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Os problemas ambientais, apresentados tanto na mídia quanto em docu-
mentos científicos, evidenciam que os recursos naturais estão sendo utilizados 
além de sua capacidade de reposição; no entanto, ainda não há uma clara preocu-
pação em poupá-los. Será que, apenas quando acabarem definitivamente vamos 
nos preocupar em cuidar e conservar para as gerações futuras?

É imprescindível repensarmos, hoje, a relação sociedade-natureza para en-
frentar a crise ecológica que vivemos. Ela encontra-se permeada de valores, que 
orientam nossas ações até mesmo inconscientemente. Sendo assim, torna-se 
neces sário revisar e construir novos valores, novas concepções acerca do homem, 
da natureza e do mundo.

Desde a década de 1960, diversos setores sociais vêm discutindo caminhos 
para tentar minimizar o problema ambiental provocado pela sociedade. As aná-
lises e estudos ressaltam uma das possibilidades de ação para intervir nesse 
comple xo e diversificado cenário: por meio da educação. Ela “poderia gerar 
movi mentos de transformação e de alteração dos níveis alarmantes de degra-
dação da qualidade de vida e da qualidade do ambiente a que está sujeita grande 
parte da população no planeta Terra” (Carvalho; Tomazello; Oliveira, 2009, 
p.14).

Com a preocupação de se resgatar e construir novos valores, o projeto de 
extensão oferecido pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), câmpus de Rio 
Claro, sob o tema “Educação Ambiental e o trabalho com valores” foi elaborado 
para oferecer embasamentos teóricos e, como parte de sua estrutura, também foi 
elaborado um projeto de ensino envolvendo a temática trabalhada. 

Em princípio, foi formado um grupo de três professores. Cada um, em suas 
respectivas áreas (Ciências, Geografia e História) e em diferentes unidades esco-
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lares, se empenhou para construir uma proposta interdisciplinar. Contudo, as 
elaborações dos professores de Geografia e História não puderam constar por 
motivos particulares. Para a professora de Ciências, esse trabalho tornou-se um 
grande desafio: “Apesar de o tema ambiental ser sempre discutido na televisão, 
nos jornais e na escola, é muito difícil mudar as atitudes das pessoas frente a essa 
questão”.

Os encontros na universidade, para o estudo do referencial teórico, propor-
cionaram uma reflexão sobre a questão valorativa na Educação Ambiental, 
orientando o trabalho a ser desenvolvido. Num dos encontros presenciais, a 
coordenadora do projeto levou a música de Almir Sater, “Mês de maio”, que 
inspirou a professora de Ciências, principalmente no seguinte trecho: “Boa 
Terra, velha esfera, que nos leva aonde for/ Pro futuro, quem nos dera que te 
dessem mais valor”. Esse fragmento da música mostrou a ela que o planeta não é 
valorizado do ponto de vista do cuidar, e que nós, no modelo atual de sociedade, 
nos preocupamos somente com o lucro, não com soluções para agredir menos 
essa “Boa Terra”.

A música impulsionou o grupo a pensar que é preciso, sem dúvida, iniciar o 
trabalho de Educação Ambiental na escola, trazendo informações, conheci-
mentos e outros valores para os alunos, de modo a trabalhar a questão de que  
o meio ambiente não se trata somente da natureza, mas também contempla o 
respeito à cultura, à tradição de um povo. Trata-se, enfim, de respeitar e pre-
servar o espaço, o nosso patrimônio.  

Sabemos que trabalhar valores humanos na escola não é fácil, pois os alunos 
possuem outros valores – que não necessariamente são negativos do ponto de 
vista socioambiental. Porém, de um modo geral, o respeito pelo outro e a preocu-
pação com a natureza estão dispersos, e nós, como educadores, devemos desen-
volver ambos os valores em sala de aula, para formar cidadãos mais sensíveis à 
sociedade e à natureza.

Ao começar a montagem do projeto apareceram as primeiras dificuldades: 
quanto à escolha do tema, como apresentá-lo, quais fatos seriam relevantes à dis-
cussão e como desenvolver a temática de modo a torná-la significativa, envol-
vendo a problemática dos valores. Todas essas questões exigiam decisões que 
iam ao encontro dos próprios valores dos professores, portanto foram necessá-
rios muitos diálogos a fim de que se chegasse a um consenso do que seria mais 
importante agregar ao projeto. 

Araújo (2001) considera que os valores são constituídos a partir do diálogo e 
da qualidade das trocas estabelecidas com as pessoas, grupos e instituições. Sem 
esse diálogo, os valores não são elaborados. Percebemos que a sociedade, por não 
desenvolver essa conexão, não raro apresenta seus valores morais, éticos e sociais 
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empobrecidos, prejudicados. Segundo o autor, as normas de conduta e convi-
vência, a solidariedade, o amor e o respeito ao próximo estão sendo colocados em 
segundo plano, “tudo passa a ser permitido e o conceito de bom/ruim, certo/
errado, lícito/ilícito se tornam invisíveis”, fazendo que haja a perda da noção do 
que se pode e deve fazer, ou não.

Notamos, então, que é preciso resgatar certos valores, como o respeito pela 
natureza e sua biodiversidade, pois a exploração dos recursos naturais, hoje, se 
sobrepõe a sua conservação. Dessa forma, cabe a nós, educadores, tentar resgatar 
e construir em nossos alunos esses valores ligados à temática ambiental, de modo 
a ser um diferencial no futuro. 

Para o desenvolvimento da temática idealizamos, inicialmente, o trabalho 
com a questão do consumismo, porém outro grupo delineara seu projeto nessa 
direção. Então, um professor de História, integrante do grupo, sugeriu a reflexão 
sobre o consumo de energia e suas implicações para a sociedade e para o meio 
ambiente. Assim, motivados pelas discussões em pauta no país sobre a cons-
trução da Usina de Belo Monte e a problemática gerada por seu impacto no 
ambien te e na sociedade locais, chegamos à escolha e denominação do tema: 
“Energia que gera ou destrói a vida?”. O objetivo principal foi identificar e com-
preender a evolução da produção energética para a vida das pessoas em cada mo-
mento histórico, considerando seus impactos.

Nesse contexto, utilizamos a proposta de Educação Ambiental baseada no 
trabalho com os conhecimentos, os valores e a participação política (Carvalho, 
2006), e de educação com valores, que articula cognição, ação e afetividade (Bo-
notto, 2003, 2008). O projeto foi elaborado visando contemplar essas diferentes 
dimensões: conhecer as fontes energéticas em uma linha do tempo e participar de 
um debate envolvendo diferentes posições valorativas, com o intuito de encami-
nhar os alunos a uma reflexão passível de possibilitar uma ação coerente. 

A classe foi dividida em grupos, conforme afinidades, para uma releitura da 
história da produção de energia. Os alunos construíram maquetes para compor 
uma linha do tempo e, posteriormente, participaram de um exercício role-playing 
(Puig, 1998) sobre a construção da Usina Belo Monte.

O role-playing, uma modalidade do teatro espontâneo, consiste na análise, 
discussão e reflexão de diversos pontos de vista sobre um acontecimento a partir 
da capacidade de se colocar no papel do outro. Isso facilita a compreensão dos 
alunos sobre suas atitudes, sentimentos, valores e percepções (Puig, 1998). Trata-
-se de uma aprendizagem ativa, que privilegia o lúdico para envolver “questões-
-problema, fazer simulações, estudar casos e outras atividades” (Bressan et al., 
2009, p.7), permitindo que os alunos apliquem a teoria e os concei tos na reso-
lução de diversos problemas. Dessa forma, os estudantes aprendem de uma 
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manei ra mais dinâmica, sem precisar memorizar regras, definições e procedi-
mentos (Mendes, 2000). Além disso, para Puig (1998), a hete rogeneidade dos 
grupos formados para o exercício constitui uma condição inestimável ao desen-
volvimento do juízo moral, devido às diferentes contri buições dos participantes.

Sabendo disso, ao longo das aulas planejadas foram utilizados textos de 
apoio com opiniões diferentes, para que, posteriormente, no debate final após  
as reflexões, o aluno apresentasse os benefícios e malefícios dos diferentes tipos 
de energia. Assim, entre os meses de outubro e novembro, o trabalho foi desen-
volvido nas salas escolhidas pelos professores em suas respectivas escolas. 

O desenvolvimento do plano de ensino

Quanto ao plano de ensino, a professora de Ciências relata sua preocupação 
inicial: 

Num primeiro momento eu confesso que cheguei a pensar que o projeto em 
questão não sairia do papel, pois a minha preocupação era: “Em que turma 
aplicar?”. O projeto era trabalhoso e envolvia dedicação dos alunos: “Qual seria 
a melhor turma?”. Na época eu estava abordando o tema proposto com os 
oita vos anos, mas com aquela turma seria impossível trabalhar devido às dificul-
dades de participação e interesse dos alunos. Assim, optei pelos sextos anos, tra-
balhando transversalmente ao conteúdo que eles estavam estudando.

Contextualizada nessa proposta de ensino, a professora preocupava-se se os 
alunos poderiam, ao final de cada aula, escrever relatos detalhando suas sensa-
ções, emoções, expectativas e dificuldades perante as atividades desenvolvidas. 
O intuito era promover uma reflexão maior sobre o que estavam vivenciando, 
bem como planejar ações futuras. 

Na primeira aula, os alunos foram divididos em oito grupos. Cada um deles 
contemplou um momento diferente na linha do tempo sobre a produção de ener-
gia: descoberta do fogo, roda e moenda, vapor, petróleo, energia elétrica, energia 
nuclear, energia eólica, energia solar. Houve uma explicação rápida sobre cada tipo 
de energia que eles trabalhariam. Além disso, cada grupo recebeu uma situação-
-problema para ser posteriormente debatida (ver o Anexo ao final deste capítulo), 
bem como uma linha do tempo, para conduzir o aluno a uma maior exploração do 
tema. Ainda nessa mesma aula, os alunos responderam a um questionário temá-
tico, com a finalidade de verificar seus conhecimentos prévios – essenciais para 
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explorar e direcionar as atividades seguintes, relacionadas aos hábitos de consumo 
deles. 

Nas respostas, somente três alunos souberam identificar qual é a origem da 
energia que chega às casas. O questionário também pedia sugestões de ações 
para economizar energia, e as respostas foram as seguintes: “Não deixar luz li-
gada sem ninguém usando”; “Não demorar muito tempo no banho”; “Não de-
morar muito no videogame e não deixar a TV ligada sem ninguém assistindo”. 

A segunda aula seguiu com a confecção das maquetes representando cada 
fonte energética; para realizar a atividade contamos com a colaboração da profes-
sora de Artes, que sugeriu ideias para inserir algumas fontes de energia na linha 
do tempo, por exemplo, a torre de petróleo, a energia eólica e a nuclear. Como a 
primeira fonte de energia na linha do tempo era o fogo, foram distribuídos pe-
dras e palitos aos alunos para que eles experimentassem na prática produzir fogo. 
Em um primeiro momento eles acharam que seria fácil, tentaram de todas as 
maneiras: somente com as pedras, friccionando-as com pouca força e com muita 
força (alguns até machucaram os dedos). Diante da tentativa frustrada, os 
comen tários foram:

Eu achei muito difícil fazer fogo, tentei de tudo, mas não consegui. Imagino 
como era no tempo dos homens da caverna fazer fogo, coitado deles e dos seus 
braços. Se o meu doeu e eu não consegui fazer, eles não aguentariam de dor. 
(Alunos R.; F.)

Não foi fácil tentar fazer fogo, os palitos quebravam, as pedras também e nada 
saiu e eu desisti. Eu esperava sair fogo, né, eu pensei: “Nossa! Como os homens 
das cavernas conseguiram? Fazer fogo é difícil!”. (Aluno M.)

Foi muito difícil fazer fogo, já que estamos no século XXI, que tem fósforo e is-
queiro. Então nós não conseguimos fazer fogo. (Alunos T.; K.; A.; C.)

Não conseguimos fazer fogo porque a pedra era branca e esfarelava e o palito 
quebrou, e para fazer fogo tem que ser outra pedra. (Alunos L.; J.; P.)

A despeito das dificuldades, na terceira e quarta aula os alunos finalizaram a 
confecção das maquetes. Nesse processo foi bastante válida a aula do professor 
de História; na sequência, na quinta e sexta aulas houve a apresentação das 
produ ções dos alunos. Vale lembrar que a construção das maquetes foi possível 
devido ao auxílio da professora de Artes, que ajudou com boas ideias, e à dispo-
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nibilidade de um professor de outra matéria, que cedeu uma aula dele para que 
os alunos finalizassem o trabalho. Sem essa ajuda, o projeto não terminaria 
dentro do prazo previsto.  

Durante as apresentações, cada grupo explicou como se deu a confecção das 
maquetes e os materiais utilizados, além de discutir sobre a fonte de energia 
apresentada na situação-problema. Surgiram questões como: “Quais seriam as 
melhores formas de energia apresentadas?”; “Quais os prós e contras de cada 
uma?”; “Qual poluição foi introduzida no ambiente por meio de um determi-
nado tipo de energia?”; “Quais foram as contribuições para o efeito estufa?”; 
“Quais as implicações sociais (por exemplo, o aumento do desemprego) com a 
chegada das máquinas a vapor e a modernização da indústria?”.

Ao final da atividade, uma aluna relatou no papel não saber que a roda era 
uma forma de gerar energia; com isso, a professora de Ciências se deu conta da 
falta de aprofundamento teórico dos alunos em relação aos temas que compu-
nham a linha do tempo. A partir de outros relatos, a professora também concluiu 
que os alunos tiveram vergonha de expor os trabalhos à classe, o que dificultou a 
apresentação: “A maioria dos grupos não soube responder, pois não pesquisaram 
o que foi proposto”. Consequentemente, eles não se sentiram à vontade para 
falar sobre o assunto, muitos somente leram a situação-problema, e a professora 
intervinha com questionamentos para a classe, mas apenas alguns se arriscavam 
nas respostas e soluções. Em outros casos, a professora se posicionava e ajudava o 
grupo a refletir, conduzindo-os a construir uma resposta. Esse fato também foi 
relatado pelos próprios alunos ao contarem a dificuldade em responder às per-
guntas, já que eles não tinham estudado para o debate. 

Um dos objetivos da atividade era fazê-los buscar informações para resolver 
suas situações-problema. Segundo Puig (1998, p.77), as discussões improvisadas 
tendem a ser “bastante pobres”, o que torna a preparação prévia fundamental e 
indispensável, visto que “os alunos sentem-se mais confiantes nas represen-
tações preparadas, já que vão cheios de razões para defender seu papel”.

A Figura 1, sobre a produção de energia, foi confeccionada pelos alunos e 
traz uma releitura da linha do tempo.

Devido às dificuldades vivenciadas com a turma, a professora resolveu de-
senvolver a segunda parte do projeto com alunos de outra sala. Essa etapa se deu 
a partir do exercício de role-playing, no qual se discutiu a construção da Usina 
Belo Monte diante de diferentes aspectos e posicionamentos dos setores da socie-
dade nela envolvidos, buscando alcançar, também, os diferentes valores emba-
sados nas escolhas de cada um desses setores (ver a Figura 2). Em seu relato, a 
professora de Ciências apresenta o desafio que enfrentou:
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Figura 1 – Maquetes e produções artísticas dos alunos. (A) Descoberta do fogo; (B) Roda 
e moenda; (C) Máquina a vapor; (D) Barco a vapor; (E) Torre de petróleo; (F) Placa solar; 
(G) Energia eólica; (H) Energia nuclear; (I) Carrinho movido a energia solar 

Quando a ideia foi apresentada para a segunda sala, ela causou alvoroço, pois 
todos queriam participar. Depois que os alunos viram que tinham que estudar 
sobre o assunto, alguns desistiram e deixaram o lugar para quem realmente 
queria. Como era uma atividade que nunca tinham realizado, foram necessárias 
três aulas para os ensaios, até eles entenderem o que seria um debate. Os partici-
pantes foram divididos em: políticos, donos da empresa, moradores, índios, 
pesquisadores da área e ambientalistas. Os demais, que não estavam à frente da 
sala, seriam os moradores, mas, por sua vez, nos ensaios eles não prestavam 
atenção na discussão, atrapalhando os demais. Eu confesso que quase desisti, 
pois, por mais que fosse pedido para prestarem atenção, pois depois votariam 
sobre a construção da usina, não havia interesse. Entretanto, percebi que os 
“atores” ali presentes tinham estudado e queriam se apresentar. Assim, resolvi 
contar com a ajuda da coordenação, que sugeriu algo motivador para aumentar a 
participação e o envolvimento dos alunos: caracterizar os personagens a partir de 
vestimentas.

No debate sobre a Usina Belo Monte, diversas questões apareceram, por 
exemplo: a capacitação dos empregados para trabalhar na usina; se a mão de 
obra tinha que ser qualificada; o que fazer com os indígenas que habitam aquela  
região e possuem a cultura de não abandonar a terra e seus ancestrais mortos que 
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estão enterrados no local bem como seus hábitos de vida; a questão do desmata-
mento; a extinção e mortandade da fauna e da flora. Entre todas essas questões 
ficava a pergunta: “O que fazer?”. Um aluno levantou uma solução: mandar 
para o zoológico os animais que vivem na área. Sabendo-se do déficit de pro-
dução energética em nosso país, também foram apontadas as vantagens da 
produ ção de energia, discutindo-se os impactos da obra, a retirada das pessoas 
do local e a necessidade de construir outras casas para essas pessoas.

Figura 2 – Caracterização dos alunos e cenário. (A) Indígena; (B) Ambientalista; (C) pro-
fessora Náyra apresentando a cédula de votação e a urna; (D) Políticos e empresários; 
(E) Urna

Após o término do debate, os alunos que representavam os moradores vo-
taram no projeto em questão. O que surpreendeu a professora foi eles verem e 
escutarem as pessoas da “vida real” dizerem que os políticos só prometem e não 
cumprem e encenarem de acordo com essa mesma visão. Assim, os políticos, que 
sempre dão um “jeitinho” para responder e solucionar os problemas, foram 
repre sentados por meio de falas, dizendo que construiriam, arrumariam, algo 
bem típico das promessas de nossos representantes.

Entre todos os prós e contras debatidos, chegou a hora tão aguardada pelos 
alunos: a votação. Para surpresa da professora e de todos, o resultado foi um 
empa te. 

Buscando refletir e aprofundar a análise dos relatos dos alunos sobre suas 
sensações, vivências e novos conhecimentos apreendidos nas atividades, a profes-
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sora sintetizou os diferentes aspectos sobre a resolução de conflitos baseada em 
Souza; Souza; Souza (2013). 

Segundo esses autores, “O role-playing foi uma maneira efetiva de aprender 
sobre o assunto ou tema”. Assim, seguem as respostas mais significativas dos 
alunos: 

Sim, eu aprendi muito com esse debate; que com esse debate a gente pode re-
solver as coisas com calma, com a opinião dos moradores etc. (Aluno V.)

Eu achei muito legal, pois eu pude fazer perguntas para os donos da empresa, os 
ambientalistas, os índios e os políticos. E eles responderam todas as perguntas 
que eu fiz. (Aluno D.)

Sim, o debate me ajudou a preservar a natureza e eu aprendi muito sobre a hidre-
létrica e que quando você crescer, já vai saber preservar. (Aluno W.)

Com essa discussão eu aprendi que a gente tem que defender o nosso local e 
nossa natureza. (Aluno L.)

Eu gostei porque todos votaram limpo e acabou empatando. Eu aprendi como é 
feito um debate e como se vota. (Aluno R.)

Entendi mais com a roupa, e parecia que a gente estava debatendo uma coisa 
séria. (Aluno L2)

Sim, eu gostei de ser político. Eu senti que aquele momento parecia de verdade e 
que tinha que falar sério. (Aluno J.)

Sim, eu gostei mais com a roupa, pois deu para caracterizar o que a gente era. 
(Aluno D.)

Sim, apesar de eu nunca ter feito uma encenação, consegui defender bem o meio 
ambiente desses desmatadores malvados, egoístas e cruéis com a natureza. 
(Aluno V.)

De acordo com as respostas, observamos que a maioria indicou a aplicação 
do role-playing como uma modalidade didática que proporcionou um bom 
envol vimento, sendo uma maneira mais dinâmica e interativa de aprender. Além 
disso, colocar-se no lugar do outro propiciou uma análise e uma maior com-
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preensão dos diferentes valores das outras pessoas. Esse fato deu uma dimensão 
além da cognitiva ao trabalho.

Nesse sentido, Puig (1998) esclarece que o papel do professor como me-
diador dos conflitos e o envolvimento dos participantes é muito importante para 
conseguir um debate de boa qualidade e a viabilização de meios para a solução do 
problema. 

A segunda pergunta, “Eu desenvolvi a habilidade de administrar conflitos 
com o role-playing?” (Souza; Souza; Souza, 2013), pretendia refletir sobre o 
quanto a experiência de simular um conflito pode desenvolver um determinado 
valor. As principais respostas dos alunos foram: 

Um pouco. O resultado era que os políticos ganhassem porque eles dão emprego 
para todo mundo. Mas deu empate e mesmo assim eu gostei. Minha sugestão 
era para o índio mudar de lugar, eu ia ajudar o índio e o político. (Aluno W.)

Eu esperava que a usina não fosse construída, não gostei do resultado. (Aluno V2).

Eu esperava uma indústria melhor, que não desmatasse tanto e não atrapalhasse 
os índios. (Aluno N.)

Eu esperava que empatasse e acabou empatando, eu queria e eu gostei muito do 
resultado, daí ninguém brigou com ninguém. (Aluno G.)

Na minha opinião, o contra deveria ganhar, mas como deu empate eu fiquei 
feliz. (Aluno L2)

Eu pensei uma coisa sobre esse debate: se tivéssemos feito antes os donos e os 
políticos na realidade, iriam estar bem cientes com a construção porque tem o 
lado bom e o lado ruim, mas como já foi, eu ainda sou totalmente contra Belo 
Monte. (Aluno K.)

Era para ser “contra”, mas empatou, não gostei do resultado. Eu aprendi que 
tem que pensar direito antes de votar. (Aluno I.)

Não podia ter empatado, os políticos não responderam direito e os ambienta-
listas estavam indo muito bem com as perguntas e respostas. (Aluno W3)

As respostas evidenciam que a insatisfação pelo empate foi grande. Naquele 
momento, os alunos recorreram à opinião da professora, já que ela não havia 

educacao_ambiental_valores_escola_miolo.indd   54 19/08/2016   15:29:19



EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORES NA ESCOLA 55

vota do, pedindo que ela tomasse uma posição para resolver o empate. No en-
tanto, a professora foi imparcial, não se impôs, o que causou grande angústia aos 
alunos. Segundo alguns relatos, o empate significava a mesma coisa de não ter 
votado, pois os alunos estão acostumados que alguém sempre perca ou ganhe. 

Vale ressaltar que os conflitos não se resolvem de forma tão simples, há a 
necessidade de um longo processo para que se resolvam. Por isso foi importante 
a professora não opinar, já que poderia interferir na construção dos valores e na 
análise dos conflitos que cada aluno estava elaborando dentro de si. Para Puig 
(1998), é com a prática regular desse tipo de exercício que os alunos começarão a 
aceitar as diferenças e conflitos de valores humanos. 

Essa atividade permitiu à professora perceber as possibilidades e os desafios 
dessa modalidade didática. O Quadro 1 a seguir, elaborado a partir de Souza; 
Souza e Souza (2013), traz essas impressões elencadas. Embora alguns elementos 
coincidam com o trabalho aqui citado, outros foram evidenciados no desenvolvi-
mento dessa experiência de ensino.

Quadro 1 – Desafios e possibilidades encontrados no role-playing

Desafios Possibilidades

Individualismo	nas	respostas.
Falta	de	argumentos	válidos	para	uma	boa	
discussão.
Falta	de	estudo.	
Pouca	participação	de	alguns	integrantes.	
Nervosismo.	
Ansiedade.
Falta	de	atenção.

Vários	pensamentos.	
Interação	grupal.
Confronto de ideias.
Maior	interação	professor	×	aluno.
Oportunidade	de	discussão	e	troca	de	
ideias. 
Novo jeito de aprender.
Diversos pontos de vista. 

Fonte: Elaboração própria (2014).

A partir da observação dos relatos é possível inferir que a atividade deu 
oportunidade ao desenvolvimento de habilidades de comunicação social e de 
racio cínio. Essa sequência didática proporcionou o confronto de ideias, discus-
sões, trabalho em equipe, favoreceu a criatividade e a imaginação. Ademais, de-
vido ao fato de os alunos terem assumido o papel de outras pessoas, alguns se 
tornaram menos inibidos, mais comunicativos e participantes. 

Analisando os desafios, notamos que alguns alunos tiveram dificuldade em 
participar e interagir. Isso é justificável, já que modalidades didáticas mais inte-
rativas, nas quais o aluno tem uma participação ativa, ainda são pouco utilizadas 
em sala de aula. Além disso, os grupos que já haviam apresentado ficavam dis-
persos e atrapalhavam com conversas paralelas, de modo que a professora teve 
que intervir e pedir silêncio, interrompendo a apresentação diversas vezes. 
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Outro desafio que deve ser mencionado foi a falta de compreensão e apoio 
da unidade escolar. Querer fazer algo diferenciado se torna extremamente 
desgas tante e cansativo, pois há muitos obstáculos a enfrentar, por exemplo: o 
trabalho com temas transversais está nos PCNs, porém, quando o educador  
se propõe a realizá-los, a atitude é vista como uma fuga do conteúdo da apostila 
programada, gerando “olhar de reprovação”, já que esse tipo de atividade leva 
um tempo para ser concluída e os alunos ficam mais ansiosos com as atividades. 

Considerações finais

A experiência apresentada neste trabalho possibilita constatar que o role-
-playing é uma alternativa didática que trabalha a interatividade por meio da 
drama tização, envolvendo os alunos em um conflito no qual devem formar 
juízos de valor. A inclusão dessa atividade diferenciada quebrou a rotina da aula 
de Ciências, fornecendo a oportunidade de diálogo, o conflito de ideias, o que 
colabora para uma maior aprendizagem.

A técnica do role-playing não constitui o único procedimento para propor-
cionar aos alunos momentos significativos de prática oral ou do trabalho com 
juízo de valores. Trata-se de um procedimento teatral que pode ser empregado a 
qualquer momento, com vistas a uma interação de qualidade entre os alunos e ao 
desenvolvimento da capacidade de comunicação oral no contexto educacional. 
Segundo Puig (1998, p.53-4), “os critérios de juízo, que conduzem os sujeitos a 
inclinar-se por uma ou outra opção e a dar argumentos a seu favor, dependem do 
nível de desenvolvimento do juízo moral em que se encontram as pessoas envol-
vidas na atividade”.

A ideia central do debate consistiu em apresentar os diferentes interesses so-
ciais e ambientais, evidenciando o conflito que eles implicam em diferentes es-
calas de valores. O debate realizado permitiu refletir sobre a dimensão do tema, 
pois, se já possuímos os nossos valores, devemos respeitar os valores alheios. 
Compreendê-los, e não somente tentar convencer com as nossas próprias ideias, 
é assim que os valores vão se construindo. 

Outro ponto importante é o fato de os alunos compreenderem melhor a 
questão do uso da energia elétrica após os estudos. Segundo eles, nunca haviam 
pensado sobre como a energia era gerada para acender as luzes ou ligar eletroele-
trônicos na tomada, nem o quanto a natureza é prejudicada para manter essas 
nossas necessidades. 

Por fim, destacamos que essa experiência nos levou a refletir que colocar-se 
no lugar do outro e ouvir é sempre uma tarefa difícil. Nesse contexto, algumas 
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questões surgiram: “Como podemos trabalhar a temática ambiental se a socie-
dade está cada vez mais individualista?”; “Sabendo-se que os problemas am-
bientais afetam a coletividade, como podemos resolver esse impasse?”; “Que 
outros caminhos buscar para preparar nossos alunos que não conseguem se rela-
cionar com a coletividade expondo suas ideias e aprendendo com o outro?”;  
“Como encontrar esses caminhos se não há tempo para ouvi-los?”. 

Enquanto a escola estiver preocupada somente em cumprir uma proposta 
curricular a todo custo, com resultados de avaliações, e não der espaço às ques-
tões valorativas que fazem o aluno pensar, não avançaremos no processo educa-
tivo. A escola tem que aceitar esse desafio, disponibilizando tempo para trabalhar 
com essas questões, e tempo é algo que a sociedade está sempre a atropelar.

Nossa vida é marcada pelo tempo. Estamos sempre tão atarefados e apres-
sados que esquecemos de contemplar pequenas coisas do dia a dia: o pôr do sol, 
o canto de um pássaro, o barulho da chuva, o vento refrescante sobre nossa pele 
em um dia quente de verão, entre outras coisas. “Vivemos em uma era onde 
vinte e quatro horas é pouco para responder todos os e-mails que recebemos. 
Antes, vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água. Ou simples-
mente, às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à in-
ternet” (Pedroza, 2013). É nessa complexa rede de relações que estamos a tecer 
nossa vida. Cabe a nós, através de nossas escolhas, buscar nessa dinâmica um 
equilíbrio. 

Assim, ficam perguntas para refletir: “Onde vamos com tanta pressa? Este 
caminho nos levará à formação de cidadãos críticos, emancipados e sensíveis 
para atuar na sociedade? Ou estamos na contramão, formando ‘repetidores’ de 
conteúdos e modos de vida sem alavancar questionamentos sobre o próprio mo-
delo de sociedade que estamos construindo?”.

Um dos possíveis caminhos apresenta-se nesta proposta de ensino, através 
da qual criamos espaços para discutir a temática ambiental e a dimensão de va-
lores, mesmo com todos os desafios e limitações impostos pelo modelo de socie-
dade atual. Outros caminhos estão aí para serem trilhados...

Esperamos, assim, que a nossa vida seja cada vez mais conduzida pelo verso 
de Lenine: Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na 
valsa, a vida é tão rara. 
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Apêndice

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS – UNESP/RIO CLARO

PROJETO DE EXTENSÃO/CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
“EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O TRABALHO COM VALORES” – 2013

PLANO DE ENSINO

TEMA/TÍTULO – “ENERGIA QUE GERA OU DESTRÓI A VIDA?” 

Equipe envolvida no projeto em 2013

Disciplina Escola

Geografia E. E. Profa	Carolina	Augusta	Seraphim

Ciências E.	E.	Prof.	Armando	Falconi

História E.	E.	Coronel	Joaquim	Salles

Objetivos

Espera-se que os alunos sejam capazes de:
•	 compreender	fenômenos	de	natureza	histórica;
•	 construir	e	aplicar	conceitos	sobre	fontes	de	energia	e	de	matriz	energética	utili-

zando o “modelo esquemático da proposta de educação em valores: conhecimento, 
participação política e valores”;

•	 identificar	e	analisar	informações	textuais	e	visuais	relativas	à	produção	mundial	
de energia;

•	 analisar	 relações	 conflituosas	 no	 mundo	 em	 razão	 de	 interesses	 contraditórios	
entre produtores e usuários das formas de energia e recursos naturais em geral;

•	 desenvolver	valores	sobre	as	consequências	ambientais	das	atividades	energéticas	
globais;

•	 produzir	informações	relevantes	sobre	diferentes	fontes	de	energia;
•	 extrair	 informações	e	conceitos	de	diferentes	fontes	para	exemplificar	e	explicar	

formas de utilização e a consequência do uso indiscriminado das distintas fontes 
de energia;

•	 selecionar	e	ordenar	argumentos	fundamentados	para	identificar	áreas	do	planeta	
suscetíveis a danos ambientais decorrentes da extração e do uso de fontes energé-
ticas e refletir sobre possíveis soluções. 
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Conteúdo

•	 As	fontes	e	as	formas	de	energia.
•	 Matrizes	energéticas:	da	lenha	ao	átomo.
•	 Perspectivas	energéticas.

Atividades previstas 

1a parte

Procedimentos 
(Professor)

Procedimentos 
(Aluno)

Recursos

•	 Fazer	a	sondagem	inicial,	
perguntando	aos	alunos:	
O	que	é	energia?

	 Quais	fontes	vocês	
conhecem?

	 Conhecem	a	diferença	
entre	energia,	fonte	de	
energia	limpa	e	suja?

•	Entregar	questionário	com	
questões	sobre	o	consumo	
de	energia	e	explicar	que	
ele	será	respondido	no	
início	e	no	final	das	
atividades previstas.

•	Entregar	o	texto	“Breve	
histórico	da	produção	de	
energia”	e	promover	o	
debate	(acompanhar	os	
alunos	nas	discussões	e	
reflexões).

•	Explicar	a	proposta	do	
projeto	com	a	montagem	
de	uma	linha	do	tempo	
feita	com	materiais	
caseiros.

•	Dividir	a	sala	em	grupos	
que	contemplem	alunos	
com	diferentes	
habilidades.

•	Opinar	nas	questões	
iniciais.

•	Manter-se	atento	e	
participar	na	leitura	do	
texto.

•	Participar	nas	discussões	e	
reflexões	que	o	texto	
levantou.

•	 Interagir	na	montagem	do	
grupo	de	trabalho.

•	Fotocópias	do	texto	
“Breve	histórico	da	
produção	de	energia”.	

educacao_ambiental_valores_escola_miolo.indd   60 19/08/2016   15:29:21



EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORES NA ESCOLA 61

2a parte

Procedimentos 
(Professor)

Procedimentos 
(Aluno)

Recursos

•	 Iniciar	a	aula	explicando	que	
cada	grupo	irá	construir	duas	
fontes	energéticas	(uso	da	
estética)	estudadas	na	aula	
anterior	e	em	conjunto	discutir	 
e	propor	uma	solução	para	 
um	problema	ambiental	
causado	por	aquela	fonte	
(trabalhando	juízo	de	valores).	
Explicar	que	eles	deverão	
montar	uma	apresentação	para	
a	sala	e	um	relatório	sobre	o	
impacto	ambiental	da	fonte	
energética.

•	Dividir	em	grupos.	Cada	grupo	
receberá	uma	proposta	de	
construir	as	fontes	energéticas	a	
partir	de	materiais	de	reuso.	Na	
folha	da	proposta	também	
haverá	uma	situação	de	
degradação	ambiental	em	que	o	
grupo	proporá	uma	solução	e	
montará	um	pequeno	relatório	
sobre	o	impacto	ambiental	(ver	
o	Anexo).

•	Ler	a	proposta	com	cada	grupo	
e	auxiliá-los	quanto	ao	 
material	e	como	construir	a	
fonte	energética.

•	Atentar	para	a	proposta	
passada pelo professor.

•	Distribuir	o	trabalho	
entre	os	membros	do	
grupo.

•	Discutir	o	problema	
ambiental	apresentado	 
ao	grupo	e	propor	uma	
solução.

•	Montar	uma	
apresentação	final	para	 
a sala.

•	Graveto.
•	Tábua.
•	Palha.
•	Pedras.
•	Papel	sulfite	60.
•	Canetinhas.
•	Argila.
•	 Papelão.
•	Cola.
•	Tesoura.
•	Palito.
•	 Isopor.	
•	Bule.
•	Espiriteira.
•	Álcool	em	gel.
•	Durepoxi.
•	Canudo.
•	 Isqueiro.
•	Prego.
•	Madeira.
•	Palito	de	sorvete.
•	Pedaço	de	garrafa	

pet.
•	Caneta.
•	Miolo	de	fita	cassete.
•	Pilha.
•	Lâmpadas.
•	Fio	elétrico.
•	Fita	isolante.
•	Copo	plástico.
•	Caixa	de	leite.
•	Tinta.
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3a parte

Procedimentos 
(Professor)

Procedimentos 
(Aluno)

Recursos

•	 Iniciar	a	aula	dizendo	que	cada	
grupo	deverá	apresentar	seu	trabalho	
de	construção	da	fonte	energética,	a	
situação-problema,	a	solução	a	que	o	
grupo	chegou	e	o	relatório	sobre	o	
impacto	ambiental.	Iniciar	as	
apresentações	por	ordem	
cronológica.	

•	Após	cada	apresentação,	perguntar	
para a sala se todas as etapas do 
trabalho	estão	claras,	e	se	alguém	
pensa	diferente	sobre	a	situação-
-problema.	Provocar	uma	breve	
discussão.

•	Depois	que	todos	os	grupos	se	
apresentarem,	levantar	alguns	pontos	
falhos	ou	que	não	ficaram	claros.

•	Apresentar	o	trabalho	de	
construção	da	fonte	
energética	por	ordem	
cronológica,	a	situação-
-problema,	a	solução	a	
que	o	grupo	chegou	e	o	
relatório	sobre	o	impacto	
ambiental.

•	 Participar	colocando	seu	
ponto de vista nas 
situações-problema	
apresentadas	por	outros	
grupos.

•	Manter	a	atenção,	a	
reflexão	e	a	participação	
em	cada	apresentação.	

4a parte

Procedimentos 
(Professor)

Procedimentos 
(Aluno)

Recursos

•	 Iniciar	a	aula	dizendo	que	para	
finalizar	o	trabalho	todos	farão	um	
pequeno	debate	sobre	um	tema	
energético	em	destaque	nos	noticiá-
rios	nacionais,	ou	seja,	a	construção	
da	Usina	de	Belo	Monte,	no	Pará.

•	Pedir	que	cada	grupo	defenda	um	
lado	(a	favor	ou	contra)	do	debate	
sobre	a	Usina	de	Belo	Monte.	Nesse	
caso,	donos	de	empresa,	moradores	
locais,	índios,	ambientalistas,	
políticos	e	pesquisadores	da	área.	
Dar	um	tempo	para	o	grupo	ler	e	
organizar	as	ideias.

•	 Pedir	que	cada	grupo	apresente	seus	
argumentos,	deixando	o	debate	
acontecer.

•	Levantar	alguns	pontos	falhos	ou	
que	não	ficaram	claros	após	a	
apresentação	dos	grupos.

•	Aplicar	novamente	o	questionário	
sobre	o	consumo	de	energia	e	
encerrar	o	trabalho.

•	 	Ler,	interpretar	e	
destacar	os	pontos	
importantes	para	o	
debate,	além	de	escolher	
um	representante	para	o	
grupo.

•	O	representante	deve	
apresentar o ponto de 
vista	do	seu	grupo	para	
todos.

•	 Participar	da	discussão,	
colocando	o	ponto	de	
vista pessoal nas 
situações-problema	
apresentadas pelos 
outros	grupos.

•	Manter	a	atenção,	a	
reflexão	e	a	participação	
em	cada	apresentação.

•	Relatório	com	as	
diferentes visões 
do debate sobre 
a	situação-
-problema	
apresentada.
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Avaliação

•	 Participação	de	cada	aluno	em	todas	as	etapas	do	projeto.
•	 Análise	do	produto	final	(apresentação	sobre	a	fonte	energética):	estética	e	criati-

vidade.
•	 Análise	da	proposta	de	solução	para	a	situação-problema	e	do	relatório	de	impacto	

ambiental.

educacao_ambiental_valores_escola_miolo.indd   63 19/08/2016   15:29:21



64 DALVA MARIA BIANCHINI BONOTTO • MARIA BERNADETE SARTI DA SILVA CARVALHO

Anexo

Grupo 1. Descoberta do Fogo

Membros do Grupo No Série/Ano:

Escola:

Professor(a):

Data:

Parte 1:	montar	duas	fontes	energéticas	da	
época	em	que	o	homem	aprendeu	a	contro-
lar	o	 fogo.	Sobre	a	 folha	de	papel,	 colar	os	
materiais,	simulando	o	ato	de	fazer	fogo.	Po-
dem	ser	ilustrações	e	texto	que	expliquem	o	
procedimento.

Material:	 1	 graveto,	 palitos	 de	 churrasco,	
guache,	 1	 pedaço	 de	 papelão	 para	 a	 base,	
um	pouco	de	palha,	2	lascas	de	pedra,	papel	
(sulfite	60),	canetinhas,	tesoura	e	cola.	

Questionário para o grupo responder

Situação-problema.	A	destruição	das	florestas	pelas	queimadas	ou	o	desmatamento	acar-
reta	um	duplo	 impacto	 ambiental,	porque	o	 fogo	desprende	uma	grande	quantidade	de	
dióxido	de	carbono	na	atmosfera,	e	os	desmatamentos,	ao	retirar	a	cobertura	vegetal,	redu-
zem	a	quantidade	de	água	evaporada	do	solo	e	a	produzida	pela	transpiração	das	plantas,	
acarretando	uma	diminuição	no	ciclo	das	chuvas.	Além	de	provocar	os	efeitos	climáticos	
diretos,	o	calor	adicional	pode	destruir	o	húmus	(nutrientes,	microrganismos	e	pequenos	
animais)	que	promove	a	fertilidade	do	solo. A	vantagem	é	que	as	florestas	podem	ser	consi-
deradas	fontes	renováveis.	A	ação	da	queimada	sobre	o	efeito	estufa	pode	ser	equilibrada:	o	
gás	carbônico	liberado	durante	a	queima	é	absorvido	no	ciclo	de	produção.	(Fonte:	www.
guiafloripa.com.br/energia/energia/fontes.php)

Responda:	O	que	um	governo	local	pode	fazer	para	recuperar	uma	área	verde	degradada	
pelo	fogo?
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Grupo 2. Roda e Moenda

Membros do Grupo No Série/Ano:

Escola:

Professor(a):

Data:

Parte 1:	montar	uma	roda	com	argila.	 Material: argila,	papelão	para	base,	guache.

Questionário para o grupo responder

Situação-problema.	A	roda	é	considerada	o	invento	mais	fundamental	da	história,	pois	
trouxe	grandes	vantagens	ao	ser	humano.	Veja,	um	homem	adulto	e	treinado	percorre	num	
dia	de	caminhada	cerca	de	30	quilômetros,	sendo	que	a	carga	máxima	que	consegue	car-
regar	é	por	volta	de	40	quilos	além	do	seu	próprio	peso.	Por	volta	de	5.000	a.C.	houve	a	
domes	ticação	dos	animais,	e	a	capacidade	de	carga	no	lombo	das	bestas	aumentou	para	100	
quilos.	A	tração	animal	aumentou	ainda	mais	a	capacidade	de	carga:	para	1.200	quilos	pu-
xados	por	uma	carreira	de	bois.	Acredita-se	que	os	egípcios	usaram	certos	artifícios,	como	
grandes	roletes	de	madeira,	para	transportar	por	quilômetros	os	enormes	blocos	de	granito	
e	de	pedra	para	construir	as	pirâmides,	e	também	inventaram	as	rotas	de	transporte,	cha-
madas	hoje,	simplesmente,	estradas.

Responda:	Uma	invenção	revolucionária,	a	roda	proporcionou	ao	homem	condições	para	
aproveitar	a	energia	de	outras	fontes,	e	não	apenas	a	do	seu	próprio	corpo.	Pensando	nisso,	
você	acha	que	os	maus-tratos	contra	os	animais	cresceram?
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Grupo 3. Vapor 

Membros do Grupo No Série/Ano:

Escola:

Professor(a):

Data:

Parte 1:	representar	a	máquina	a	vapor	uti-
lizando	os	materiais	ao	lado	para	identificar	
a	 importância	 dessa	 fonte	 energética	 du-
rante	 a	 Revolução	 Industrial	 e	 seu	 papel	
para	a	evolução	humana.	

Material:	 isopor,	 bule,	 espiriteira,	 álcool	
em	gel,	Durepoxi,	 canudo,	 isqueiro,	prego,	
madeira,	palito	de	sorvete,	pedaço	de	garra-
fa	 pet,	 tesoura,	 caneta	 esferográfica,	 miolo	
de	fita	cassete.

Questionário para o grupo responder

Situação-problema.	 Paulatinamente,	 a	 partir	 da	 época	 dos	 grandes	 descobrimentos,	 o	
carvão	mineral	foi	substituindo	a	lenha,	até	então	considerada	a	principal	fonte	de	energia	
utilizada	pelo	homem.	A	combustão	direta	do	carvão	para	produzir	vapor	foi	a	principal	
alavanca	ao	progresso	da	humanidade,	rumo	à	industrialização.	As	máquinas	a	vapor,	ali-
mentadas	pelo	carvão,	surgiram	em	meados	de	1700	e	foram	aperfeiçoadas	por	Watt,	que	
passou	a	construí-las	comercialmente	em	Birmingham,	na	Inglaterra,	de	1774	a	1800.	

Responda:	Pensando	a	temática,	pesquise	quais	foram	os	impactos	que	essa	forma	de	pro-
dução	trouxe	ao	meio	ambiente.

Grupo 4. Petróleo 

Membros do Grupo No Série/Ano:

Escola:

Professor(a):

Data:

Parte 1:	montar	uma	torre	de	petróleo	iden-
tificando	 a	 importância	 desse	 recurso	 re-
volucionário	 à	 construção	 da	 economia	
mundial.	

Material:	palito	de	sorvete	ou	de	churrasco,	
cola,	canudinho,	isopor,	tesoura.	

Questionário para o grupo responder

Situação-problema.	O	derramamento	de	petróleo	é	um	tipo	de	poluição	ambiental	muito	
difícil	de	ser	contido,	por	diversos	fatores.
Essa	substância	oleosa	é	um	tipo	de	combustível	fóssil	de	origem	animal	e	vegetal	formada	
geologicamente	há	milhões	de	anos.	De	coloração	escura,	é	encontrada	em	muitos	lugares	
no	mundo	e	extraída	no	continente,	em	terra	firme,	ou	também	no	assoalho	oceânico.	A	
extração	nos	oceanos	é	feita	através	de	máquinas	montadas	em	plataformas	fixas	ou	móveis	
em	alto-mar,	que	bombeiam	o	 líquido	para	o	navio	ou	para	oleodutos.	O	vazamento	de	
petróleo	pode	ocorrer	em	navios	petroleiros,	nas	plataformas	de	extração	ou	nos	oleodutos	
de	distribuição,	causando	danos	enormes	ao	meio	ambiente.

Responda:	Você	saberia	dizer	quais	são	os	fatores	de	risco	para	um	vazamento	de	pe	tróleo?
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Grupo 5. Energia Elétrica (Lâmpada)

Membros do Grupo No Série/Ano:

Escola:

Professor(a):

Data:

Parte 1:	 construir	 um	 sistema	 de	 energia	
elétrica	com	elementos	simples.

Material:	pilha,	 lâmpadas,	 fio	elétrico,	 fita	
isolante,	lâmpada,	papelão.	

Questionário para o grupo responder

Situação-problema. O	mercúrio	contido	nas	lâmpadas	pode	contaminar	o	solo,	as	plan-
tas,	os	animais	e	a	água.	Na	verdade,	o	risco	oferecido	por	uma	única	lâmpada	é	quase	nulo,	
mas,	levando	em	conta	que	no	Brasil	são	comercializadas	mais	de	100	milhões	desse	tipo	de	
lâmpadas	por	ano,	o	problema	do	descarte	inadequado	vem	se	agravando.	

Responda:	O	que	fazer	com	lâmpadas	queimadas?

Grupo 6. Energia Nuclear

Membros do Grupo No Série/Ano:

Escola:

Professor(a):

Data:

Parte 1:	montar,	em	forma	de	maquete,	um	
reator	de	usina	nuclear.	

Material: folhas	de	sulfite,	guache.

Questionário para o grupo responder

Situação-problema.	A	 energia	nuclear,	 também	chamada	de	 atômica,	 é	 obtida	 a	partir	 
da	fissão	do	núcleo	do	átomo	de	urânio	enriquecido,	liberando	uma	grande	quantidade	de	
energia.	Essa	energia	mantém	unidas	as	partículas	do	núcleo	de	um	átomo,	e	a	divisão	desse	
núcleo	 em	duas	partes	provoca	 a	 liberação	de	 grande	quantidade	de	 energia.	Essa	 fonte	
energética	causa	muita	polêmica	e	desconfiança	devido	à	 sua	 falta	de	segurança,	à	desti-
nação	do	lixo	atômico,	além	da	possibilidade	de	acontecer	acidentes	nas	usinas.	Isso	gera	a	
reprovação	da	energia	nuclear	por	grande	parte	da	população.

Responda: Qual	seria	um	local	correto	para	a	destinação	do	lixo	atômico? Quais	as	des-
vantagens	dessa	forma	de	energia? 
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Grupo 7. Energia Eólica 

Membros do Grupo No Série/Ano:

Escola:

Professor(a):

Data:

Parte 1:	 construir	 um	 catavento	 de	 papel,	
simulando,	 assim,	 a	 energia	 através	 dos	 
ventos. 

Material: papel,	 cola,	 tesoura,	 palito	 de	
sorvete.

Questionário para o grupo responder

Situação-problema.	Apesar	das	aparentes	vantagens	no	uso	de	energia	eólica	para	a	pro-
dução	de	energia,	esse	tipo	de	aproveitamento	energético	eólico	também	apresenta	desvan-
tagens	e	impactos	significativos,	principalmente	ao	usar	grandes	aerogeradores,	parques	e	
usinas	eólicas.

Responda: Quais	seriam	as	desvantagens	desse	sistema	de	produção	de	energia?	

Grupo 8. Energia Solar

Membros do Grupo No Série/Ano:

Escola:

Professor(a):

Data:

Parte 1:	representar,	com	uma	caixa	de	leite	
pintada,	uma	placa	fotovoltaica.	

Material:	caixa	de	leite,	tinta,	palito	para	a	
base. 

Questionário para o grupo responder

Situação-problema.	A	energia	solar	é	inesgotável,	considerada	uma	alternativa	energética	
muito	promissora	para	enfrentar	os	desafios	da	expansão	da	oferta	de	energia	com	menor	
impacto	ambiental.	Essas	fontes	renováveis,	como	são	chamadas,	possuem	vantagens	evi-
dentes	quando	comparadas	aos	custos	ambientais	de	extração,	geração,	transmissão,	distri-
buição	e	uso	final	das	fontes	fósseis	como	o	petróleo.	

Responda:	Considerando	que	a	energia	solar	está	disponível	de	forma	absolutamente	gra-
tuita,	por	que	seu	aproveitamento	ainda	é	tão	limitado? 
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