pular alguns cap��tulos durante a

leitura?
Para quem n~ao leu:

1. Por que você n~ao leu?
2. Você acha importante estudar energia?
3. O que �e energia para você?
4. Existe alguma rela�c~ao entre energia e meio am-

biente?
5. Você costuma ler com freq�uência?

IV An�alise dos dados

IV.1. Crit�erios (categorias) para a
an�alise espec���ca da leitura dos alunos

Mediante os objetivos considerados na presente pes-
quisa, foram elaboradas três categorias de an�alise. Para
cada uma delas, analisou-se cada um dos três instru-
mentos de avalia�c~ao, ou seja, a reda�c~ao, as quest~oes
dissertativas e as entrevistas cl��nicas. As referidas ca-
tegorias s~ao:

1. Compreens~ao das no�c~oes b�asicas de energia:

Nesta categoriza�c~ao, analisou-se se o sujeito mos-
trou alguma reex~ao, compreens~ao e evolu�c~ao, com
rela�c~ao �as seguintes no�c~oes: - identi�ca�c~ao de v�arias
formas de energia; - distin�c~ao entre formas e fontes de
energia; - compreens~ao das transforma�c~oes de energia;
- compreens~ao da conserva�c~ao de energia.

1.1. Reda�c~ao:
Analisou-se se o aluno mostrou reex~ao (colocando

o seu posicionamento a partir da leitura) sobre as
no�c~oes de energia, ou se o mesmo reproduziu (copiou)
as informa�c~oes contidas no livro.

1.2. Quest~oes dissertativas
Veri�cou-se aqui se o aluno compreendeu ou n~ao

as no�c~oes referentes �a presente categoria de an�alise, por
meio das quest~oes de 1 a 5.

�E importante observar que as respostas dos sujeitos
para a quest~ao 5 podem estar relacionadas �a segunda
e terceira categorias por ser uma quest~ao mais aberta
que as outras.

1.3. Entrevista:
Buscou-se aqui veri�car se houve ou n~ao uma

evolu�c~ao (mudan�ca) das referidas no�c~oes de energia
por parte dos alunos, atrav�es das quest~oes de 1 a 5.

As respostas dos sujeitos a essas quest~oes podem
estar relacionadas �a segunda e terceira categorias de
an�alise.

�E importante salientar que o resultado ser�a satis-
fat�orio, mesmo que o sujeito apresente apenas uma das
seguintes no�c~oes consideradas na presente categoria: -
identi�ca�c~ao de v�arias formas de energia; - distin�c~ao en-
tre formas e fontes de energia; - compreens~ao das trans-
forma�c~oes de energia; - compreens~ao da conserva�c~ao de
energia.

2. Conscientiza�c~ao da problem�atica ambiental:

Nesta categoria de an�alise avaliou-se se o sujeito
mostrou os seguintes aspectos: - conscientiza�c~ao dos
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problemas ambientais gerados em virtude do aumento
da demanda energ�etica; - relacionar energia e meio am-
biente; - a percep�c~ao de que cada um �e respons�avel
pela preserva�c~ao da natureza; - preocupa�c~ao com a de-
preda�c~ao da natureza.

2.1. Reda�c~ao:

Foi analisado se o aluno mostrou reex~ao sobre os
aspectos referentes �a presente categoria de an�alise, por
meio de alguma declara�c~ao relacionada a esses aspectos.

2.2. Quest~oes dissertativas:
Buscou-se veri�car se o alunomostrou ou n~ao com-

preens~ao dos referidos aspectos, por meio das quest~oes
de 5 a 9.

2.3. Entrevista:

Analisou-se aqui se o aluno mostrou uma evolu�c~ao
em seu n��vel de consciência, com rela�c~ao aos proble-
mas ambientais, por meio das quest~oes 2, 6, 7 e 8,
considerando-se os referidos aspectos.

O resultado ser�a satisfat�orio se o sujeito apresen-
tar evolu�c~ao em rela�c~ao aos seguintes aspectos, mesmo
que seja em apenas uma de suas respostas: - conscien-
tiza�c~ao dos problemas ambientais gerados em virtude
do aumento da demanda energ�etica; - relacionar energia
e meio ambiente; - a percep�c~ao de que cada um �e res-
pons�avel pela preserva�c~ao da natureza; - preocupa�c~ao
com a depreda�c~ao da natureza.

3. Inuência da leitura em rela�c~ao a atitudes:

Foi analisado se a leitura propiciou a motiva�c~ao do
sujeito relativa aos seguintes aspectos: - busca de outras
fontes de informa�c~ao; - a�c~ao pessoal no sentido de cola-
borar para a preserva�c~ao do meio ambiente; - atua�c~ao
enquanto elemento propagador das informa�c~oes do li-
vro, no que diz respeito �a preserva�c~ao do meio ambi-
ente, entre as pessoas do seu conv��vio.

3.1. Reda�c~ao:
Foi analisado se o aluno mostrou, atrav�es de alguma

declara�c~ao, que a leitura tenha lhe propiciado mo-
tiva�c~ao para a tomada de atitudes referentes aos as-
pectos relacionados na presente categoria de an�alise.

3.2. Quest~oes dissertativas:
Analisou-se aqui se o aluno mostrou que a leitura

lhe propiciou um n��vel de consciência tal que o levou
�a tomada de atitudes relativas aos referidos aspectos,
atrav�es das respostas das quest~oes 10 a 14.

3.3. Entrevista:

Buscou-se analisar aqui se a leitura propiciou a
motiva�c~ao para a�c~oes relativas aos referidos aspectos,
no sentido de colaborar para que sejam amenizados os
problemas ambientais. Veri�cou-se tamb�em se o aluno
pulou algum cap��tulo do livro. Foram avaliadas as
quest~oes 9 e 10.

O resultado ser�a satisfat�orio se, em ao menos uma
das respostas, houver evidências de que a leitura propi-
ciou ao aluno motiva�c~ao relativa aos seguintes aspectos:
- busca de outras fontes de informa�c~ao; - a�c~ao pessoal

no sentido de colaborar para a preserva�c~ao do meio am-
biente; - atua�c~ao enquanto elemento propagador das
informa�c~oes do livro, no que diz respeito �a preserva�c~ao
do meio ambiente, entre as pessoas do seu conv��vio.
Destaca-se que a sele�c~ao das quest~oes dissertativas e
das entrevistas, dentro de cada categoria de an�alise, n~ao
segue um crit�erio rigoroso, podendo sofrer modi�ca�c~oes
em fun�c~ao de varia�c~oes nas respostas dos alunos.

4.2. Considera�c~oes espec���cas a respeito da lei-

tura dos alunos

No quadro a seguir, resumiram-se os resultados dos
sujeitos que participaram de todos os instrumentos de
avalia�c~ao, com rela�c~ao �as referidas categorias.

Levando-se em considera�c~ao que procurou-se n~ao in-
uenciar nas condi�c~oes de leitura do sujeito, foram ve-
ri�cados os seguintes resultados:

- Na reda�c~ao os sujeitos S1, S2, S3 e S5 mostra-
ram reex~ao com rela�c~ao as fontes e formas de energia,
nada comentando sobre a transforma�c~ao e conserva�c~ao
da energia.

- Os sujeitos apresentaram as seguintes no�c~oes de
energia: - como causa ou produto de um processo; - as-
sociada ao movimento; - associada �a tecnologia (ener-
gia el�etrica); - associada �a vida; - como capacidade de
realizar trabalho; - como sinônimo de for�ca; - como
fonte de for�ca; - associada ao homem (estrutura an-
tropocêntrica).

- A compreens~ao da transforma�c~ao e conserva�c~ao
de energia foi apresentada pelos sujeitos S2, S4 e S11.
Esses sujeitos evolu��ram em todas as no�c~oes de ener-
gia consideradas na presente pesquisa. Ex: O sujeito
S11, ao responder o item d da quest~ao dissertativa de
n�umero 4, declarou: \A energia n~ao desaparece, ela se

transforma em outro tipo de energia."

- Os sujeitos S1 a S5, S7, S9 e S11 apresentaram
evolu�c~ao relativa �a identi�ca�c~ao e distin�c~ao dos tipos e
fontes de energia. Desta forma, esses sujeitos evolu��ram
apenas em parte das no�c~oes de energia consideradas na
presente pesquisa.

- Mesmo os que n~ao mostraram evolu�c~ao relativa �a
primeira categoria de an�alise (sujeitos S6, S8 e S10), pas-
saram a dar mais importância para o tema, fator esse
que pode proporcionar a motiva�c~ao do sujeito para o
estudo de energia.

Ex: A resposta do sujeito S6 �a quest~ao dissertativa
de n�umero 5: \Sim, descobri muita coisa que eu n~ao

sabia e que era interessante", e �a quest~ao 2 da entre-
vista: \comecei a entender algumas coisas sobre energia

e meio ambiente que eu n~ao tinha nem no�c~ao."

- Embora os sujeitos S6, S8 e S10 n~ao tenham apre-
sentado evolu�c~ao em suas no�c~oes de energia, mostraram
ter ampliado o seu n��vel de consciência em rela�c~ao aos
problemas ambientais relacionados �a energia.

Ex: A resposta do sujeito S6 �as quest~oes 3 e 4 da
entrevista foram: \�E importante estudar, pois energia e
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meio ambiente se relacionam. A pessoa tem que saber

por causa do futuro. Antes eu nem ligava para isso."

- Observando-se o quadro de resultados, ao se com-
parar as três categorias de an�alise, veri�ca-se que a
conscientiza�c~ao da problem�atica ambiental foi a que
apresentou os melhores resultados, ou seja, foi a ca-
tegoria em que os sujeitos mais demonstraram reex~ao,
compreens~ao e evolu�c~ao.

- Na terceira categoria de an�alise ocorreram diferen-
tes n��veis de evolu�c~ao.

- Alguns apresentaram atitudes individuais no sen-
tido de colaborar para a economia de energia e pre-
serva�c~ao da natureza.

- Outros mostraram atuar em seu meio social como
elemento propagador da educa�c~ao ambiental.

Ex: O sujeito S4, ao responder a quest~ao 9 da en-
trevista, declarou: \Sim. Reduzir meus gastos, infor-

mar meus parentes e amigos, fazer p�aginas na internet,

conscientizar pessoas, colaborar nas campanhas de eco-

nomia e reciclagem. Eu tinha que montar uma p�agina

na internet e ia montar sobre isso."

- Observando-se novamente o quadro de resultados,
observa-se que dos instrumentos utilizados, a reda�c~ao
n~ao apresentou um resultado satisfat�orio, especialmente
com rela�c~ao �a terceira categoria de an�alise. Isso talvez
se deva �a metodologia empregada e �a faixa et�aria.

4.3. Considera�c~oes a respeito dos alunos que n~ao

leram o livro

Como a leitura n~ao teve car�ater obrigat�orio, 16 estu-
dantes n~ao participaram desta primeira etapa, embora
tenhamos notado que os estudantes entrevistados que
n~ao leram o livro demostraram interesse pelo tema, ale-
gando que n~ao o �zeram por terem outros livros para
ler. Com rela�c~ao a esses 16 alunos realizou-se uma
an�alise mais geral, pois o objetivo deste trabalho foi
o de analisar os aspectos relacionados �a energia e ao
meio ambiente que vieram �a tona, mediante a leitura.

Nesta an�alise geral:
- Foi poss��vel observar, atrav�es das respostas �as

quest~oes dissertativas, que muitos desses alunos, mos-
traram n~ao ter no�c~oes distintas entre fontes de energia
e tipos de energia. Alguns, no momento em que reali-
zavam essa atividade, perguntaram ao professor se as
quest~oes 2 e 3 \dê alguns exemplos de fontes de ener-
gia" e \cite alguns tipos de energia", respectivamente,
n~ao teriam o mesmo signi�cado.

- Alguns alunos apresentaram a no�c~ao de energia:
- como causa ou produto de um processo; - ligada ao
movimento; - como sinônimo de for�ca; - como sinônimo
de calor; - associada �a vida; - associada �a eletricidade.

- Com rela�c~ao �a conscientiza�c~ao da problem�atica
ambiental, foi poss��vel observar que a maioria dos alu-
nos que n~ao leram o livro demonstraram a no�c~ao da
necessidade de se economizar energia (el�etrica), bem
como de preservar o meio ambiente, responsabilizando
o homem pela depreda�c~ao da natureza.

- Embora tenha havido essa demonstra�c~ao de cons-
cientiza�c~ao por parte desses alunos, n~ao houve demons-
tra�c~ao de atitudes no sentido de minimizar os proble-
mas ambientais relacionados �a energia, como pôde-se
observar em algumas respostas ao serem questionados
sobre o que poderiam fazer para evitar a depreda�c~ao da
natureza:

Tar: - Ainda n~ao porque n~ao tenho muita
consciência do que �e realmente certo.

Raf: - Acho que n~ao h�a algo que possa resolver

o problema ambiental.

- Observou-se ainda que os alunos desse grupo que
foram entrevistados demonstraram n~ao saber se existe
ou n~ao alguma rela�c~ao entre energia e meio ambiente.
O sujeito Mar, ao ser questionado durante a entrevista
sobre a importância de se estudar energia, respondeu:

�E importante para estar informada, saber al-

guma coisa, porque eu percebi pelas pergun-

tas (dissertativas), que eu n~ao sei sobre energia,

mas achei que soubesse. Acho que todo mundo

�cou meio em d�uvida.

V Discuss~ao dos resultados e

conclus~oes

Inicialmente �e importante salientar que o intuito desta
pesquisa foi o de observar os resultados da leitura, sem
inuência no modo de ler do aluno, a �m de se evi-
tar que o sujeito reproduzisse a fala do professor (GE-
RALDI, 1984). En�m, buscou-se veri�car a evolu�c~ao
do sujeito mediante sua intera�c~ao com o texto, sem me-
dia�c~ao do professor. Esse fator talvez tenha sido deter-
minante no fato de apenas 11 sujeitos terem participado
da atividade de leitura, pois, talvez, mais alunos pode-
riam ter lido o livro caso o professor tivesse procurado
gerar motiva�c~ao nos estudantes, destacando aspectos
relevantes e interessantes da leitura.

Por outro lado, veri�cou-se que, em suas de�ni�c~oes
de energia, os sujeitos apresentaram no�c~oes equivalen-
tes �as do senso comum, de acordo com os resultados das
pesquisas de TRUMPER (1991, 1993), HIGA (1988),
HENRIQUE (1996), SOUZA FILHO (1987), P�EREZ et
al (1995), BLISS e OGBORN (1985), DEPARTMENT
OF MATHS AND SCIENCE EDUCATION (1994) e
SOLOMON (1985), o que mostrou n~ao haver varia�c~oes
entre as concep�c~oes dos alunos de diferentes pa��ses.

Veri�cou-se ainda que muitos dos sujeitos, ao res-
ponderem �a quest~ao n�umero 5 da entrevista, declara-
ram que o seu conceito havia mudado em raz~ao de te-
rem conhecido muitas formas de energia das quais, an-
tes, n~ao tinham a menor no�c~ao, como aconteceu com os
sujeitos S1 e S7 , respectivamente: \Tinha uma id�eia

muito pequena do que �e energia. Agora sei que ener-

gia est�a nos seres vivos, tem biomassa, que as pr�oprias
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orestas... percebi outras formas de energia", \...eu

n~ao conhecia a energia solar, ou seja, sabia que exis-

tia, mas n~ao sei como era. Percebi tamb�em outros tipos

de energia que eu n~ao conhecia". Essas respostas de-
notam uma evolu�c~ao desses sujeitos em apenas um dos
aspectos relacionados �as no�c~oes de energia consideradas
na pesquisa em foco, ou seja, �a identi�ca�c~ao de v�arias
formas de energia, o que j�a corresponde a um ponto
positivo da leitura do texto.

Observando-se o quadro de resultados, comparando-
se as três categorias de an�alise, �e poss��vel veri�car que

a conscientiza�c~ao da problem�atica ambiental foi a que
apresentou melhores resultados, ou seja, foi a categoria
em que os sujeitos mostraram maior reex~ao, compre-
ens~ao e evolu�c~ao. Esse resultado talvez se deva ao fato
de que, durante a leitura, o foco de aten�c~ao dos sujeitos
foi dirigido para as quest~oes ambientais. �E importante
ressaltar que isso talvez tenha ocorrido porque, nesta
pesquisa, procurou-se n~ao inuenciar nas condi�c~oes de
leitura do estudante, evitando assim direcion�a-lo para
uma leitura tendenciosa.

Acredita-se que esse fator tenha inuenciado o fato
de apenas três sujeitos (S2, S4 e S11) terem mostrado a
compreens~ao da conserva�c~ao e transforma�c~ao de ener-
gia, conceitos fundamentais em f��sica. Mesmo assim,
considerou-se o resultado satisfat�orio, pois constatou-
se que, mesmo os sujeitos que n~ao mostraram compre-
ens~ao e evolu�c~ao das no�c~oes de energia consideradas na
pesquisa passaram a dar mais importância �a quest~ao,
aumentando o seu n��vel de interesse pelo tema, con-
forme mostrou, por exemplo, o sujeito 8: \Eu gostei da

leitura, porque me deixou mais consciente sobre ener-

gia. Traz informa�c~oes que antes eu n~ao tinha sobre

energia". �E importante salientar que esse fator pode
proporcionar a motiva�c~ao do sujeito para o estudo de
energia.

Observou-se que, embora alguns sujeitos n~ao te-
nham mostrado uma evolu�c~ao em suas no�c~oes b�asicas
de energia, por causa da leitura mostraram ter ampli-
ado o seu n��vel de consciência em rela�c~ao aos problemas
ambientais, relacionando-os com energia. Pode-se citar,

como exemplo, as respostas do sujeito 6: \�E importante

estudar, pois energia e meio ambiente se relacionam. A

pessoa tem que saber por causa do futuro. Antes eu nem

ligava para isso".

Com rela�c~ao ao fato de ter ocorrido diferentes n��veis
de evolu�c~ao relativa �a �ultima categoria de an�alise, pode-
se considerar que essa relatividade de resultados esteja
relacionada ao fato de que a leitura �e um processo de
produ�c~ao/atribui�c~ao de signi�cados, que depende da
\hist�oria de vida e de leitura" de cada sujeito (SILVA,
1997).

Esse fator talvez tenha inuenciado o desempenho
do sujeito S1, que evoluiu em todas as categoriza�c~oes,
bem como os desempenhos dos sujeitos S6, S8 e S10,
que evolu��ram apenas nas duas �ultimas categoriza�c~oes.

Com rela�c~ao particularmente aos instrumentos de
avalia�c~ao utilizados, veri�cou-se que os resultados apre-
sentados pelas reda�c~oes deixaram a desejar, especial-
mente no que diz respeito �a demonstra�c~ao de atitudes
reexivas relativas aos problemas ambientais ligados �a
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energia. Isso talvez possa ser atribu��do �a falta de h�abito
dos alunos manifestarem suas opini~oes, principalmente
nas aulas de f��sica, por meio de quest~oes abertas, apre-
sentando di�culdades em expressar as suas id�eias por
meio da linguagem escrita.

Acredita-se ter sido satisfat�orio o uso do livro pa-
radid�atico \Energia e Meio Ambiente", uma vez que
foi observada uma evolu�c~ao das id�eias dos alunos em
todas as categoriza�c~oes, especialmente no que se refere
�a conscientiza�c~ao dos problemas ambientais ligados �a
energia. Desta forma, considerou-se que o livro mediou
a \eleva�c~ao do n��vel cultural" (FRANCO, 1993) dos su-
jeitos para o entendimento da rela�c~ao entre os aspectos
energ�eticos e ambientais.

Essa compreens~ao levou os sujeitos �a percep�c~ao de
seus \direitos e deveres para com os lugares e as pes-

soas �a sua volta" (RUTKOWSKI, 1993), de tal ma-
neira que muitos deles demonstraram que, a partir da
leitura, passaram a atuar como elemento propagador
das informa�c~oes do livro, no sentido de \educar para

preservar" (NEIMAN, 1989).
O presente trabalho propiciou a discuss~ao de algu-

mas implica�c~oes pedag�ogicas, tais como:

1. A leitura deste paradid�atico pode se
constituir em uma atividade paralela e com-
plementar para a aprendizagem das no�c~oes
de energia consideradas na presente pes-
quisa, proporcionando uma vis~ao mais am-
pla e contextualizada das mesmas;

2. �E viabilizada a forma�c~ao de um ci-
dad~ao mais cr��tico mediante a leitura, o
que pode ser refor�cado atrav�es da aplica�c~ao
posterior de quest~oes dissertativas e entre-
vista, levando o aluno a reetir e relacio-
nar aspectos sociais, tecnol�ogicos, pol��ticos
e econômicos levantados no livro;

3. A atua�c~ao do professor enquanto pes-
quisador tamb�em constitui uma implica�c~ao
educacional, uma vez que o mesmo, par-
tindo de di�culdades vivenciadas em sala de
aula, pode buscar formas alternativas de en-
sino, a �m de tornar mais f�acil ao aluno o
entendimento dos conceitos f��sicos.

Os resultados obtidos atrav�es da trajet�oria seguida
neste trabalho demonstraram que a leitura deste livro
pode propiciar ao aluno:

- diferenciar formas e fontes de energia;
- a compreens~ao da transforma�c~ao e con-

serva�c~ao da energia;
- um aumento do interesse pelo estudo

da energia, mediante a percep�c~ao da im-
portância da energia em suas vidas, bem
como, sua inuência no meio ambiente;

- uma preocupa�c~ao com a preserva�c~ao
do meio ambiente, bem como sua atua�c~ao

enquanto elemento propagador da educa�c~ao
ambiental.

Para �nalizar, foram elaboradas algumas sugest~oes
para a pr�atica docente:

� Seria interessante que o professor nor-
teasse a atividade em todas as suas etapas,
direcionando o foco de aten�c~ao dos alunos
para os aspectos considerados relevantes ci-
enti�camente, a �m de levar o aluno a ela-
bora�c~ao dos conceitos fundamentais relaci-
onados �a energia.

� Ao �nal da atividade, seria interes-
sante que o professor buscasse no livro, jun-
tamente com os alunos, a adequa�c~ao dos ter-
mos que, por ventura, estejam inadequados
cienti�camente, e com isto, possivelmente,
viabilizar para os estudantes um entendi-
mento cada vez mais elaborado do conceito
de energia.

� Seria imprescind��vel a utiliza�c~ao de
textos alternativos na pr�atica docente, a �m
de levar o aluno a criar o h�abito de leitura.
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