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RESUMO 

Uma mudança no paradigma do ensino de física torna-se cada vez mais necessário 
em virtude do perfil dos alunos e das tecnologias. Neste sentido, este trabalho 
apresenta uma proposta para aulas de física, no tocante à concepção da energia 
mecânica utilizando uma metodologia ativa. A proposta de objeto potencialmente 
significativo, com vistas na aprendizagem, foi a construção de uma usina hidrelétrica 
em escala reduzida. Por meio de esquemas de representação mental, construídos 
antes e após a aplicação do produto, verificou-se que a abordagem metodológica, na 
qual o aluno é parte do processo de construção do conhecimento, conseguiu 
aumentar e qualificar os conceitos relacionados à energia mecânica e transformação 
de energia. A pesquisa evidenciou a participação dos estudantes no projeto, de forma 
diferente das aulas apenas expositivas e o interesse pela pesquisa individual por 
conceitos novos, que compunham a construção da usina. O trabalho mostrou que os 
alunos conseguiram relacionar de forma mais estruturada e específica os conceitos 
de energia cinética, energia potencial, energia mecânica, energia elétrica, 
transformação de energia e fontes de energia.  

Palavras-chave: Ensino de Física. Energia Mecânica. Aprendizagem Ativa. 

 

 



 

 

   

   

ABSTRACT 

A change in the physics teaching paradigm is becoming increasingly necessary due to 
the profile of students and technologies. In this sense, this work presents a proposal 
for physics classes, with regard to the design of mechanical energy using an active 
methodology. The proposal for a potentially significant object, with a view to learning, 
was the construction of a small-scale hydroelectric plant. Through mental 
representation schemes, built before and after the application of the product, it was 
found that the methodological approach, in which the student is part of the knowledge 
construction process, managed to increase and qualify the concepts related to 
mechanical energy and transformation power. The research showed the participation 
of students in the project, differently from the only expository classes and the interest 
in individual research for new concepts, which comprised the construction of the plant. 
The work showed that the students were able to relate in a more structured and specific 
way the concepts of kinetic energy, potential energy, mechanical energy, electrical 
energy, energy transformation and energy sources.  

Keywords: Physics Teaching. Mechanical Energy. Active Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Novas práticas no processo de ensino-aprendizagem podem provocar 

mudanças expressivas na educação, tal como a participação efetiva dos estudantes 

e o aperfeiçoamento da aprendizagem. Para tanto, a transmissão do conhecimento 

não se limita apenas na propagação da informação pelo professor, mas trata-se de 

uma prática quanto ao uso das metodologias ativas que estimulam a construção do 

conhecimento, de forma a contribuir em uma formação científica crítica, reflexiva e 

participativa. 

A finalidade deste modelo de ensino é incentivar os alunos a aprenderem de 

forma autônoma e participativa, por meio de problemas e situações que estão 

inseridas na engenharia. O estudante deve estar no centro do processo de 

aprendizagem, sendo responsável pela construção do seu conhecimento.  

Assim sendo, esta pesquisa utiliza algumas metodologias ativas como 

ferramenta de ensino-aprendizagem em cursos de graduação em engenharia afim de 

proporcionar a aprendizagem efetiva do estudante. O objetivo deste trabalho está em 

minimizar algumas situações observadas pela pesquisadora em sala de aula, como o 

desinteresse, a desmotivação, a timidez e a distração, presentes em alunos de um 

curso de graduação em engenharia elétrica no local onde a pesquisa foi desenvolvida.  

Estas observações foram analisadas pela pesquisadora no início do semestre 

letivo em uma classe caracterizada por trabalhadores que estudam no período 

noturno, e que muitas vezes chegam em sala de aula cansados e desanimados, 

principalmente para aulas teóricas. 

Com o objetivo de promover a autonomia na investigação do conteúdo pelos 

alunos, observou-se nas metodologias ativas a característica de promoção e a 

independência no processo de ensino-aprendizagem do estudante, com o propósito 

de incentivar o discente a obter novos resultados e tornar-se o agente ativo no seu 

desenvolvimento científico.  

A proposta da metodologia ativa é unir a teoria conceitual com a prática das 

rotinas dos alunos a fim de evidenciar as competências e habilidades desenvolvidas, 

que satisfaçam a relação de teoria e prática. Camargo e Daros (2018) apresentam as 

metodologias ativas baseadas no protagonismo do discente, para alcançar novos 

significados e avançar na construção do saber, de modo colaborativo, efetivo e de 

caráter interdisciplinar. 
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Outro aspecto importante trabalhado nesta pesquisa foi a interação social, 

promovida pelas metodologias ativas, que possibilita a integração e união dos 

estudantes para se relacionarem na construção dos significados, ou seja, 

compreenderem os fenômenos que tangem os conceitos relativos ao conteúdo 

abordado sobre Energia Mecânica e sua relação prática observada nas usinas 

hidrelétricas. Tal fato, pode ser confirmado pela hipótese de Moran (2018), que 

salienta que as metodologias são procedimentos que tem como agente central a 

participação efetiva do aluno, sendo necessária a interação, a flexibilidade, os 

questionamentos, a análise crítica e colaborativa, de modo que a vida do aluno seja 

renovada pelas novas experiências e expectativas. 

O objetivo desta pesquisa é utilizar a metodologia ativa no ensino de física por 

meio da Aprendizagem Baseada em Projetos para validar o entendimento do conceito 

de energia, como também, incentivar a autonomia no processo de ensino-

aprendizagem que proporciona o estudante a construir seu conhecimento. 

A aplicação das atividades durante a pesquisa se deu por meio da elaboração 

do primeiro esquema de representação mental, a fim de investigar o conhecimento 

prévio dos alunos, posteriormente, a promoção de um debate para expor os 

questionamentos e percepções dos alunos sobre o tema, dando início, na sequência, 

à aplicação da ABP por meio da construção de uma usina hidrelétrica em escala 

reduzida. A finalização desta prática deu-se com a representação das usinas em 

escala reduzida em sala de aula e com desenvolvimento de um segundo esquema de 

representação mental. 

Durante o desenvolvimento das atividades, muitas perguntas e equívocos 

sobre as transformações de energia que existiam transfiguraram-se após a aplicação 

da ABP. Verificou-se nos alunos um pensamento crítico, reflexivo e resoluto nas 

situações problemas. Contexto observado após a apresentação das usinas em sala 

de aula e comparação dos esquemas de representação mental. 

Ao final desta prática, os alunos demonstraram o desejo de organizar uma 

feira científica para a apresentação das usinas hidrelétricas em escala reduzida na 

instituição de ensino, a fim de propagar as atividades realizadas e divulgar o curso de 

graduação.  
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2 USINAS HIDRELÉTRICAS: A TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 

2.1 NOTA HISTÓRICA 

A energia elétrica proporciona à sociedade melhor qualidade de vida, 

progresso econômico, qualidade na elaboração de serviços e produtos. É notória a 

dependência humana da eletricidade como um elemento facilitador habitual do 

desenvolvimento social, industrial, tecnológico e científico. 

O aprimoramento de técnicas, ao longo da história, envolvendo a conversão 

da energia mecânica em elétrica foi extensa, as técnicas de transformação 

alvoreceram com o emprego dos moinhos e rodas d’água cujo objetivo era servir-se 

da energia cinética, provida pelo movimento da água, com o intuito de girar o eixo de 

uma máquina, comumente adotado na moagem de grãos. Apenas no final do século 

XIX surgiram as pequenas usinas hidrelétricas que forneciam energia para as 

propriedades rurais (SOUZA, 2015). Em 1853, o governo de Nova Iorque criou uma 

empresa pública para a utilização das Cataratas do Niágara como fonte primária na 

geração de hidroeletricidade, construindo canais para a geração de eletricidade por 

geradores de corrente contínua, que na época, supriam a vila de Niágara Falls, em 

Nova Iorque (ANEEL, 2008, p. 51 - 55).   

No Brasil, a primeira hidrelétrica foi construída Rio Paraibuna em 1889 

(FARIAS, 2011), Zona da Mata mineira, com a iniciativa do produtor têxtil Bernardo 

Mascarenhas para fins comerciais, na expansão da produção de tecidos. 

Mascarenhas transformou o processo manual para o funcionamento de teares, técnica 

já realizada na Europa, quando visitou o país. A ideia visionária do investidor não 

apenas alavancou sua produção no segmento têxtil, mas proporcionou um contrato 

entre o empresário e a prefeitura de Juiz de Fora (MG) em modificar o fornecimento 

de energia a gás para a eletricidade (GARCIA e MAURÍCIO, 2011). Após a concessão, 

o empreendedor fundou a Companhia Mineira de Eletricidade (CME) sendo a principal 

geradora de eletricidade em Juiz de Fora e regiões próximas, evolução marcante no 

país que pela primeira vez conferiu a transformação de energia mecânica em energia 

elétrica. Somente em 1980, a CME foi integrada a Companhia Energética de Minas 

Gerais S.A. (CEMIG) convertendo a sede do empresário mineiro em Espaço Cultural 

e Museu, posteriormente, tornando-se Patrimônio Histórico Artístico e Cultural 
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(FONSECA, 2013). O progresso de Mascarenhas evidenciou o potencial energético 

que o Brasil detinha com a utilização dos rios para gerar eletricidade, a partir deste 

ponto, no século XIX, outros investidores brasileiros começaram a construir novas 

usinas atraindo investimentos estrangeiros, marcado pela criação da São Paulo Light 

em 1899 de origem canadense. 

No plano energético, o aperfeiçoamento da tecnologia na geração de energia 

assegura o desenvolvimento econômico e social, prestando aos usuários comodidade 

e facilidade na utilização de bens mecânicos, térmicos e elétricos (BARBOSA, 2006). 

Para tanto, desde o processo inicial dos moinhos até as usinas geradoras, necessitou-

se de pesquisas e investimentos para que pudessem ser alcançados tais benefícios, 

de semelhante modo, devem-se aprimorar as estratégias hoje empregadas para o 

aprimoramento de fontes de energia mais eficientes, que minimizem a exploração 

ambiental por parte das indústrias de energia e facilitem as dificuldades físicas e 

econômicas na projeção de redes elétricas, visto que milhões de brasileiros não 

possuem acesso à rede elétrica (ROMÃO, 2017). 

Para a obtenção da energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas é preciso 

um conjunto de energias que em transformação proporcionem a eletricidade, esta 

interação é possível mediante a utilização de algumas energias como a energia 

potencial gravitacional, energia cinética, energia cinética de rotação, energia 

mecânica, entre outras. 

 

2.2 ENERGIA MECÂNICA 

As contribuições de Galileu Galilei (1564-1642) para a Física foram 

fundamentais na área da astronomia observacional, Física moderna, e principalmente 

na área da Mecânica ao produzir a obra Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno 

a due nuove scienzie attenenti allá Mecanica ed ai Movimenti Locali (Discursos e 

manifestações matemáticas referentes a duas novas ciências a respeito da mecânica 

e dos movimentos locais) em 1632, ao referir-se sobre a queda dos corpos, movimento 

e aceleração, que marcam o início da ciência moderna (GALILEI, 1935). 

Os estudos de Galilei visam compreender a existência de deslocamento de 

corpos na Terra. Sua contribuição foi demonstrar que a velocidade de um corpo em 

queda se dava pela gravidade do planeta e não pelo peso do objeto, visto que o peso 
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ou volume não influenciavam (RAFAEL, 2013). Adiante, Isaac Newton realiza novas 

investigações na área da mecânica celeste com a Principia (Princípios Matemáticos 

da Filosofia Natural), que expõe relações matemáticas sobre corpos celestes, as três 

Leis de Newton e a “mecânica newtoniana” que exprime o “movimento dos corpos 

celestes” (PEDUZZI, 2010, p. 21).  

Em 1842 o médico Julius Robert Mayer (1814 - 1878), publicou seu primeiro 

artigo sobre a mecânica do calor após observar a diferença de coloração do sangue 

venoso em pessoas que residiam em diferentes regiões da Europa, áreas quentes e 

frias. O médico analisou os experimentos de Gustave - Adolphe Hirn (1815 – 1890) 

que apresentava a quantidade de calor do corpo humano liberado durante o processo 

de respiração que, mais tarde, culminou no estudo da força para gerar movimento em 

uma matéria (PAPANELOPOULOU, 2003). Mayer também investigou o processo da 

perda de calor do corpo humano associado ao esforço mecânico, concluindo que “o 

calor produzido mecanicamente pelo organismo deve manter uma relação quantitativa 

invariável para com o trabalho gasto em sua produção” (MARTINS, 1984, p. 66), ou 

seja, o calor gerado por um ato mecânico é proporcional ao trabalho aplicado. 

A premissa da energia mecânica consistiria na proposta de Mayer a coadjuvar 

nas ações da energia cinética, energia potencial gravitacional e outras relações. Sua 

proposta sucedeu com ensaios e expressões matemáticas para assegurar os efeitos 

do trabalho (movimento) e da queda dos corpos, com a intenção de garantir a 

aplicabilidade das energias cinética e potencial sucessivamente (MARTINS, 1984). 

Na mesma época, encontra-se James Prescott Joule (1818 - 1889) que iniciou 

explorações sobre os conceitos de eletricidade e calor. O limiar de suas pesquisas 

concentrou-se nos conceitos sobre motores elétricos, a fim de investigar a perda de 

calor gerada pelo atrito nos motores, Joule obtém o seguinte resultado: 

Uma das variáveis associadas ao funcionamento de um motor 
eletromagnético é o aparecimento de calor. Em todas as máquinas o 
aparecimento de calor devido ao atrito tinha sido reconhecido por muitos anos 
como indicando o desperdício de potência, por essa razão, a prática há muito 
estabelecida de utilizar lubrificantes para reduzir o atrito. O aquecimento 
elétrico de motores e circuitos associados podem muito bem indicar outra 
fonte de desperdício. O comportamento prescrito deve ser investigado 
mesmo que a conexão entre esse calor e um desperdício de potência seja 
obscura. Se a bateria e o circuito são usados para gerar calor apenas, e 
nenhum trabalho foi feito, zinco ainda seria consumido na bateria o que seria 
certamente um desperdício (CARDWELL apud GOMES, 2015, p. 748). 
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Após análise, Joule enviou um artigo para a Royal Society of London que 

mesmo sob recusa, não limitou os esforços científicos de Joule que realizou 

apurações sobre pilhas voltaicas, corrente elétrica, bobinas, imãs e calor. A notável 

descoberta deu-se ao constatar que o calor liberado nos fios de cobre dava-se pela 

transmissão da corrente elétrica, divulgado como Efeito Joule (GOMES, 2015). 

O Efeito Joule é um fenômeno físico responsável pela conversão da energia 

elétrica em energia térmica (calor) ao atravessar um material condutor. O efeito físico 

ocorre em razão das colisões que acontecem entre os elétrons e os átomos que 

constituem a estrutura cristalina do material. Considerando a dissipação de energia 

pelo efeito joule, torna-se essencial que o meio material pela qual a corrente elétrica 

atravessa apresente uma resistência elétrica. Portanto, a resistência elétrica, define 

quanto calor será produzido enquanto o corpo estiver sendo atravessado por um fluxo 

de elétrons (HALLIDAY, 2016). 

A unidade de medida joule é representada por “J”, sendo utilizada para medir 

movimento (trabalho) como a energia elétrica, mecânica, energia térmica e outras 

aplicações. Na eletricidade, o joule é igual a um watt-segundo, ou seja, a energia 

liberada em um segundo por uma corrente de um Àmpere através de uma resistência 

de um ohm (HALLIDAY, 2016). 

A energia é delimitada como “um conjunto de forças aplicado sobre 

determinado objeto que provoca ou cessa seu deslocamento, ou causa deformações 

nele” (YAMAMOTO, 2016, p. 189) e, “como uma grandeza escalar associada ao 

estado de um ou mais objetos” (HALLIDAY, 2016, p. 149), ou seja, a aplicação de 

uma força inicial proporcionará a realização do trabalho.  

O trabalho (movimento), está relacionado com a transferência de energia 

devido a atuação de uma força, ou seja, o trabalho ocorre quando se aplica uma força 

a um corpo e este sofre um deslocamento (DOCA, 2017). Consequentemente, a 

energia é estabelecida como a capacidade de produzir trabalho, isto é, um corpo só 

realiza trabalho se houver energia.  

Neste contexto, a energia cinética (Ec) pode ser definida como a energia 

presente em um corpo, com certa massa, contendo uma determinada velocidade. A 

proporção da massa multiplicada pela velocidade ao quadrado nos informa o valor da 

energia cinética (HALLIDAY, 2016), como se vê na equação 1. 
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          𝐸𝑐 =
𝑚.𝑣2

2
           (1) 

 

Esse cálculo simboliza o “estado de movimento de um objeto” (HALLIDAY, 

2016, p. 149) e o valor encontrado em “Ec” representará o quão em movimento este 

corpo está com relação a sua massa. Caso o objeto esteja em inatividade o valor da 

energia cinética será zero. 

As unidades de grandeza estipuladas pelo SI (Sistema Internacional de 

Unidades) determinam a Energia Cinética em joule (J) em tributo ao cientista James 

Prescott Joule, a massa em quilogramas (kg) e a velocidade em metros por segundo 

(m/s). 

A energia potencial gravitacional é uma “energia associada ao estado de 

separação entre dois objetos que se atraem mutuamente por meio da força 

gravitacional” (HALLIDAY, 2016, p. 176), ou seja, se um corpo está sob a ação de um 

campo gravitacional, este possui uma energia de configuração associado a esse 

campo chamado de energia potencial gravitacional. Pode-se calcular esta energia em 

qualquer sistema que considere certa altura em relação ao solo da Terra, como uma 

pipa no céu, um avião voando, entre outros elementos. 

A equação 2 apresenta a expressão matemática para a energia potencial 

gravitacional (Epg), sendo a unidade dada em joule (J), e a unidade para a aceleração 

da gravidade (g) em metros por segundo ao quadrado (𝑚/𝑠2) e altura (h) em metros 

(m) determinado pelo SI: 

 

𝐸𝑝𝑔 = 𝑚. 𝑔. ℎ           (2) 

  

A energia mecânica (Em) de um sistema compreende a soma de todas as 

energias do sistema, como a energia cinética e a energia potencial gravitacional 

apresentada na equação 3 (HALLIDAY, 2016), entretanto, há outras energias como a 

energia potencial elástica e a energia do repouso que também podem estar inseridas 

em um conjunto. A equação 3 apresenta o cálculo da energia mecânica: 

 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝𝑔         (3) 
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Neste caso, a energia mecânica é a composição da energia do movimento 

com a energia de configuração do sistema.  

As energias, potencial gravitacional, cinética e mecânica por meio de suas 

transformações, são utilizadas pelo homem para aproveitamento do potencial hídrico 

no Brasil. O desnível do relevo favorece o acúmulo de água represada, que será 

acelerada por gravidade, energia potencial gravitacional convertida em energia 

cinética, nos dutos da usina.  

A massa de água está relacionada com o volume (v) e com a densidade (d) 

de água que desce pelos dutos até atingir a turbina, quanto maior volume de água, 

maior será a energia cinética. A densidade associa a massa de um material com o 

volume que ele ocupa, uma vez que se trata de uma propriedade intrínseca do 

material, ou seja, é uma propriedade que apresenta a composição química e estrutural 

ao tipo e forma de uma matéria (HALLIDAY, 2016). 

Por meio da equação da pressão (P) se obtém a relação entre a força (F) que 

a água exerce ao descer pelos dutos, produto da massa pela gravidade, dividido pela 

área (A) ocupada pelo material até que a água venha a atingir a turbina, como 

apresentado na equação 4 (HALLIDAY, 2016): 

 

 𝑃 =
𝐹

𝐴
→  𝑃 =

𝑚.𝑔

𝐴
            (4) 

 

A água em movimento tem energia cinética e quando atinge a turbina faz com 

que ela gire e ganhe energia cinética de rotação. A combinação dessa energia cinética 

de rotação com imãs e bobinas geram energia elétrica. 

A figura 1 apresenta o esquema de um gerador e uma turbina, muito utilizada 

no Brasil. O rotor é a parte girante da máquina “constituída de um material 

ferromagnético envolto no enrolamento de campo, que tem como função produzir um 

campo magnético constante para interagir com o campo produzido pelo enrolamento 

do estator” (SOUSA, 2016, p. 4).  

O estator é a parte fixa, localizada em volta do rotor que realiza o movimento 

girante em seu interior. O estator é constituído por “material ferromagnético envolto 

em um conjunto de enrolamentos distribuídos ao longo de sua circunferência” 

(SOUSA, 2016, p. 4). Pelo estator circula toda a energia elétrica gerada, cuja função 

é produzir um campo magnético para o movimento da máquina. 
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Figura 1: Esquema de um gerador e turbina de uma usina hidrelétrica 

 

Fonte: Bergamo (2018) 

A estas transformações, de energia potencial gravitacional e energia cinética, 

relacionada ao sistema água e turbina, têm-se o Princípio de Conservação de Energia, 

ou seja, ao se mover, a água está sob a ação da força da gravidade que fornece 

energia para o sistema durante a queda d’água até atingir a turbina. Quando nenhuma 

força dissipativa atua sobre o corpo, toda a sua energia associada ao movimento é 

mantida constante (HALLIDAY, 2016).  
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3 PLANEJAMENTO DE ENSINO CENTRADO NO ALUNO  

A assimilação do conteúdo pelo aluno e o seu bom relacionamento com o 

professor configuram em um cenário de motivação e interesse pela aprendizagem, 

desde que o planejamento das aulas esteja direcionado para o estudante 

(SANTROCK, 2010). 

O planejamento de ensino centrado no aluno está relacionado com o modo 

como os professores planejam e ensinam em suas aulas, na proporção que baseiam 

suas pesquisas sobre os métodos mais efetivos de aprendizagem. Entretanto, existem 

quatro principais conjuntos de fatores que auxiliam neste processo de ensino, são 

eles: cognitivos e metacognitivos, motivacionais e emocionais, desenvolvimentais e 

sociais e diferenças individuais (SANTROCK, 2010). 

Os fatores cognitivos e metacognitivos estão separados em seis pontos 

principais: 

a) Natureza do processo de aprendizagem: os assuntos complexos são 

compreendidos com maior facilidade pelos alunos quando este 

processo é intencional para a construção de um sentido, por meio da 

informação e experiência do aluno. 

b) Objetivos do processo de aprendizagem: um aluno bem-sucedido no 

aprendizado é capaz de criar soluções, determinar seus objetivos e 

desenvolver estratégias de pensamento por toda a vida. 

c) Construção do conhecimento: o aluno que compreende um assunto 

está apto a relacionar uma nova informação com um conhecimento já 

existente. 

d) Pensamento estratégico: um aluno capacitado pode criar um conjunto 

de estratégias de pensamento e raciocínio para resolver complexas 

metas de aprendizagem. 

e) Reflexão sobre o pensamento: o estudante é capaz de desenvolver 

estratégias de alto nível para monitorar seu progresso no aprendizado 

tendo em vista a conclusão de suas metas. 

f) Contexto da aprendizagem: a aprendizagem é influenciada por fatores 

culturais, tecnológicos e pelas práticas de ensino, ou seja, influências 

culturais ou grupais podem impactar diretamente na educação, como a 

motivação e as formas de pensar. As tecnologias e as práticas de 
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ensino devem ser adaptadas ao nível de conhecimento do aluno 

(SANTROCK, 2010). 

Portanto, é possível observar que o fator cognitivo está baseado na 

capacidade do indivíduo monitorar e auto-regular os processos cognitivos. Já o 

metacognitivo está na capacidade do ser humano ter consciência de seus atos e 

pensamentos.  

O segundo conjunto está relacionado aos fatores motivacionais e emocionais, 

classificados da seguinte maneira: 

a) Influências afetivas e motivacionais na aprendizagem: a quantidade de 

conteúdos que o aluno aprende está baseada em sua motivação. Por 

conseguinte, a motivação é influenciada pelo estado emocional do 

estudante. 

b) Motivação intrínseca para aprender: A motivação de um estudante é 

observada pela exposição de sua criatividade, curiosidade e no seu 

pensamento de alto nível.  

c) Os efeitos da motivação no esforço: O aluno se esforça para 

desenvolver habilidades e compreender assuntos complexos. Este 

esforço é um indicador que o aluno se encontra motivado. 

Este segundo conjunto de fatores evidencia a necessidade de promover um 

ambiente de aprendizado personalizado, com aspectos cognitivos e motivacionais, 

observando os alunos como seres integrais e únicos, unindo a razão e a emoção. 

Os fatores sociais e desenvolvimentais são apresentados em dois aspectos: 

a) Influências desenvolvimentais na aprendizagem: conforme o aluno se 

desenvolve, ocorrem oportunidades e dificuldades em relação à 

aprendizagem, ou seja, a aprendizagem é real quando se considera o 

desenvolvimento social, emocional, intelectual e físico do indivíduo. 

b) Influências sociais na aprendizagem: as interações sociais, relações 

interpessoais e a comunicação com outras pessoas influenciam no 

processo de aprendizagem do aluno. 

Este terceiro conjunto de fatores exprime a ideia de evitar tratamento igual 

para fenômenos que, embora semelhantes ou relacionados, guardam certa 

independência. Há diversas ordens de fatores sociais e desenvolvimentais específicos 

para cada faixa etária e situações vivenciadas pelos alunos fora ao ambiente escolar 

que interferem em seu aprendizado. 
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As diferenças individuais são separadas em três partes, são elas: 

a) Diferenças individuais na aprendizagem: os indivíduos já nascem com 

suas próprias capacidades e talentos, no decorrer de sua formação 

científica, começam a desenvolver estratégias, abordagens e 

capacidades conforme suas experiências anteriores e hereditariedade. 

b) Aprendizagem e diversidade: a aprendizagem se torna expressiva 

quando considerado as diferenças nas formações linguísticas, culturais 

e sociais dos alunos. 

c) Padrões e avaliações: cobrar padrões altos e desafiadores dos alunos, 

como também, criar elementos avaliativos diferenciados, fazem parte 

do processo de aprendizagem. 

Com as diferenças individuais existentes no processo de aprendizagem, nota-

se a necessidade de se trabalhar com o objetivo de desenvolver os diferentes 

potenciais existentes em uma sala de aula. O percurso para a compreensão de um 

mesmo conteúdo atravessa caminhos diferentes nos indivíduos, portanto, se faz 

necessário oportunizar novas possibilidades para desenvolver estas competências. 

Os quatro conjuntos de fatores citados visam contemplar o desenvolvimento 

de planos de aula centrados no aluno, tendo por objetivo um processo de ensino 

aprendizado mais efetivo. A verdadeira aprendizagem é aquela pela qual o estudante 

cria um entendimento por si mesmo e descobre como o conhecimento é construído 

(SANTROCK, 2010). 

 

3.1 METODOLOGIAS ATIVAS 

Utiliza-se a nomenclatura de método tradicional de ensino o uso apenas de 

quadro, giz e explicações orais. Apesar de estarmos no século XXI, a grande maioria 

dos professores utilizam somente este recurso, embora as mudanças constantes da 

sociedade aflorem a necessidade de diferentes formas de ensino.  

É preciso que o ambiente educacional se desenvolva mediante novas 

propostas que valorizem as diferenças individuais, alcancem a interação social e 

possibilite a troca de experiências (HAYDT, 2011). O aluno deve aprender de “forma 

ativa, compreensiva e construtiva, estimulando o pensamento operatório” (HAYDT, 

2011, p. 109). 
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Em virtude desta nova perspectiva didática que evidencia o aluno como 

agente empreendedor do seu conhecimento, aplicam-se as metodologias ativas cuja 

finalidade é promover o acadêmico como autônomo na promoção do saber 

(BARBOSA, 2018). A experiência do aprendiz e suas atividades cotidianas estão 

intrinsicamente relacionadas com a prática da metodologia ativa, ou seja, quão 

próximo à atividade escolar estiver da realidade habitual do estudante maior 

compreensão e destreza existirá para a resolução dos problemas.  

As metodologias ativas salientam que o educando deve ser responsável pela 

evolução do seu conhecimento de modo a pesquisar por informações que possuam 

embasamento científico, para compreensão de uma nova ciência, expressiva e 

contextualizada (ANTUNES, 2002). Na concepção de Albagli e Maciel (2004) a 

informação e o conhecimento são as substâncias que promovem a ascensão 

sociocultural inovadora, por isso devem ser criteriosamente analisadas. 

As metodologias ativas contribuem no relacionamento professor-aluno e 

aluno-aluno, por ser o professor um mediador, a imagem de autoridade altiva se anula 

e propicia o desenvolvimento escolar, porém, será as atividades preparadas pelo 

professor que possibilitará maior convívio e diálogo para a permuta de experiências e 

ideias (MASETTO, 2010). A eficiência “dessas metodologias só se evidencia quando 

relacionadas diretamente ao processo de aprendizagem e seus objetivos” 

(MASETTO, 2010, p. 02). 

Em cursos de graduação, o estímulo para aplicação da metodologia ativa está 

em qualificar o aprendiz no desenvolvimento de soluções que o direcionem a um 

profissional hábil, prudente e resoluto, apto para toda operação (MASETTO, 2010). 

Em seu livro, Pozo (2008) define o processo de aprendizagem como: 

[...] toda situação de aprendizagem [...] pode ser analisada a partir de três 
componentes básicos [...]: os resultados da aprendizagem, também 
chamados conteúdo, que consistiriam no que se aprende, ou o que muda 
como conseqüência da aprendizagem [...]; os processos da aprendizagem, 
ou como se produzem essas mudanças, mediante que mecanismos 
cognitivos [...]; e as condições de aprendizagem, ou o tipo de prática que 
ocorre para por em marcha esses processos de aprendizagem (POZO, 2008, 
p. 67-68). 

O autor indica que a aprendizagem deve gerar resultados e que estes 

necessitam ser expressos pelo aprendiz apresentando mudanças. Por conseguinte, o 
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docente deve estar preparado para refazer seu planejamento e disposto a assumir o 

ofício de mediador, mas também, as instituições de ensino precisam orientar os 

professores, nas semanas pedagógicas, que carecem de instrução para aplicar as 

metodologias ativas (BARBOSA, 2018). 

Os autores Moran (2018), Barbosa (2018), Camargo e Daros (2018) citam 

como propostas para a metodologia ativa: 

a) Aula expositiva dialogada: a pergunta é a base desta aula que tem por 

finalidade aproximar o aluno do professor na construção do 

conhecimento; 

b) Aulas EAD: modalidade conhecida como Educação à Distância (EAD) 

cujo propósito é a utilização da internet como recurso de interação 

entre professor e aluno; 

c)  Aulas práticas: insere-se o estudante no mercado de trabalho, por 

meio de uma problematização, para que este possa analisar e resolver 

casos ideais que possam ser analisados em laboratório; 

d) Brainstorming: neste método se desconhece o problema, mas, se incita 

a exposição espontânea de ideias para iniciar um assunto. O objetivo 

é incentivar a criatividade na elaboração de uma temática para 

posterior resolução; 

e) Debate: enfatiza os diversos pontos de vistas e soluções encontradas 

por alunos e professores ao trabalharem juntos; 

f) Ensino Híbrido: é um programa educacional que estimula o estudo 

realizado parcialmente on-line pelo estudante e o professor controla o 

tempo, o lugar e o ritmo desse desenvolvimento; 

g) Estudo de caso: um problema é apresentado aos estudantes que 

devem identificar outras problemáticas na proposta inicial, em seguida, 

apresentar soluções de forma crítica contendo os riscos e os benefícios 

da aplicação; 

h) Filmes: ferramenta empregada para inserir o aluno no contexto da 

história, que mesmo irreal, o aproxima das práticas diárias com a 

ciência; 

i) Esquemas de representação mental: os alunos desenvolvem 

diagramas que demonstram suas ideias ou conceitos sobre 
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determinado assunto, a fim de facilitar em possíveis revisões de 

conteúdo; 

j) Sala de aula invertida: aulas expositivas são ofertadas aos alunos por 

meio de vídeos, que devem ser assistidos em casa. Na sala de aula, o 

estudante apenas realiza atividades; 

k) Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP): instiga-se um problema 

inicial para promover a investigação e o desenvolvimento de um projeto 

ou produto. 

A estratégia deste trabalho é uma Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), 

que estabelece uma ligação entre a teoria e a prática, entre o conhecimento e a 

aplicação, tendo por finalidade a elaboração de um projeto. Utilizou-se também de 

ferramentas como debates e esquemas de representação mental a fim de incentivar 

a participação efetiva dos alunos em sala de aula.   

A ABP é um método de aprendizagem que incentiva os alunos a se 

envolverem com tarefas e atividades que contribuam para o desenvolvimento final de 

um projeto (SILVA, 2018), em nosso caso, para a construção da representação de 

uma usina hidrelétrica em escala reduzida. Enfatiza-se, portanto, uma aprendizagem 

centrada no aluno, sendo o professor um mediador, e as atividades atuam como 

objetos de estímulos para o desenvolvimento de competências e resoluções 

(DOURADO, 2015).  

Existem outras estratégias inseridas na metodologia ativa, compete ao 

professor analisar o melhor processo que se adequa a sua necessidade. Os 

elementos citados pelos autores Moran (2018), Barbosa (2018), Camargo e Daros 

(2018), podem ser trabalhados isoladamente ou em conjunto, uma vez que toda 

aprendizagem é ativa e esta prática, insere docente e aluno em diferentes 

interpretações, comparações e avaliações criativas (MORAN, 2018). 

Ao docente, cabe analisar as dificuldades dos alunos e estabelecer um 

propósito preciso que envolva o estudante no aprendizado, para isso, o conceito 

estudado não pode estar isolado da realidade do aluno (CAMARGO; DAROS, 2018). 

As estratégias pedagógicas são apresentadas por Camargo e Daros (2018) 

de maneira estruturada, como: 

a) Introdução: exibir estratégia, objetivos e benefícios definidos; 

b) Competências: apresentar todas as habilidades e competências que o 

aluno deverá desenvolver durante as aulas; 



29 

 

 

   

   

c) Sequência Didática: descrever o critério de aplicação; 

d) Recomendações: aplicações ou interpretações complementares; 

e) Exemplo: apresentar situações práticas que esclareça a realização da 

estratégia encontrada. 

Estas estratégias servem como recurso para que o docente organize suas 

aulas observando qual a melhor prática a empregar, de modo planejado e 

hierarquizado.  

Para Moran (2015, p. 18), as metodologias ativas “são pontos de partida para 

avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de 

generalização, de reelaboração de novas práticas”. Para tanto, é importante fazer uso 

das metodologias ativas para promover uma aprendizagem colaborativa, crítica e 

reflexiva, desenvolvendo a autonomia na aprendizagem em um ambiente estimulante. 

 

3.2 CAMPOS CONCEITUAIS DE VERGNAUD 

O pesquisador francês Gerard Vergnaud (1989), observando o 

desenvolvimento do processo de ensino em salas de aula, realizou pesquisas que 

evidenciavam a necessidade do professor ver a aprendizagem do aluno na 

perspectiva da complexidade, da diversidade, da evolução e do repertório de 

esquemas do aprendiz. Sob esse pressuposto, o professor seria capaz de 

fundamentar novas abordagens para o ensino e modificar o currículo e os métodos de 

avaliação (REZENDE, 2003). 

A teoria dos campos conceituais de Vergnaud visa fornecer uma relação 

coerente e alguns princípios de base para a análise do desenvolvimento e da 

aprendizagem das competências complexas, principalmente aquelas relacionadas as 

ciências e as técnicas, tendo por objetivo o de elaborar, por meio de um quadro, a 

compreensão das conexões e rupturas entre conhecimentos (VERGNAUD, 1989). 

Em sua teoria, Vergnaud entende que o conhecimento do indivíduo está 

organizado em campos conceituais, adquiridos ao longo do tempo, por meio de 

experiências, maturidade e aprendizagem. Sua teoria apresenta um “caráter de 

pragmatismo no sentido de que pressupõe que a aquisição do conhecimento é 

moldada por situações problemas e as ações desse sujeito nessas situações” 
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(VERGNAUD, 1994, p. 42). Para ele, é por meio dessas situações problemas que o 

indivíduo consegue ver que um conceito adquire sentido. 

Uma concepção importante na teoria de Vergnaud é a representação por 

esquemas. Por estas representações o pesquisador percebe que o aluno é capaz de 

criar diferentes sequências de ações, coletar informações e organizar uma ideia. 

Na teoria de Vergnaud, o problema principal para a cognição é a 

conceitualização, uma vez que o desenvolvimento do aluno se faz através da evolução 

de um repertório de esquemas, de modo a favorecer ao sujeito a confrontar e 

coordenar uma variada quantidade de informações que lhe são apresentadas, sendo 

necessário, portanto, evidenciar os aspectos conceituais que envolvem os esquemas, 

visto que o domínio de um campo conceitual não é um processo rápido e as 

dificuldades são sanadas à medida que forem desafiadas. 

Se tratando de campos conceituais diferentes, nos dispares assuntos da 

Física, Moreira ao se referir a Vergnaud comenta que “parece-lhe claro que as 

dificuldades dos estudantes não são as mesmas de um campo conceitual para outro” 

(Moreira, 2002, p.2), ou seja, como existem interpretações diferentes, haverá análises 

e proposições diferenciadas. Portanto, tem-se a percepção de que não é possível 

evidenciar e analisar as dificuldades encontradas pelos alunos sem levar em conta as 

especificidades dos conteúdos envolvidos. 

A figura 2 apresenta um esquema da teoria dos campos conceituais de 

Vergnaud: 
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Figura 2 – Esquema da Teoria do Campos Conceituais 

 
Fonte: Lehmann e Silva (2012) 

Na figura 2 verifica-se que a informação se encontra organizada em campos 

conceituais e a construção do esquema requer um período e o domínio de diversos 

conceitos, procedimentos e técnicas diferentes. 

Para Vergnaud, o campo conceitual é um conjunto natural e heterogêneo de 

problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de 

pensamento, conectados uns aos outros e, provavelmente, entrelaçados durante o 

processo de aquisição (MOREIRA, 2002). 

Por meio da teoria de Vergnaud, é possível analisar que para a eficiência do 

ensino da física se necessita de um profundo trabalho de investigação e adaptação, 

considerando-se as particularidades dos estudantes e nuances teóricas filosóficas, 

históricas e epistemológicas. 

Neste cenário, a proposta do emprego dos campos conceituais para o estudo 

das transformações de energia na física, teve por objetivo minimizar alguns problemas 

encontrados em sala de aula e proporcionar um ensino mais profundo e adequado em 

cursos de graduação de engenharia elétrica. Em consoante com as ideias de 

Vergnaud, utilizou-se desta representação mental, para o desenvolvimento cognitivo 

do estudante. 

Portanto, os esquemas de representação mental foram utilizados como 

recurso didático para análise do conhecimento prévio e subsequente dos alunos em 
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um curso de graduação em engenharia elétrica. A metodologia, aplicada nesta 

pesquisa, teve por objetivo evidenciar o raciocínio analítico, estrutural e científico no 

entendimento sobre temáticas importantes, como o da energia mecânica.  
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4 A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NA EDUCAÇÃO EM 
ENGENHARIA 

No Brasil existem grandes diferenças culturais e socioeconômicas, em virtude 

da própria formação histórica do nosso país. A desigualdade requer o 

desenvolvimento de políticas públicas que atendam as diferentes necessidades 

educacionais, tanto para as áreas técnicas como universitárias (CORDEIRO, 2008). 

Na área das engenharias, nosso país encontra problemas quantitativos e 

qualitativos na formação de engenheiros, há uma quantidade de engenheiros 

formados por ano no Brasil bem inferior a países como a China e a Coréia 

(CORDEIRO, 2008; OLABUENAGA, 1989). Para tanto, existem novas propostas para 

incluir metodologias diferenciadas para o ensino de engenharia no Brasil, como por 

exemplo, no Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) são 

realizadas conferências e congressos nacionais e internacionais que discutem as 

características necessárias do engenheiro que se pretende formar no país (COUTO, 

2015). 

Dos aspectos qualitativos, é preciso vincular as necessidades empresariais 

com o sistema educacional, para que a formação acadêmica seja alinhada com as 

insuficiências da sociedade e favoreçam um crescimento econômico e tecnológico do 

país (CORDEIRO, 2008). A educação em engenharia deve ser expressiva para um 

enquadramento entre empresários, engenheiros, sociedade e desenvolvimento 

econômico, a fim de melhorar aspectos quanto a inovação tecnológica industrial e 

econômica. 

A fim de reduzir as deficiências na formação dos engenheiros e trazê-lo 

próximo ao mercado tecnológico, empregou-se neste trabalho a Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP) para contextualizar a didática na engenharia e agregar a 

teoria com a prática. A prática da ABP apresentada em salas de aulas, na formação 

do engenheiro, possibilitou um enquadramento das atividades profissionais junto das 

obrigações teóricas que englobaram raciocínio lógico, interpretação e resolução de 

problemas. Em seu trabalho, Matos (2015) define a ABP em cursos de engenharia 

como: 

Destarte vislumbra-se, cada vez mais, uma formação com consistência 
tecnocientífica e tecnológica em que as práticas encontram sintonia com 
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conhecimentos e saberes para fortalecerem habilidades e competências 
necessárias ao enfrentamento profissional, além da acadêmica. Direcionando 
a esta perspectiva pode-se caracterizar a Educação em Engenharia, 
galgando fortemente espaço para uma metodologia de desfragmentação de 
conhecimentos na atuação profissional (MATOS, 2015, p. 121). 

A aplicação da ABP auxiliou os estudantes de engenharia a serem 

profissionais críticos, empreendedores, criativos e capazes de resolverem conflitos de 

modo dinâmico e transformador. É importante que o engenheiro em formação 

apresente um conjunto de habilidades e competências necessárias para suas 

atividades profissionais, tais como (PINTO, 2010): 

a) Apoderar-se de novos conhecimentos com o objetivo de ser autônomo 

e independente na resolução de tarefas; 

b) Compreender e colaborar na promoção do conhecimento científico e 

tecnológico; 

c) Aplicar soluções alternativas e criativas em suas tarefas; 

d) Saber trabalhar em equipe; 

e) Organizar, executar e corrigir soluções em engenharia; 

f) Intervir e envolver-se e na sociedade como cidadão.  

O emprego da ABP serviu para efetivar melhorias e propor alternativas na 

educação em engenharia a fim de cooperar na solução de diversos problemas 

encontrados pelos profissionais. A Aprendizagem Baseada em Projetos visa elevar a 

qualidade e diversificação da educação em engenharia propondo ações expressivas 

em sala da aula a fim de organizar estudos e desenvolver estratégias em cursos de 

graduação em engenharia (PINTO, 2010). 

Outro aspecto importante é que a ABP une docente e acadêmico na resolução 

de problemas e no desenvolvimento de projetos com o objetivo de o estudante 

progredir no conhecimento, na resolução autônoma de conflitos e inovação de 

resultados. 

Por meio da junção dos conteúdos teóricos e metodologias ativas, proposta 

pela ABP, é possível se obter uma discussão teórica entre os estudantes e promover 

uma ação pedagógica que os incentivem a prática obtendo-se um cenário de pesquisa 

e aprendizagem. O estímulo por parte do docente em incitar uma reflexão e 

compreensão dos estudantes, possibilitará inúmeras conexões para se obter a 

resolução do problema, a fim de “cumprir a premissa de influenciar positivamente o 
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modus operandi de docência em Engenharia em prol da própria educação em 

Engenharia” (MATOS, 2015, p. 122). 

É importante estimular a mudança, fazer o aluno interagir, trabalhar 

intensamente e com satisfação, possibilitando que o processo de ensino-

aprendizagem saia de uma perspectiva apática para atender às necessidades das 

empresas e sociedade em um contexto experimentado e funcional. 

O ensino da Engenharia engloba várias áreas, é um processo interdisciplinar 

elaborado para evidenciar novos paradigmas e estimular mudanças, como cita Braida 

(2014): 

O conhecimento compartimentado em disciplinas já não mais consegue 
oferecer respostas convenientes para as demandas atuais. Portanto, busca-
se, a todo custo, meios para integração de áreas e campos do saber, 
desenvolve-se trabalhos colaborativos, reúne-se arte, ciência e tecnologia 
(BRAIDA, 2014, p. 143). 

Os elementos citados por Braida (2014) enfatizam o ensino centrado no aluno 

que complementem àqueles meios utilizados pelo professor, por isso a necessidade 

de relacionar os conteúdos teóricos à prática apresentados na graduação em 

engenharia. Essa proposta, de inserir atividades críticas e reflexivas, é uma das 

alternativas que corrobora a aplicação da ABP e evidencia o trabalho em equipe, 

articulando a teoria com a prática e desenvolvendo o indivíduo para o contexto 

profissional. 

Destarte, a Aprendizagem Baseada em Projetos atua com o ensino centrado 

ao aluno que comprova a necessidade do trabalho em equipe e destaca a iniciativa, a 

criatividade, a comunicação e o pensamento crítico do estudante, por fim, são estes 

elementos que entram em concordância com a Resolução CES/CNE de 11 de março 

de 2002 – Art. 3° das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia: 

O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formato 
egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, 
estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às 
demandas da sociedade (BRASIL, 2002, p. 01). 
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A fim de auxiliar na formação de engenheiros proativos, que identificam e 

resolvem problemas relacionados à energia mecânica, elaborou-se esta pesquisa 

apresentando uma atividade prática, por meio da ABP, para relacionar os conceitos 

sobre energia mecânica com a construção de uma usina hidrelétrica em escala 

reduzida.  

O objetivo deste trabalho foi de enfatizar a necessidade de unificar os 

conceitos teóricos com a problematização, atar a teoria com a prática, de modo a 

colaborar com o trabalho em equipe e o desenvolvimento científico crítico e reflexivo 

na formação de engenheiros. 
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5 METODOLOGIA 

Esta pesquisa apresenta uma proposta de sequência didática, que define um 

conjunto de atividades e etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo 

de aprendizado. A concepção baseia-se nas metodologias ativas, como ferramenta 

didática para o ensino em cursos de graduação em Engenharia Elétrica, direcionado 

para o ensino de energia mecânica. 

O emprego da metodologia favoreceu a aprendizagem em um modelo 

contextualizado, ou seja, direcionou os conteúdos teóricos para as práticas do aluno, 

conferindo um melhor significado para a aprendizagem e inserindo o aluno no centro 

do processo.  

A abordagem fez-se no caráter qualitativo, critério optado por explorar e 

analisar as dificuldades dos acadêmicos em compreenderem os conceitos 

relacionados à energia mecânica e propor um novo método, mediante a observação 

dos processos de ensino nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica. 

A pesquisa foi desenvolvida com alunos do curso de Engenharia Elétrica entre 

os anos de 2019 e 2020, em uma disciplina que trabalha com o conteúdo de energia 

mecânica. O propósito desta prática é aprimorar uma aprendizagem expressiva sobre 

os conceitos relacionados à energia mecânica, evidenciando a permuta de 

experiências e difundindo a ciência como elemento prático no cotidiano. Para 

exemplificar este cenário, o contexto qualitativo apresenta grande abrangência, 

conforme explica Córdova e Silveira (2009): 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 
relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das 
diferenças entre o mundo social e o mundo natural; [...] busca de resultados 
mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo 
único de pesquisa para todas as ciências. (CÓRDOVA E SILVEIRA, 2009, p. 
32). 

O atributo essencial em uma investigação qualitativa é a compreensão de que 

não se determina uma única resposta ou um padrão metodológico pronto, mas o 

incentivo para a descoberta, a análise crítica e o interesse por novos significados.  

A escolha da abordagem por estudo de caso se deu pelas características do 

grupo escolhido e trabalhado, estudantes de engenharia elétrica de uma universidade 
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privada com dificuldades para relacionar os conceitos sobre a obtenção da energia 

elétrica por meio da energia mecânica. O propósito deste trabalho foi incentivar o 

estudante a refletir e executar atividades que não estavam habituados, de forma 

autônoma, suprimindo neste cenário somente a utilização de quadro e giz, mas 

apresentando aos discentes a sua capacidade como principal agente do seu 

desenvolvimento intelectual, científico e tecnológico. A proposta mencionada por 

Fonseca (2002) é a de oportunizar um estudo de caso reflexivo, que alimente o porquê 

e o para quê de uma análise investigativa a gerar novas interpretações, como cita: 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 
bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma 
pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o “como” e 
os “porquês”, evidenciando a sua unidade e identidade próprias. [...] uma 
situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir 
o que há nela de mais essencial e característico. [...] O pesquisador não 
pretende intervir sobre o objeto, mas revelá-la tal como ele o percebe. [...] O 
estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, 
que procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos 
participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente 
apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e 
coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, 
2002, p. 33). 

Como menciona Fonseca (2002), o pesquisador não interfere nas 

descobertas e interpretações dos alunos, mas os incentiva, entendendo as 

dificuldades em relacionar os conceitos teóricos com a realidade, evidenciando a 

necessidade da utilização de diversas fontes bibliográficas, atuando como mediador 

nos conflitos e aferindo a pesquisa aplicada. De cunho exploratório, objetiva-se 

encontrar novas respostas, soluções e modificar práticas pré-definidas. 

Para a concretização desta pesquisa, os alunos criaram a representação das 

usinas hidrelétricas em escala reduzida (ABP) realizando a exploração acentuada dos 

conceitos sobre energia mecânica e utilizando-se de materiais reciclados para a 

construção das usinas. 

Acredita-se que além de estar contribuindo de forma efetiva para o ensino da 

energia mecânica, o desenvolvimento das usinas hidrelétricas contribuiu para a 

promoção no aspecto de proximidade que o cenário produziu na relação professor-

aluno. 
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5.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A pesquisa ocorreu em uma universidade particular da cidade de Ponta 

Grossa, Paraná, com estudantes de graduação em Engenharia Elétrica em uma 

disciplina que trabalha com os conceitos sobre energia mecânica. 

A pesquisa foi aplicada entre os anos de 2019 e 2020 durante quatro semanas 

com carga horária de 4 horas/aulas semanais, ao todo foram 15 acadêmicos com mais 

de dezoito anos. A escolha deste período se deu devido às dificuldades em relacionar 

os conceitos de energia mecânica transformada em energia elétrica e na resolução 

de quantidades físicas. Há uma atenuada resistência em associar este estudo da 

Física com as funcionalidades de uma usina hidrelétrica, visto os alunos não 

conseguirem associar os cálculos físicos com algumas práticas da engenharia 

elétrica. A tabela 1 apresenta a relação do participante, gênero e faixa etária: 

 

Tabela 1: Participantes da pesquisa com denominação por parte da autora, gênero e idade 

N°  PARTICIPANTE SEXO IDADE 

1 P1 M 35 

2 P2 M 26 

3 P3 M 24 

4 P4 M 24 

5 P5 F 31 

6 P6 F 22 

7 P7 M 26 

8 P8 F 25 

9 P9 M 28 

10 P10 M 29 

11 P11 M 23 

12 P12 M 28 

13 P13 M 25 

14 P14 F 21 

15 P15 F 22 

Fonte: Autoria própria 

A tabela 1 define cada participante como pessoa 1 (P1), pessoa 2 (P2) e 

sucessivamente para preservar o anonimato de cada integrante, embora todos 

tenham aprovado a participação na pesquisa. A classificação de P1 até P15 se deu 

por ordem alfabética de chamada, ao todo são 5 mulheres e 10 homens com idades 

entre 21 e 35 anos, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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(TCLE) estabelecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, Brasil. 

 

5.2 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA  

Para a concretização da pesquisa, o projeto foi encaminhado ao comitê de 

ética da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aprovada pelo parecer nº 

3.793.258 na plataforma Brasil, com Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE) n° 12561019.1.3001.5215 na data de 15 de dezembro de 2019. Obteve-

se aprovação da universidade particular que cedeu suas instalações e possibilitou a 

pesquisa, conforme anexo A. 

A análise para coleta de dados se efetivou com a observação das práticas dos 

acadêmicos na resolução de problemas matemáticos e interpretação dos fenômenos 

relacionados à energia mecânica. Realizou-se apontamentos em relação as principais 

dificuldades em associar os cálculos sobre energia mecânica com a finalidade prática 

das atividades. Em seguida, foram efetuados registros sobre as dúvidas e 

questionamentos dos alunos. 

A aplicação das metodologias ativas iniciou-se com a elaboração de um 

esquema de representação mental, cada estudante elaborou a quantidade de ligações 

e significados que acreditaram ser relevantes para o conceito de energia mecânica. O 

esquema de representação mental foi exposto para elucidar a organização das ideias 

de forma estruturada e auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem. Esta 

aplicação beneficia a junção entre diferentes elementos associados ao mesmo tema 

(DAIANE, 2017). 

Posteriormente, se sucedeu com um debate na qual cada aluno apresentou 

seu conhecimento inicial sobre energia mecânica, usina hidrelétrica e a finalidade dos 

cálculos físicos, a fim de se compreender qual o conhecimento prévio dos estudantes.  

A terceira atividade teve como base a Aprendizagem Baseada em Projetos, 

os alunos realizaram a construção de uma usina hidrelétrica em escala reduzida que 

proporcionou a pesquisa e o trabalho em grupo. Através da pesquisa autônoma 

compreenderam as conversões de energia cinética, energia potencial gravitacional e 

energia mecânica, o professor atuou como mediador nas investigações para que estas 

não partissem para outro ponto, em seguida se produziu o cenário de transformação 
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da energia mecânica para elétrica, a fim de acender pequenas lâmpadas de Led.  Ao 

término desta atividade, todos apresentaram seus trabalhos à sala de aula e 

responderam às perguntas de outros alunos. 

Na sequência, cada discente elaborou mais um esquema de representação 

mental apresentando as informações que entendiam entre as relações de energia 

cinética, potencial e mecânica. O objetivo foi de analisar e comparar as quantidades 

de ligações e significados que estes realizaram no primeiro com o segundo esquema, 

com o intuito de verificar a existência de uma aprendizagem. 

Por fim, se expôs um breve questionário constando três perguntas referentes 

à nova aplicação metodológica, comparada com os métodos tradicionais, 

questionavam sobre a preferência individual de aprendizagem, quais as sugestões 

para melhorias futuras e a atribuição de uma nota, de 0 a 10, no processo de evolução 

do conhecimento individual. 

Por meio destas práticas teve-se por objetivo aprimorar o processo de ensino 

e aprendizagem sobre energia mecânica com a utilização das metodologias ativas. 

 

5.3 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Após a realização do primeiro esquema de representação mental e do debate 

com os alunos, a pesquisadora realizou algumas observações quanto às dificuldades 

apresentadas pelos acadêmicos dando prosseguimento com as demais atividades 

para a intervenção pedagógica. 

Entende-se por intervenção pedagógica o ato de mediação entre um 

profissional e o sujeito que está com dificuldades no desenvolvimento científico com 

o intuito de colaborar neste progresso, aplicando metodologias e estratégias 

modernas, contribuindo para a promoção de novos significados com motivação e 

afetividade (RODRIGUES, 2016). Do mesmo modo, tais práticas são declaradas por 

Damiani (2013): 

[...] são investigações que envolvem o planejamento e a implementação de 
interferências (mudanças, inovações) destinadas a produzir avanços, 
melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam 
e posteriormente avaliação dos efeitos dessas interferências. (DAMIANI. et 
al. 2013, p. 58). 
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A intervenção pedagógica se deu por meio da utilização dos esquemas de 

representação mental, debate e com a aplicação da ABP, que propuseram o 

desenvolvimento científico individual e incentivou o pensamento crítico e reflexivo dos 

alunos. Estas metodologias contribuíram para a promoção de mudanças e motivações 

dos alunos na construção de novos saberes sobre a energia mecânica. Portanto, do 

início ao término deste estudo, os alunos foram responsáveis pelas pesquisas com 

base em artigos, livros, monografias, dissertações, normas técnicas e documentos 

eletrônicos.   

Neste contexto, foram elaborados e aplicados 4 planos de aulas 

representados nos apêndices C, D, E e F com base na metodologia ativa, 

conhecimento prévio do aprendiz, objetivos, recursos e encaminhamento 

metodológico. 

Os materiais e métodos utilizados na pesquisa serão empregados na 

elaboração de uma sequência didática, como produto final. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISES 

Para a análise e a interpretação dos dados da pesquisa teve-se como base a 

proposta de GIL (2008, p. 56):  

A análise tem como objetivo sumariar os dados de tal forma que possibilitem 
o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. Já a 
interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das 
respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos antes 
obtidos. 

No desenvolvimento deste trabalho, a análise e a interpretação dos dados 

fundamentaram-se na aprendizagem, no conhecimento prévio do aprendiz. Os dados 

para investigação foram obtidos através das observações em sala de aula, elaboração 

de esquemas de representação mental pelos alunos como avaliação, debates, 

pesquisas realizadas pelos acadêmicos e com o desenvolvimento das usinas 

hidrelétricas em escala reduzida.  

Para a interpretação, as informações presentes nos esquemas de 

representação mental foram comparadas conforme a quantidade de ramificações 

inseridas antes e depois da intervenção. A pesquisadora analisou a participação dos 

alunos durante o debate, no desenvolvimento da pesquisa para a elaboração da usina 

hidrelétrica, na apresentação dos trabalhos para os demais alunos e realizou 

perguntas para os grupos, por fim, os aprendizes responderam um questionário final 

contendo três perguntas de caráter pessoal (apêndice B) a fim de expor suas opiniões. 

 

6.1 OBSERVAÇÕES REFERENTE AOS ALUNOS 

As observações ocorreram durante todo o processo de aplicação da pesquisa 

no período noturno, no decorrer das quatro semanas com 4 horas/aulas semanais. A 

observação é fundamental para entender as dificuldades encontradas em sala de aula 

e para auxiliar na aproximação do professor com o aluno.  Aragão e Silva (2012, p. 

50) definem o ato de observar como um processo “fundamental para análise e 

compreensão das relações que os sujeitos sociais estabelecem entre si e com o meio 

em que vivem”. As considerações da pesquisadora foram baseadas no referencial 

teórico sobre metodologias ativas e na sua prática docente.  
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Os aprendizes foram assíduos durante as quatro semanas, dentre os 15 

alunos, 2 apresentaram resistência inicial quanto a realização da pesquisa visto a 

preferência na explanação do conteúdo pelo professor ao invés de investigar. Os 

alunos que foram opositores serão apresentados como P2 e P5 para apresentação 

das suas respostas no processo final.  

Observou-se que os alunos P6, P14 e P15 são tímidos e apresentam 

dificuldades em expor suas ideias e opiniões. A aluna P6 é a mais tímida e possui 

pouco contato com os demais alunos. Acredita-se que a falta de interação pode 

prejudicar a aluna P6 e dificultar o seu desenvolvimento (ZINKE, 2015). 

O grupo de estudantes é pequeno, os demais alunos são empenhados e 

comunicativos facilitando o diálogo com a pesquisadora.  

 

6.2 EXPOSIÇÃO DO ESQUEMA DE REPRESENTAÇÃO MENTAL 

Na primeira aula foi apresentado aos alunos os conceitos e exemplo de um 

esquema de representação mental para que compreendessem a finalidade do 

esquema, considerando que somente o aluno P1 teria elaborado um esquema.  

A figura 3 corresponde ao exemplo apresentado na sala de aula, que se refere 

ao assunto biomassa. O assunto foi distinto e díspar dos conceitos sobre energia 

mecânica para que os alunos pudessem desenvolverem seu próprio raciocínio, a fim 

de não influenciar na elaboração do esquema de representação mental de cada 

estudante. 

 

Figura 3: Esquema de representação mental sobre biomassa

 
Fonte: Tamanini (2015) 
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O exemplo serviu para elucidar a estrutura de um esquema de representação 

mental e exemplificar que se trata de um diagrama de significados para quem o faz a 

fim de estabelecer uma conexão entre conceitos. O objetivo foi de instigar os alunos 

a interpretar e criar inter-relações entre as ideias, entendendo que o processo se inicia 

por palavras-chave de um determinado tema. Portanto, a atividade avaliativa inicial, 

sem a intervenção da pesquisadora, foi a elaboração de um esquema de 

representação mental sobre energia mecânica.  

Neste cenário, é possível promover a compreensão e interpretação dos 

esquemas de representação mental como uma ferramenta metodológica no ensino – 

aprendizagem do conceito de energia mecânica. 

 

6.3 AVALIAÇÃO INICIAL: RESULTADOS 

A primeira atividade de pesquisa da disciplina foi a elaboração de um 

esquema de representação mental pertinente a energia mecânica com base no 

conhecimento prévio do aprendiz. Como se trata de uma classe de Engenharia 

Elétrica, os alunos poderiam ter algum conhecimento sobre energia e com base 

nestas informações prévias, criaram o primeiro esquema. 

Ressalta-se que a solicitação para a elaboração da atividade ocorreu de 

semelhante modo para os 15 alunos, independentemente se já tivessem contato com 

esquemas de representação mental antes da primeira aula.  

Para melhor análise das respostas, o esquema de representação mental 

elaborado pelos alunos foi examinado e avaliado conforme a quantidade de ligações 

que ocorreram da ideia principal para os demais significados.  

Durante a análise dos dados, observou-se que dos 15 alunos, 13 iniciaram o 

esquema de representação mental baseando-se na geração de energia com os 

termos “Usina Hidrelétrica” ou somente “Hidrelétrica” no tema central, 1 aluno utilizou 

a palavra “Energia” e um segundo aluno empregou o termo “Eletricidade”, isso 

representa que 86,7% dos alunos relacionam a palavra energia com produção de 

eletricidade por hidrelétrica. Esse fato demonstra que o aluno ainda não possui 

conhecimento técnico ou estruturado em física. 

Com relação a quantidade de ramificações, se efetuou uma análise com base 

no número de significados subsequentes ao tema central a fim de verificar quantas 



46 

 

 

   

   

relações os alunos acreditavam estar inseridas no contexto inicial. Obteve-se as 

respostas apresentadas na tabela 2: 

 

Tabela 2 - Participantes da pesquisa relacionado ao primeiro esquema de representação 
mental 

Participante Palavra Matriz 
Quantidade de 
subordinações 

P1 Hidrelétrica 20 

P2 Hidrelétrica 20 

P3 Hidrelétrica 9 

P4 Hidrelétrica 13 

P5 Hidrelétrica 10 

P6 Hidrelétrica 16 

P7 Hidrelétrica 36 

P8 Hidrelétrica 23 

P9 Hidrelétrica 13 

P10 Hidrelétrica 19 

P11 Eletricidade 10 

P12 Hidrelétrica 8 

P13 Energia 11 

P14 Hidrelétrica 26 

P15 Hidrelétrica 21 

Fonte: Autoria própria 

É possível verificar na tabela 2 que a quantidade de palavras subordinadas 

variou entre 8 e 36 elementos, ou seja, uma parcela de 46,6% dos alunos fez de 0 a 

15 palavras subordinadas, quer dizer, encontraram poucas inter-relações com o tema 

central. Na sequência, aproximadamente 46,6% dos alunos utilizaram de 16 a 30 

palavras, desenvolvendo uma análise crítica mais acentuada, comparando-se com o 

total de ramificações. Por fim, uma pequena porcentagem de 6,6% dos alunos citou 

de 31 a 40 sentenças, apresentando uma análise com mais significados. 

Ressalta-se que nenhum participante deixou de fazer a atividade, os alunos 

buscaram em suas memórias palavras que já ouviram em semestres passados para 

trabalharem ao conceito de energia, na tentativa do acerto, recorreram as suas 

estruturas cognitivas inseridos informações, ora mais relevantes com o termo energia, 

ora menos expressivas. 

Ao questionarem sobre respostas certas ou erradas, eles foram orientados 

que as observações da pesquisadora serão repassadas após a análise do segundo 

esquema e da elaboração da usina hidrelétrica em escala reduzida. 
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As figuras de 4 a 9 apresentam alguns dos primeiros esquemas de 

representação mental por amostras de modo aleatório: 

 

Figura 4: Esquema de representação mental do aluno P1 

 
Fonte: Autoria própria 

Na figura 4, o aluno P1 relacionou o termo energia primeiramente com a frase 

“Geração de Energia por Hidroelétrica” da qual procedeu as demais ramificações. 

Observa-se que o aluno questiona a origem da eletricidade em seus termos, o que 

sugere certa dúvida quanto a origem da eletricidade pelo estudante e uma dificuldade 

em relacionar a eletricidade somente ao contexto de energia, uma vez que todas as 

suas ramificações apresentam uma pergunta, também vistas nos aspectos 

ambientais, economia e relação com a construção civil, sugeridas por ele.   
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Figura 5: Esquema de representação mental do aluno P2 

 
Fonte: Autoria própria 

O aluno P2, esquema representado na figura 5, também emprega a frase 

“Geração de energia por hidroelétrica” em seu conceito chave seguida da palavra 

“Rio”, ou seja, o aluno entende que para a energia existir é importante que haja um 

rio, visto as ramificações estarem associadas a elementos que envolvem uma usina 

hidrelétrica. Verifica-se também uma preocupação em apresentar partes das usinas e 

as relações com consumidores, entretanto, o esquema deste aluno não apresenta os 

conceitos sobre a energia mecânica, o que evidencia uma ausência do conhecimento 

prévio estruturado. 
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Figura 6: Esquema de representação mental do aluno P5 

 
Fonte: Autoria própria 

A figura 6, do aluno P5, apresenta menor quantidade de ramificações, porém, 

com alguns significados que remetem ao conceito de Energia Mecânica. Dividida em 

duas subdivisões principais, na primeira relação é possível observar uma sequência 

de palavras que remetem o vocábulo Energia com base em usinas hidrelétricas, visto 

a continuidade dos termos “água, reservatório, turbina, gerador e transformador”. No 

segundo momento, o estudante apresenta as palavras “potencial” e “cinética” 

diretamente relacionadas aos conceitos sobre energia mecânica, ou seja, é possível 

identificar que este estudante já apresenta um conhecimento prévio sobre a teoria de 

energia mecânica relacionando as energias cinética e potencial no desenvolvimento 

de seu esquema. 
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Figura 7: Esquema de representação mental do aluno P7 

 
Fonte: Autoria própria 

A figura 7 retrata o esquema de representação mental elaborado pelo aluno 

P7, é o esquema que mais apresenta vocábulos, mas, com algumas palavras que não 

remetem ao conceito de energia mecânica, tais como “CLP’s”, “Central de Comando” 

e “Alto Custo”. Em sua análise, o estudante utilizou a frase “Usina Hidroelétrica” como 

termo matriz e na sequência apresentou expressões como “Renovável”, “Energia 

Mecânica”, “Construção Civil”, “Barragem”, “Movimento de Água” e “Energia Elétrica” 

remetendo-se ao termo principal, ou seja, é possível observar uma certa 

desorganização das palavras para originar uma ideia principal e ligações que 

terminam em uma única palavra. É possível que o aluno esteja confundindo algumas 

teorias e que não saiba associar uma ideia central ao conceito de energia mecânica. 
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Figura 8: Esquema de representação mental do aluno P8 

  
Fonte: Autoria própria 

O aluno P8, esquema de representação mental apresentado na figura 8, 

elaborou um esquema que apresenta 4 ramificações principais. A primeira está 

relacionada com a palavra “água”, dando a entender que o elemento está associado 

a fonte de vida, na segunda, “Itaipu”, remetendo a produção de energia elétrica, a 

terceira ramificação estaria um pouco mais coerente visto apresentar palavras como 

“física”, “cálculos” e “engenharia”, mas não diretamente associado a energia 

mecânica, ou seja, existe um conhecimento superficial que remete o estudo sobre a 

energia com cálculos físicos, mas uma ausência ou irrelevância sobre as 

transformações de energia. 
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Figura 9: Esquema de representação mental do aluno P15 

 
Fonte: Autoria própria 

Na figura 9, o aluno P15 apresenta um esquema organizado que opera com 

cinco ramificações originárias da matriz “Usina hidrelétrica”, sendo estes “Fonte de 

Energia”, “bomba”, “Geradores”, “Transmissão” e “Recurso Natural”, embasando-se 

principalmente naqueles elementos que são de conhecimento do aluno. Por este 

esquema foi possível observar que para uma aprendizagem é preciso usar recursos 

visuais e elementos que aproximem as teorias com o cotidiano dos alunos.  

Estes esquemas foram elaborados conforme o conhecimento adquirido pelo 

estudante ao longo do seu desenvolvimento acadêmico. 

 

6.4 DEBATE 

Após a elaboração do primeiro esquema de representação mental, os alunos 

uniram-se em sala de aula e formaram um grande círculo, para comentarem suas 

ideias e conceitos sobre energia. As informações aqui contidas, opiniões pessoais dos 

alunos, serão apresentadas aleatoriamente por amostra. 

No dia da realização do debate faltaram 2 alunos, porém, tivemos a 

participação dos demais 13 alunos.  

Para o início do debate, o aluno P7 manifestou interesse em iniciar a 

discussão, este acadêmico foi o que apresentou maior quantidade de palavras em seu 



53 

 

 

   

   

esquema de representação mental.  Iniciou apresentando seu ponto de vista sobre a 

necessidade da preservação ambiental na construção de usinas, salientou que queria 

apresentar em seu esquema os impactos ambientais que as usinas ocasionavam e 

que todo seu processo de criação afetava de alguma forma na natureza. Quando 

questionado pela professora sobre como a energia mecânica estava relacionada a 

“usina hidroelétrica”, visto ser sua primeira palavra no esquema, respondeu: 

“_Não sei explicar certo professora, mas sei que tem a ver com a central de 

máquinas dentro das usinas que fazem o movimento da água gerar energia.” 

É possível verificar que o aluno está com dificuldade em associar várias 

teorias, como apresentado anteriormente em seu esquema, e que os conceitos de 

energia mecânica não estão muito claros para ele. 

Durante este debate, a pesquisadora se atentou em anotar as principais ideias 

citadas pelos estudantes e questionar os alunos sobre o que era e qual a finalidade 

da energia mecânica. Infelizmente, devido até mesmo pela timidez, alguns alunos 

como P6, P13, P14 e P15 não comentaram seus pontos de vistas, mas, participaram 

do debate apenas como ouvintes. 

Após a argumentação do aluno P7, o acadêmico P1, único que obtinha 

conhecimento prévio sobre a elaboração de esquemas de representação mental, 

disse acreditar que a energia mecânica estava associada no processo de 

funcionalidade da geração de energia, como citou: 

“_Eu acho que a energia mecânica tá na produção de eletricidade. A energia 

é a mesma coisa que eletricidade, se tem eletricidade é porque tem um fenômeno 

físico que faz a máquina girar e dá energia.” 

Este aluno apresentou em seu esquema a união dos termos “Princípios 

Físicos” em uma das ligações, ou seja, existe em seu conhecimento prévio, uma 

percepção que a funcionalidade de um equipamento depende de algo relacionado a 

Física, sem saber explicar, acabou associando o conceito de energia sendo o mesmo 

que eletricidade, de forma errônea. 

Antes que o aluno P1 pudesse terminar de argumentar, o acadêmico P4 o 

interrompe dizendo: 

“_Nem é só isso... (cita o nome do aluno P7)! Também tem energia mecânica 

na rede de distribuição!” 

Quando questionado pela pesquisadora sobre como a energia mecânica 

estaria relacionada a rede de distribuição, o aluno P1 cita: 
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“_Ah profe! É tudo aquilo que a gente vê, é só olhar pra cima, você vê poste, 

vê fio, vê uns fios arrebentados, é isso aí!” 

Em seguida, o aluno P5 expõe sua opinião: 

“_Gente, seis tão meio fora da casinha! (Risos) A energia sempre depende de 

um movimento, o movimento da turbina, que tem energia potencial e cinética”. 

Quando questionada sobre o que era energia potencial e cinética pela 

pesquisadora, responde: 

“_Não sei explicar direito profe, mas sei que quando a turbina gira tem energia 

cinética porque tá girando e quando a água cai lá de cima tem energia potencial, 

porque tá caindo. Vi isso em um vídeo.” 

A fim de não interferir na próxima etapa, referente a pesquisa a ser realiza 

pelos alunos, a pesquisadora salienta que todos os presentes precisam entender 

melhor alguns conceitos para posteriormente associar a energia mecânica a 

equipamentos.  

Para terminar o debate, a pesquisadora comenta com os estudantes a 

importância de entenderem a teoria e depois associar o conteúdo com a prática sobre 

a energia mecânica, salienta a necessidade de expandirem seus conhecimentos e 

realizarem pesquisas para integrar os conceitos adquiridos em sala de aula à prática 

da engenharia. 

 

6.5 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: ELABORAÇÃO DAS USINAS EM 
ESCALA REDUZIDA 

As metodologias de aprendizagem ativa qualificam-se pela participação 

efetiva e reflexiva dos estudantes, em todo processo de aprendizagem, cabendo ao 

professor oportunizar e garantir a possibilidades destas práticas (CAMARGO, 2018). 

Com este intuito, utilizou-se da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 

como estratégia para o incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento do trabalho em 

equipe e a compreensão dos conceitos relacionados a energia mecânica para 

relacionar a teoria com as possíveis práticas na engenharia (BENDER, 2015). 

Para início da elaboração das usinas hidrelétricas em escala reduzida, os 

alunos foram orientados da necessidade em buscar referências bibliográficas a fim de 

aprenderem novos significados por meio da pesquisa científica, o principal elemento 

capaz de auxiliá-los a obterem novos conhecimentos assertivos. A pesquisadora 
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apresentou as principais referências que continham informações sobre Energia 

Cinética, Energia Potencial e Energia Mecânica conforme os apêndices C, D e E. 

A orientação foi de utilizarem materiais reciclados para a construção das 

usinas, para tanto, sugeriu-se os seguintes elementos: 

a) 2 Caixas de isopor de 7 litros com dimensões de 28,5 x 20,5 x 

23,5cm; 

b) 4 pregos; 

c) 1 bomba de limpador de para-brisa de 12V; 

d) 6 m de fio elétrico 1,5 mm2; 

e) 1 fonte de computador ATX 200W;  

f) 9 capas de CD de plástico; 

g) 4 elásticos; 

h) 2 mangueiras de aquário; 

i) 2 Led’s brancos com tensão de 3,2 V (cada). 

No desenvolver dos projetos, muitos alunos optaram por escolherem outros 

tipos de materiais conforme evoluíam em suas pesquisas e práticas. 

Em primeiro momento, os alunos uniram-se aos seus grupos e começaram a 

ler e questionar os conceitos sobre energia cinética, energia potencial e energia 

mecânica. Inicialmente, quando havia alguma dúvida, eles tentavam resolver e 

encontrar a resposta em conjunto, havendo maiores dificuldades, a pesquisadora os 

auxiliava na resolução dos problemas questionando cada um deles de forma a 

desenvolverem seu próprio raciocínio.  

A fotografia 1 apresenta os 15 alunos realizando as pesquisas em sala de 

laboratório da instituição: 
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Fotografia 1- Alunos realizando a pesquisa sobre as Energias Cinética, Potencial e Mecânica 

 
Fonte: Autoria própria 

As aulas ocorreram parcialmente em laboratório e em sala de aula 

convencional visto ser a disciplina com carga horária teórica e prática. 

Após a realização da primeira pesquisa sobre as transformações de energia, 

deu-se início a construção das usinas hidrelétricas em escala reduzida. Mesmo 

durante a construção, os alunos continuaram a pesquisar sobre as energias e suas 

relações a fim de desenvolverem melhor os conceitos teóricos durante a concepção 

das usinas.  

Para o desenvolvimento dos trabalhos, formaram-se três grupos que serão 

classificados como:  

a) Equipe 1 com 5 integrantes, sendo eles: P1, P3, P7, P8 e P10.  

b) Equipe 2 com 5 integrantes, sendo eles: P2, P4, P9, P12 e P13.  

c) Equipe 3 com 5 integrantes, sendo eles: P5, P6, P11, P14 e P15. 

As fotografias 2 a 12 apresentam o desenvolvimento das usinas em escala 

reduzida de cada equipe: 
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Fotografia 2: Início da elaboração da usina em escala reduzida da Equipe 1 

 
Fonte: Autoria própria 

A Equipe 1 teve a ideia de começar seus trabalhos fazendo um bairro 

residencial para que o processo de transformação de energia potencial, cinética e 

mecânica ficassem mais reais ao alimentarem uma lâmpada de LED inserida na 

simulação de um poste. 

O projeto inicial da equipe utilizava a caixa de isopor como reservatório de 

água como apresentado na fotografia 2, posteriormente, o elemento foi substituído por 

um galão de água de 20 litros como ilustrado na fotografia 3. 
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Fotografia 3: Desenvolvimento da usina em escala reduzida da Equipe 1 

 
Fonte: Autoria própria 

A fotografia 3 exibe o trabalho da Equipe 1 na fase de elaboração dos testes, 

portanto, a representação da usina foi colocada do lado de fora do laboratório para 

evitar molhar a sala.  

Durante os testes, a equipe inseriu água no reservatório e a liberava por meio 

de uma mangueira, simulando a energia potencial gravitacional, ao atingir uma hélice 

(fotografia 4) que representava o rotor da turbina, o movimento da água convertia a 

energia potencial gravitacional em energia cinética, que finalmente, era transformado 

em energia elétrica com a finalidade de acender 1 LED de 3,2 V que estava inserido 

na rua da usina em escala reduzida. 
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Fotografia 4: Teste da hélice para conversão da energia potencial gravitacional em energia 
cinética da Equipe 1 

 
Fonte: Autoria própria 

No final dos testes, a Equipe 1 obteve o resultado esperado ascendo o LED 

de 3,2 V como consta na fotografia 5: 

 

Fotografia 5: Finalização dos testes da usina em escala reduzida da Equipe 1 

 
Fonte: Autoria própria 

A próxima equipe, Equipe 2, iniciou o desenvolvimento da sua usina em escala 

reduzida conforme a fotografia 6. Os alunos decidiram utilizar outros materiais para a 

elaboração da sua usina optando inicialmente por ascender 6 LED’s de 3,2 V (cada) 

também com um cenário residencial: 
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Fotografia 6: Início da elaboração da usina em escala reduzida da Equipe 2 

 
Fonte: Autoria própria 

A Equipe 2 utilizou 2 caixas de plástico com capacidade para 30 litros cada, 1 

bomba d’água periférica ½ cv (370W) bivolt, 3 niveladores para controlar a vazão da 

água e 2,5 metros de tubo de pvc para água fria. Observa-se que a equipe utilizou 

outros materiais tendo em vista o desejo de criar uma usina mais real, que 

apresentasse as transformações de energia potencial gravitacional, cinética e 

mecânica com dimensões maiores. A escolha dos materiais, as pesquisas dos 

elementos, os processos que originaram a usina e as estratégias utilizadas para sua 

criação foram todas escolhidas pelos integrantes da equipe. A fotografia 7 exibe a 

montagem do reservatório da usina: 
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Fotografia 7: Desenvolvimento do reservatório da usina em escala reduzida da Equipe 2 

 
Fonte: Autoria própria 

A fotografia 7 apresenta os testes iniciais para a representação da usina 

hidrelétrica em escala reduzida da Equipe 2. Os estudantes aproveitaram-se da 

relação entre as diferenças de altura do reservatório que se encontrava na parte 

superior com relação ao reservatório na parte inferior, que se encontrava no chão. 

O reservatório superior era responsável por represar a água que descia pelos 

canos de pvc até chegar na parte inferior. O reservatório inferior recebia a água dos 

canos e captava a água até o volume máximo determinado pelos 3 niveladores, com 

este processo, o grupo referiu-se a energia potencial. Pelo movimento de queda 

d’água que ocorriam nos canos de pvc, o grupo salientou a transformação para a 

energia cinética, até chegar ao reservatório inferior. Ao atingir a capacidade máxima 

de volume de água, a água era bombeada para o reservatório superior, repetindo-se 

o ciclo. A equipe citou que durante todo o processo existiu a energia mecânica. A 

fotografia 8 exibe o reservatório inferior com os niveladores e a bomba d’água. 
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Fotografia 8: Reservatório inferior para captação da água da Equipe 2 

 
Fonte: Autoria própria 

A equipe explicou que para a subida da água até o reservatório superior, 

utilizaram uma bomba d’água. Também apresentaram a simulação de um 

transformador na entrada das residências, conforme fotografia 9. 

 

Fotografia 9: Simulação da linha de transmissão e transformador de entrada da Equipe 2 

 
Fonte: Autoria própria 

A fotografia 9 ilustra a parte estática do estudo da equipe 2, as duas torres da 

linha de transmissão demonstram a chegada da energia elétrica até as residências, 
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com a simulação de um transformador na entrada da área residencial, em seguida a 

energia elétrica chega aos postes alimentando 6 LED’s. 

A fotografia 10 apresenta o trabalho inicial da Equipe 3, que optaram por 

utilizar vários dos materiais sugeridos pela pesquisadora, fazendo apenas algumas 

adaptações.  

 

Fotografia 10: Desenvolvimento da usina em escala reduzida da equipe 3 

 
Fonte: Autoria própria 

A Equipe 3 utilizou o cano de pvc acoplado em uma mangueira para 

apresentar a relação entre a energia potencial gravitacional e energia cinética. A 

energia potencial estava na variação entre a altura da torneira, em um ponto mais alto, 

e o nível inferior na qual se encontrava o cano de pvc. A água em determinada 

velocidade atingia a turbina com o objetivo de gerar energia elétrica.  

A fotografia 11 apresenta a variação de altura entre a torneira e o cano de pvc 

proporcionando a formação da energia potencial gravitacional. A equipe estudou as 

possibilidades para que a pressão de água fosse suficiente para realizar o movimento 

rotacional das hélices, como também, trabalhou com materiais de plásticos para 

facilitar o movimento. 
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Fotografia 11: Transformação da energia potencial gravitacional da usina em escala reduzida 
da Equipe 3 

 
Fonte: Autoria própria 

A fotografia 12 expõe a finalização do trabalho da Equipe 3 após realizar o 

último teste. É possível verificar nesta imagem a transformação de energia mecânica 

em elétrica que proporcionou acender 3 LED’s. 

 

Fotografia 12: Transformação da energia mecânica em energia elétrica da Equipe 3 

 
Fonte: Autoria própria 

As equipes realizaram pesquisas durante todas as fases do desenvolvimento 

das usinas. Observou-se que durante as pesquisas os alunos aperfeiçoaram as suas 

ideias iniciais para a construção do projeto, a medida que compreendiam os conceitos 

sobre a energia potencial gravitacional, energia cinética e energia mecânica.  

A fotografia 13 retrata todos os alunos trabalhando em seus projetos, antes 

da conclusão. 
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Fotografia 13: Alunos finalizando seus trabalhos 

 
Fonte: Autoria própria 

Após a conclusão da representação das usinas em escala reduzida, os alunos 

começaram as apresentações. Cada grupo se colocou à frente na sala do laboratório 

para apresentar o trabalho teórico, citaram como foi a elaboração da usina, o que 

aprenderam nos conceitos e quais as dificuldades encontraram. Na sequência, do 

lado de fora do laboratório, retrataram a funcionalidade das usinas. A fotografias 14 a 

20 correspondem as apresentações e trabalhos finais das equipes. 
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Fotografia 14: Alunos da Equipe 1 após apresentação da usina em escala reduzida 

 
Fonte: Autoria própria 

As equipes tiveram 20 minutos cada para apresentarem seus trabalhos, visto 

todos terem que apresentar na mesma noite. A Equipe 1 (fotografia 14), composta 

pelos alunos P1, P3, P7, P8 e P10, iniciou apresentando os conceitos sobre  a energia 

mecânica e as transformações em energia potencial gravitacional, energia cinética e 

energia cinética de rotação, na sequência, preferiram explicar as dificuldades 

encontradas e a funcionalidade do seu projeto no lado de fora do laboratório, junto a 

usina hidrelétrica em escala reduzida.  

Iniciaram citando as mudanças quanto ao reservatório, que inicialmente se 

tratava de uma caixa de isopor, entretanto, sem a pressão e vazão necessária, 

mudaram para o galão de 20 litros. A pressão só foi suficiente juntamente com um 

pedaço de mangueira acoplado no galão que chegava até a hélice da turbina, 

alcançando então o objeto da transformação de energia potencial gravitacional para 

cinética, posteriormente em energia cinética de rotação e energia elétrica acendendo 

a luz de LED. 

O grupo salientou que durante todos os processos realizaram pesquisas sobre 

as energias e suas transformações, como também, quais os materiais que se 

adaptavam ao seu projeto.  

Informaram que ocorreu uma dificuldade quanto a quantidades de LED’s a 

serem ascendidas, no início seriam duas lâmpadas, mas como estas não acendiam, 
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após medirem a potência gerada nas lâmpadas, observaram que a quantidade de 

energia não seria suficiente e optaram por ascender apenas 1 LED. 

Os demais alunos, que assistiram à apresentação, não realizaram 

questionamentos ao grupo 1. 

A Equipe 2, representada pelos alunos P2, P4, P9, P12 e P13, apresentou 

todo o seu trabalho na parte interna do laboratório, visto utilizarem as mesas e bancos 

para proporcionar uma altura maior em relação aos reservatórios, o superior e o 

inferior. 

Iniciaram explicando que devido à pressão e vazão da água optaram pelos 

dois reservatórios e 3 niveladores para que a água não ultrapassasse o limite máximo 

da caixa inferior. Com a queda d’água pelos canos e a velocidade desta água, 

apresentaram as transformações de energia potencial gravitacional para energia 

cinética, na sequência, após a água atingir o reservatório, era bombeada para o 

reservatório superior.  

Ao final, demonstraram a funcionalidade de uma turbina, responsável pela 

transformação em energia cinética de rotação, como apresentado nas fotografias 15 

e 16. 

 

 Fotografia 15: Geração da energia mecânica - Equipe 2 

 
Fonte: Autoria própria 

A turbina (fotografia 16) em movimento gerava a tensão necessária para 

acender 4 lâmpadas de LED em série (fotografia 17). 
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Fotografia 16: Turbina da usina em escala reduzida da Equipe 2 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Fotografia 17: LEDs da usina em escala reduzida da Equipe 2 

 
Fonte: Autoria própria 

A fotografia 17 exibe as 4 lâmpadas de LED em série acessas, as duas últimas 

lâmpadas foram desconectadas do circuito. No total foram utilizados 60 litros de água 

entre os dois reservatórios. A equipe realizou apenas o cálculo para a energia 

potencial gravitacional e obteve um valor de Epg = 1200 J utilizando-se dos valores 

de 60 Kg para a massa da água, 10 m/s2 referente a gravidade da Terra e 2 metros 

de altura entre os reservatórios.  
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A equipe informou que encontrou dificuldades em compreender qual a turbina 

necessária para ascender os 4 LED’s e como controlar a vazão e velocidade de água.  

Os demais estudantes que assistiam à apresentação não realizaram perguntas.  

A Equipe 3, composta pelos alunos P5, P6, P11, P14 e P15, iniciou sua 

apresentação no laboratório (fotografia 18), citando os conceitos sobre a energia 

mecânica e explicaram as conversões das energias potencial gravitacional, cinética e 

elétrica. 

No quadro negro, os alunos desenharam o reservatório de uma usina 

hidrelétrica convencional, entretanto, explicaram que no caso do projeto desenvolvido 

por eles não iria constar reservatório mas que a água seria pressurizada com a 

utilização de uma torneira conectada a um cano de pvc, em seguida, o cano de pvc 

estaria conectado a outros dois canos menores, utilizados em aquário doméstico, que 

chegavam em dois tubos de acrílicos, tubos de canetas transparentes para simbolizar 

os dutos da usina hidrelétrica, afim de aumentar a pressão da água até atingir a turbina 

(fotografia 19). Por estes processos, citaram que ocorreram as transformações da 

energia potencial gravitacional, cinética, cinética de rotação, mecânica e energia 

elétrica.  

 

Fotografia 18: Alunos da Equipe 3 durante a apresentação teórica da usina em escala reduzida 

 
Fonte: Autoria própria 
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Fotografia 19: Turbinas utilizadas na usina em escala reduzida – Equipe 3 

 
Fonte: Autoria própria 

Na sequência, citaram que conseguiram isolar os fios que estavam ligados na 

turbina com a utilização de caixas de CD (fotografia 20) para não danificar o 

mecanismo. 

 

Fotografia 20: Isolação da turbina – Equipe 3 

  
Fonte: Autoria própria 
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Por conseguinte, observaram que conforme aumentava a quantidade de 

vazão da água a potência luminosa também aumentava, finalizando a apresentação. 

Os demais alunos presentes não realizaram questionamentos ao grupo. 

Observou-se que os alunos se empenharam na realização das pesquisas e 

na elaboração dos testes para que a montagem das usinas em escala reduzida 

funcionasse perfeitamente. Acredita-se que a ABP contribuiu para o aperfeiçoamento 

no processo de ensino aprendizagem sobre a energia mecânica por meio das 

pesquisas realizadas pelos alunos, pelas respostas encontradas que favoreceram o 

desenvolvimento crítico e analítico da ABP e por ser uma prática próxima da 

engenharia elétrica (BENDER, 2014).  

Nota-se que ocorreu uma participação efetiva dos estudantes, com maior 

interesse na aprendizagem e com o desejo por novos saberes, no decorrer das 

investigações. O trabalho em equipe foi colaborativo e a elaboração da representação 

das usinas em escala reduzida possibilitou que os estudantes confrontassem 

questões reais no âmbito de uma usina hidrelétrica, proposta sugerida pela ABP como 

uma metodologia eficaz, inovadora e eficiente (BENDER, 2014).    

 

6.6 ELABORAÇÃO DO SEGUNDO ESQUEMA DE REPRESENTAÇÃO MENTAL: 
RESULTADOS 

Após a concretização e apresentação das usinas em escala reduzida, os 

alunos elaboraram, individualmente, o segundo esquema de representação mental, 

tendo em vista exteriorizar os conceitos sobre energia mecânica desenvolvidos 

durante o processo da aplicação da ABP. 

Os esquemas de representação mental apresentados foram escolhidos 

aleatoriamente por amostra, a figura 10 apresenta o primeiro esquema de 

representação mental da segunda avaliação. 
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Figura 10: Esquema de representação mental do aluno P2 

 
Fonte: Autoria própria 

É possível verificar que o esquema apresentado na figura 10 do aluno P2 e 

Equipe 2, exibe uma ligação que relaciona a transformação em energia mecânica para 

energia elétrica, mas não cita as demais conversões. O aluno se preocupou mais em 

apresentar elementos como “barragens” e “dutos forçados”, mas sem relacionar com 

a energia mecânica, entende-se que este aluno pode ter ficado confuso na relação 

entre as conversões e seus elementos físicos dentro de uma usina. Quando 

comparado o primeiro esquema de representação mental com o segundo esquema 

deste aluno, observa-se que não ocorreram mudanças expressivas entre estes dois 

esquemas. 

A figura 11 do aluno P5 e Equipe 3, já apresenta outro cenário, a pessoa que 

o elaborou cita quatro tipos de usinas geradoras de eletricidade, mas ressalta como 
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ocorre as conversões em uma hidrelétrica. Um dos termos empregados é a “Energia 

Mecânica” que está ramificada com os vocábulos “Energia Potencial Gravitacional + 

Energia Cinética”, ou seja, houve o entendimento que as conversões de energia se 

relacionam e que estão inseridas dentro de uma usina também por meio dos 

equipamentos que a compõe, como citado no esquema nas palavras “Turbinas e 

motores”.  

Quando comparado o primeiro esquema com o segundo deste aluno, 

observa-se uma quantidade expressiva de ramificações e significados no segundo 

esquema coerente com os conceitos sobre transformações de energia. Entende-se 

que este aluno adquiriu uma aprendizagem por meio das metodologias ativas. 

 

Figura 11: Esquema de representação mental do aluno P5 

 
Fonte: Autoria própria 

No próximo esquema de representação mental, figura 12 do aluno P8 e 

Equipe 1, o aluno indica que há vários outros elementos utilizados como matéria-prima 

para a obtenção da energia elétrica, mas, deixa em evidência como ocorre a 

transformação em uma usina hidrelétrica. 

A representação cognitiva elaborado pelo aluno apresenta os termos “Energia 

Cinética” no mesmo nível de significados com “Energia Potencial” que se unem ao 

vocábulo “Energia Mecânica” obtendo-se a palavra “Eletricidade”, observa-se que este 
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aluno obteve um conhecimento organizado e hierárquico sobre as conversões de 

energia e as relações com os equipamentos que compõem uma hidrelétrica. 

Quando comparado o segundo esquema deste aluno com o primeiro, verifica-

se uma estruturação no desenvolvimento do segundo esquema mais relacionado e 

hierárquico quanto as transformações de energia. No primeiro esquema há uma 

quantidade menor de significados, já no segundo, existem doze palavras ramificadas 

a mais do que no primeiro. As características comparativas dos esquemas deste aluno 

levam a um entendimento que ocorreu a aprendizagem neste estudante. 

 

Figura 12: Esquema de representação mental do aluno P8 

 
Fonte: Autoria própria 

O esquema indicado na figura 13 do aluno P7 e Equipe 1, está mais sucinto 

quando comparado ao primeiro esquema deste aluno. A pessoa que o elaborou 

relaciona que as energias potencial e cinética são oriundas da “Barragem” por assim 

usar este termo como uma das palavras principais. Na sequência são apresentados 

os vocábulos “Turbina” e “Gerador” que podem ter sido utilizadas pelo aluno 

remetendo aos conceitos sobre energia mecânica. 

O total de palavra inseridas no primeiro esquema da pessoa P7 foi de trinta e 

sete significados já no segundo esquema, foram de vinte e três palavras, porém, o 

primeiro esquema deste aluno estava desorganizado e não apresentava significados 



75 

 

 

   

   

relevantes com as transformações de energia. O segundo esquema já apresenta uma 

estrutura hierárquica mais organizada e correta com as transformações de energia, 

observa-se que as ideias estão ordenadas e que há uma estruturação quanto as 

etapas de transformações de energia, ou seja, o aluno cita a energia potencial em um 

nível hierárquico maior que a energia cinética, e na sequência apresenta o termo 

“Turbina” que pode estar remetendo para ele a energia mecânica. Em aspectos gerais, 

nota-se que este aluno conseguiu assimilar o conteúdo de forma a estruturar o seu 

conhecimento e a compreender os processos de transformação de energia. 

 

Figura 13: Esquema de representação mental do aluno P7 

 
Fonte: Autoria própria 

O próximo esquema, figura 14 do aluno P15 e Equipe 3, é elaborado pelo 

estudante com a apresentação de cinco tipos de energia, observa-se que este aluno 

realizou uma pesquisa que possibilitava compreender outros tipos de fontes geradoras 

de eletricidade.  
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Na sequência, utilizando como palavra-chave “Hidrelétrica”, relaciona as 

conversões ocorridas na usina por meio do vocábulo “Represa” que liga as 

expressões “Energia Potencial”, “Dutos” e “Energia Cinética, portanto, é possível notar 

que o aluno obteve um conhecimento coerente relacionado a hierarquia das 

transformações de energia em uma hidrelétrica e que ao final, mesmo não 

apresentando o termo energia mecânica, pode ter relacionado a energia mecânica 

com o vocábulo “Turbina”, uma vez que a ramificação posterior trata-se do termo 

“energia elétrica”. 

Quando comparado os esquemas de representação mental deste aluno, 

verifica-se uma grande quantidade de ramificações a mais no segundo esquema do 

que no primeiro, inclusive citando especificações quanto as energias potencial e 

cinética, ao referir-se sobre dutos e turbinas. Entende-se que este aluno também 

adquiriu uma aprendizagem por meio das metodologias ativas.  

 

Figura 14: Esquema de representação mental do aluno P15 

 
Fonte: Autoria própria 
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O esquema expresso na figura 15, aluno P12 e Equipe 2, está mais resumido, 

o aluno utiliza como palavra-chave o termo “Água” com ramificação ao vocábulo 

“Energia Cinética”, ou seja, o estudante não apresentou a relação com a energia 

potencial gravitacional, isso pode ter ocorrido por falta de entendimento do aluno, 

pressa ou alguma dificuldade em assimilar os conceitos sobre a energia potencial 

gravitacional.  

Na sequência apresenta o vocábulo “energia mecânica” interligado com “usina 

hidrelétrica”, portanto, nota-se um conhecimento superficial deste aluno e acredita-se 

que pode não ter ocorrido uma aprendizagem. 

Observa-se uma preocupação maior por este estudante em citar os elementos 

que relacionam o processo final após as transformações de energia, isto é, aponta 

significados que rementem ao consumo de eletricidade e não as transformações de 

energia.  

 
Figura 15: Esquema de representação mental do aluno P12 

 
Fonte: Autoria própria 

O último esquema, figura 16 do aluno P1 e Equipe 1, aponta para uma 

preocupação do aluno com base nas relações do meio ambiente, visto apresentar 

significados semelhantes no primeiro e no segundo esquema de representação 

mental.  
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O discente apresentou em seu esquema a relação “Energia Cinética” tendo 

origem nos vocábulos “Movimento” e “Água” entendendo que o movimento da água 

proporciona a energia cinética, mas finaliza a ramificação neste ponto, não liga o termo 

“Energia Cinética” à ramificação “Energia Potencial”. Não obstante, em seu primeiro 

esquema, não apresenta nenhum destes processos de transformações de energia, 

mas inclui uma pergunta “Como funciona o processo de geração”, portanto, observa-

se que neste segundo esquema o aluno não faz questionamentos, mas apresenta as 

conversões de energia em nível hierárquico relacionando a energia cinética, potencial 

gravitacional e energia mecânica.  

Na sequência, exibe o vocábulo “Hidrelétrica” que aparece após a queda 

d’água sugerindo que o aluno compreendeu que os processos de transformação de 

energia cinética para potencial ocorrem antes da água chegar na turbina finalizando a 

ramificação entre as transformações de energia em “Energia Mecânica” para “Energia 

Elétrica”. 

A quantidade de ramificações deste aluno entre os esquemas não varia 

substancialmente, mas a coerência entre as palavras sugeridas com o conceito de 

energia mecânica é expressiva, o segundo esquema realmente apresenta relações 

com as transformações de energia, o que não ocorre no primeiro esquema deste 

aluno. 
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Figura 16: Esquema de representação mental do aluno P1 

 
Fonte: Autoria própria 

Os esquemas apresentados neste capítulo foram expostos aleatoriamente por 

amostragem em virtude da quantidade de alunos que participaram desta pesquisa.  

Entende-se que estes esquemas serviram como ferramentas para apresentar 

o conhecimento dos estudantes durante a aplicação das metodologias ativas, neste 

cenário, se observou que alguns alunos citaram mais ramificações e desenvolveram 

seus esquemas com maior facilidade, outros, porém, apresentaram menores 

quantidades de ramificações, mas com o mesmo intuito de expressar os 

conhecimentos obtidos sobre as transformações de energia. 

 

6.7 QUESTIONÁRIO: PARECER DO DISCENTE 

Ao final da prática das metodologias ativas, foi apresentado aos alunos um 

questionário contendo três perguntas. Estas perguntas não serviram como elementos 

avaliativos, mas como uma ferramenta para compreender o interesse do aluno em 
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relação à aplicação das metodologias ativas. A escolha das respostas se deu 

aleatoriamente por amostragem. 

As perguntas foram para análise da pesquisadora a fim de aperfeiçoar este 

processo para turmas subsequentes. 

A seguir, as perguntas apresentadas aos alunos foram: 

1. Com relação aos métodos de ensino, você prefere aulas tradicionais 

com a utilização do quadro e giz ou o método aplicado em sala de aula 

na disciplina de XXXX, com a elaboração de usinas geradoras de 

eletricidade em escala reduzida? 

2. Qual a sugestão para melhorar a aplicação do ensino de Energia 

Mecânica com a elaboração de pequenas usinas? 

3. Atribua uma nota com relação ao seu aprendizado em Energia 

Mecânica, de 0 a 10. Justifique sua resposta. 

As próximas figuras remetem as respostadas da pergunta um. 

 

Figura 17: Resposta do aluno P1 

 
Fonte: Autoria própria 

A figura 17 apresenta a resposta da pergunta um pelo aluno P1, nesta o 

discente cita que obteve dificuldade no desenvolvimento das usinas em escala 

reduzida, mas que ao mesmo tempo, este trabalho, colaborou para o seu progresso 

científico.  

Do mesmo modo, o aluno P3 (figura 18) também se apresentou favorável a 

aplicação da ABP, citando palavras como “estimulante” e “motivador”. Entende-se que 

estes alunos aproveitaram a oportunidade da prática da ABP para aperfeiçoar seu 

conhecimento prévio e adquirir uma nova aprendizagem. 
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Figura 18: Resposta do aluno P3 

 
Fonte: Autoria própria 

Os alunos P5 e P11 (figuras 19 e 20) da mesma forma preferiram a prática 

das metodologias ativas, o primeiro cita inclusive a interação entre professor e aluno, 

sobre a necessidade de estreitar mais os vínculos entre alunos e professores. O aluno 

P11 sugere em sua resposta um tempo maior para a elaboração das usinas em escala 

reduzida, visto esta ser a primeira prática da pesquisadora, para as próximas turmas 

este tempo será ampliado. 

 

Figura 19: Resposta do aluno P5 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 20: Resposta do aluno P11 

 
Fonte: Autoria própria 

De semelhante modo, a seleção de resposta para a pergunta dois também se 

deu aleatoriamente por amostragem. As figuras 21 e 22 expõe as respostas dos 

alunos P1 e P2 que sugerem maior tempo, exposição de trabalhos anteriores e 

elaboração de uma feira científica para exibirem seus trabalhos e ajudar a difundir o 

curso de graduação da qual pertencem.  

 

Figura 21: Resposta dois do aluno P1 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 22: Resposta dois do aluno P2 

 
Fonte: Autoria própria 

Os alunos P7 e P13 apresentam suas respostas nas figuras 23 e 24 

solicitando maior apoio por parte da faculdade na elaboração destes projetos, visto a 

dificuldade em encontrar materiais por parte de alguns grupos. Informalmente, os 

alunos solicitaram que o laboratório tivesse mais recursos para o desenvolvimento das 

usinas como também, sugestão para a exposição dos trabalhos por meio de uma feira 

científica e colaboração dos próprios estudantes para o desenvolvimento dos projetos. 

 

Figura 23: Resposta dois do aluno P7 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Figura 24: Resposta dois do aluno P13 

 
Fonte: Autoria própria 
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Para finalizar, os alunos P2, P5, P7 e P13 citam suas respostas da pergunta 

três nas ilustrações 45, 46, 47 e 48. Estes indicaram uma pontuação de 10 e 08 pontos 

analisando seu processo de ensino – aprendizagem.  

Uma observação importante é que um dos alunos solicita novamente mais 

tempo para a elaboração dos projetos, esta solicitação será atendida pela 

pesquisadora e analisado um tempo mais adequado. 

 

Figura 25: Resposta três do aluno P2 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Figura 26: Resposta três do aluno P5 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Figura 27: Resposta três do aluno P7 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Figura 28: Resposta três do aluno P13 

 
Fonte: Autoria própria 
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Constata-se que as respostas obtidas por amostra aleatória referente as 

questões apresentadas são satisfatórias perante os alunos, tendo em vista que a 

aplicação das metodologias ativas auxiliou no desenvolvimento crítico e na resolução 

de problemas. 

Todas as respostas, dos quinze alunos participantes desta pesquisa, foram 

analisadas e estudadas para aperfeiçoar este trabalho em turmas subsequentes. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Tendo em vista que a proposta das metodologias ativas é evidenciar o aluno 

no centro do processo de ensino – aprendizagem, enfatizar o uso de novos recursos 

na docência, promover a interação social e possibilitar a troca de experiências 

(HAYDT, 2011), este trabalho teve por objetivo mostrar tais práticas em sala de aula, 

para estimular o interesse e a participação efetiva dos alunos. 

A escolha pelas atividades como debate, ABP e os esquemas de 

representação mental, se deu pelo conjunto de possibilidades que esta metodologia 

permite, ou seja, a de relacionar o conceito teórico sobre energia mecânica aplicada 

em aulas expositivas dialogadas e aulas práticas afim de evidenciar o conteúdo teórico 

as práticas da engenharia.  

A aplicação de cada etapa da pesquisa se deu com o intuito de explorar o 

conhecimento prévio do estudante, promover uma aprendizagem por meio das 

metodologias ativas e comparar os resultados entre os esquemas de representação 

mental, a fim de verificar a ocorrência de uma aprendizagem realmente efetiva. 

 Para o andamento das atividades, o primeiro trabalho foi a elaboração de um 

esquema de representação mental afim de explorar o conhecimento prévio do 

discente, relacionado as transformações de energia. Esta atividade foi baseada na 

proposta de Ausubel ao citar que uma aprendizagem é eficiênte quando o professor 

considera o que o indivíduo já sabe, caso contrário, torna-se uma atividade repetitiva 

que não levará ao aprendizado (AUSUBEL, 1965). 

Após a criação dos esquemas de representação mental pelos quinze alunos, 

a pesquisadora realizou a análise baseando-se na quantidade de ramificações, 

palavras-chaves e a pertinência destas com a teoria sobre energia mecânica, 

obtendo-se dois tipos de análises. A primeira análise possibilitou verificar que uma 

parte dos alunos apresentaram palavras e ramificações relacionandas a energia 

mecânica diretamente com a geração de eletricidade, sem apresentar outros 

significados até a produção de eletricidade. Notou-se que o conhecimento prévio de 

alguns alunos não estava estruturado nos conceitos sobre transformações de energia. 

Na segunda análise, observou-se que alguns alunos apresentaram esquemas 

de representação mental condizentes com as tranformações de energia, ou seja, os 
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significados e palavras-chaves estavam mais próximas aos conceitos sobre as 

transformações de energia. 

Por meio da investigação inicial, utilizando o primeiro esquema de 

representação mental e o debate, possibilitou a pesquisadora verificar que alguns 

alunos apresentavam conhecimento prévio superficial ao conteúdo de transformações 

de energia, uma vez que os esquemas apresentavam poucas ramificações e a 

ausência de um conhecimento ordenado nos conceitos sobre energia mecânica, 

também visto no decorrer do debate. 

Desta maneira, a proposta de Ausubel para a aprendizagem é pertinente para 

este cenário, visto sua concepção de aprendizagem estar baseada em “aprender 

expressivamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e 

com isso ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos" (FERNANDES, 2011, 

p. 2). Para tanto, neste trabalho, aplicou-se a metodologia ativa para auxiliar na 

aprendizagem utilizando-se como ferramenta metodológica a ABP, tendo em vista a 

reconfiguração das ideias proposta por Ausubel. 

O propósito nesta etapa foi de conhecer as estruturas do conhecimento prévio 

dos alunos, para que a aplicação das metodologias ativas viessem a agregar na 

evolução do conhecimento científico do estudante, a fim de relacionar seu 

conhecimento prévio com o novo conhecimento científico. 

As recomendações da metodologia ativa favoreceram uma análise 

diferenciada por parte da pesquisadora, verificando não somente a quantidade de 

ramificações, palavras-chaves e significados, mas também observando as reações 

dos alunos e sua participação. Anteriormente, alguns estudantes se apresentavam 

introspectivos nas aulas teóricas pelo cenário tradicional, utilizando somente giz e 

quadro, com esta nova prática, a participação foi mais eficaz no decorrer da criação 

dos esquemas de representação mental, na reflexão do tema e no desenvolver de 

uma estrutura lógica quanto ao tema energia mecânica. 

A próxima atividade foi composta por um debate, este foi o exercício que 

inicialmente gerou maior recusa, visto sua realização ocorrer na aula posterior a 

elaboração dos esquemas de representação mental e os alunos não saberem se suas 

respostas estariam certas ou erradas. No decorrer do debate, quatros alunos não 

quiseram expor suas opniões e participaram como ouvintes, outros dois alunos 
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faltaram. Os demais (nove alunos) apresentaram suas opniões e pontos de vista em 

relação as transformações de energia.  

A pesquisadora propôs o debate a fim de ceder espaço para que os 

estudantes pudessem participar mais ativamente sobre o tema, ou seja, apresentarem 

seus conhecimentos prévios não somente pela escrita – esquemas de representação 

mental – mas também pela oratória – debate – visto que cada aluno pode apresentar 

maior facilidade em atividades diferentes. Concepção esta para que todos os 

acadêmicos viessem a participar deste estudo e que todos pudessem se sentir 

acolhidos pela pesquisadora. 

A proposta do debate é a de possibilitar um espaço para a estruturação 

conjunta do conhecimento. Serve-se como estratégia eficaz para conduzir os sujeitos 

a problematização e aprendizagem, por meio de uma reflexão crítica e resoluta 

(DANTAS, 2017). 

O debate também contribuiu para o bom relacionamento entre professor-aluno 

visto a imagem de autoridade altiva do professor ser trocada pelo docente que auxilia, 

orienta e ajuda no desenvolvimento acadêmico. Os alunos dialogaram mais com a 

professora e entre eles próprios, respeitando as diferentes opiniões durante o debate. 

Ao longo do diálogo, alguns alunos se apresentaram confusos ao tentar 

explicar os conceitos sobre energia mecânica. Sabiam citar determinados 

equipamentos dentro de uma usina, comentar sobre a rede de distribuição associando 

o conceito a eletricidade, mas não conseguiam visualizar a teoria física no processo 

de transformação de energia.  

Este momento de diálogo com os discentes possibilitou verificar suas 

necessidades quanto a compreensão do conteúdo, como também, começar a mostrá-

los sobre a necessidade de realizarem pesquisas sobre o conceito de energia 

mecânica a fim de explorar e compreender melhor o tema.  

Na sequência, se iniciou a Aprendizagem Baseada em Projeto servindo para 

a participação prática dos estudantes no desenvolvimento de suas usinas em escala 

reduzida. A escolha para o desenvolvimento de projetos teve o propósito de motivar o 

estudante, incentivar a participação em atividades práticas, auxiliar no 

desenvolvimento de competências e aprimorar o pensamento crítico (RODRIGUES, 

2016). 

O objetivo da utilização da ABP foi a de apresentar uma situação que 

estimulasse o aluno a buscar uma solução por meio das pesquisas, trabalhar em 
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equipe e compreender os conceitos teóricos da energia mecânica, relacionando com 

as práticas na engenharia.  

Os estudantes logo se organizaram em grupos e começaram suas 

investigações por meio de livros, revistas científicas e documentos eletrônicos. Foi 

notória a participação e a dedicação dos estudantes para a criação das usinas 

hidrelétricas em escala reduzida. As explorações ocorreram em sala de aula e na 

residência dos alunos, visto alguns terem levado livros da biblioteca para casa. Bender 

(2014, p. 16) cita que: 

A ABP pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e realistas, 
baseados em uma questão, tarefa ou problema altamente motivador e 
envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do 
trabalho cooperativo para a resolução de problemas. 

A elaboração das usinas em escala reduzida, por meio da ABP, proporcionou 

uma tarefa motivadora e envolvente para os quinze alunos, todos participaram. A 

pesquisadora observou que os três grupos estavam organizados no desenvolvimento 

de cada etapa das usinas. Os alunos trabalhavam entusiasmados e colaborativos. A 

ABP serviu como ferramenta para demonstrar os conhecimentos adquiridos pelos 

discentes e como mecanismo de comunicação após cada equipe apresentar seus 

projetos aos demais. 

Observou-se que conforme os alunos evoluíam em suas pesquisas, 

analisaram sobre os tipos de materiais para empregar nas usinas, como criar a turbina, 

como represar a água, entre diversas caraterísticas que definiram suas escolhas para 

outros tipos de materiais no desenvolvimento das suas usinas, o que evidenciou um 

interesse e envolvimento no avanço do projeto. Quando surgiam dúvidas eles 

procuravam em suas referências, se adaptaram a buscar as respostas antes de 

perguntar ao mediador.  

A pesquisa para o desenvolvimento da ABP, os auxiliou no aperfeiçoamento 

do conhecimento prévio. O ato de pesquisar propiciou aos estudantes uma 

aprendizagem mais autônoma, tornaram-se um “parceiro de trabalho” e não um 

“objeto de ensino” (DEMO, 2005, p. 2). Segundo Demo (2005, p. 5) a utilização da 

pesquisa para uma aprendizagem efetiva possui quatro pontos importantes: 



90 

 

 

   

   

A convicção de que a educação pela pesquisa é a especificidade mais própria 
da educação escolar e acadêmica; - o reconhecimento de que o 
questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política é o cerne do 
processo de pesquisa; - a necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana 
no professor e no aluno; - e a definição de educação como processo de 
formação da competência histórica humana. 

A pesquisadora incentivou os alunos a realizarem pesquisas e comentou da 

importância desta atividade no cotidiano, como citado por Demo (2005, p. 5). As 

pesquisas estiveram presentes durante todo o desenvolvimento da ABP. Os alunos 

desenvolveram suas habilidades para criar, visto que diferentes usinas foram 

apresentadas. Esta atividade os ajudou a superar os paradigmas quanto as dúvidas 

para a construção da usina e aplicarem as relações de transformação de energia. 

Durante a construção dos projetos não existiu ausência de alunos em sala de 

aula. Todos estavam presentes nas aulas práticas até a data marcada para a 

apresentação das usinas, observação importante que confirma novamente o interesse 

e a participação dos alunos.  

Após a finalização das usinas em escala reduzida, os alunos as apresentaram 

para os demais grupos. Alguns tímidos, outros mais extrovertidos, mas todos 

apresentaram. Dois grupos incluíram em suas apresentações a explicação das 

equações referente a energia cinética, energia potencial gravitacional e energia 

mecânica, mas somente a Equipe 2 realizou o cálculo da energia potencial 

gravitacional. O terceiro grupo preferiu apresentar as teorias físicas por meio do 

projeto. 

Iniciando a apresentação, a Equipe 1 composta pelos alunos P1, P3, P7, P8 

e P10, inseriu as equações no quadro e as explicou juntamente com a exibição do 

projeto. A equipe adicionou água em um reservatório e a liberou por uma mangueira 

até atingir uma hélice, neste processo, os integrantes explicaram sobre a energia 

mecânica relacionando os conceitos de energia potencial gravitacional, energia 

cinética, energia cinética de rotação e energia elétrica. 

A Equipe 2, integrada pelos alunos P2, P4, P9, P12 e P13, também iniciou 

explicando as equações da energia cinética, energia potencial gravitacional e energia 

mecânica no quadro, antes da apresentação do projeto. Na sequência, apresentaram 

a usina em escala reduzida em uma estrutura maior, utilizando-se de 2 caixas de 

plástico com capacidade para 30 litros cada, 1 bomba de água, 3 niveladores e tubos 

de pvc. A equipe citou que desejava construir um projeto que estivesse mais próximo 
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da realidade por isso investiu em uma estrutura maior e com materiais diversificados. 

A equipe pretendia acender 6 LEDs mas com base em suas pesquisas e nos cálculos 

realizados optaram por acender 4 LEDs. 

A Equipe 3, constituída pelos alunos P5, P6, P11, P14 e P15, preferiu explicar 

as equações durante a apresentação do projeto, sem escrever no quadro. Esta equipe 

utilizou os materiais citados pela pesquisadora, realizando algumas modificações 

quanto ao material utilizado na ABP. Iniciaram expondo a transformação de energia 

potencial gravitacional, cinética e mecânica utilizando como base a explicação sobre 

a saída da água da torneira, de um ponto mais alto, descendo pelo cano de pvc até 

duas mangueiras de aquário chegando na turbina com o objetivo de acender 3 LED’s.  

A pesquisadora observou nos grupos três cenários interessantes. A Equipe 2 

composta pelos alunos P2, P4, P9, P12 e P13, foi a mais inovadora, os integrantes 

não tiveram medo de arriscar e elaboraram uma usina em escala reduzida de 

proporções maiores comparado ao sugerido pela pesquisadora. Utilizaram técnicas 

diferentes pela utilização dos niveladores e pela tentativa de ascender 6 LED’s. 

Também foi a equipe que mais pesquisou, os participantes estavam sempre lendo e 

procurando nas bibliografias informações para melhorarem seu projeto, embora nos 

esquemas de representação mental apresentados aleatoriamente dos alunos P2 e 

P12 algumas inter-relações estivessem bem resumidas, ou seja, os esquemas 

apresentavam ausência de alguns conceitos sobre energia mecânica. 

A Equipe 1 dos alunos P1, P3, P7, P8 e P10, apresentou um comportamento 

mais moderado, não utilizou os materiais citados pela pesquisadora, mas procurou 

uma zona de segurança ao utilizarem menor quantidade de materiais e com o objetivo 

de ascender somente 1 LED. A equipe realizou várias pesquisas, mas em menor 

quantidade quando analisado junto a primeira equipe. Os esquemas dos alunos P1, 

P7, P8 apresentados neste trabalho aleatoriamente, estavam bem desenvolvidos, 

claros e objetivos na quantidade de ramificações e na relevância dos termos utilizados 

com o conceito sobre energia mecânica. 

A Equipe 3 integrada pelos alunos P5, P6, P11, P14 e P15, foi a mais 

conservadora, utilizou vários dos materiais citados pela pesquisadora e elaborou um 

projeto mais sucinto. Esta equipe dedicou um tempo menor para as pesquisas, 

quando comparado com as outras duas equipes, havia por parte deste grupo uma 

preocupação em realizar a execução do projeto do que pesquisar. Em todo momento 

foram orientados pela pesquisadora sobre a necessidade das pesquisas. Entretanto, 
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quando analisado os esquemas de representação mental dos alunos P5 e P15, por 

amostra, as palavras utilizadas e os esquemas de cognição estavam bem 

estruturados, havia o conceito sobre as transformações de energia e as ramificações 

estavam coerentes ao conteúdo de energia mecânica. 

A prática da ABP favoreceu o processo construtivo na estruturação do saber, 

devido a uma nova perspectiva de ensino e o interesse dos alunos em desenvolverem 

o projeto. O estudante pode aprender de forma autônoma e participativa, adquirindo 

novos conhecimentos e habilidades, confirmando a proposta da metodologia ativa, do 

estudante estar no centro do processo de ensino aprendizagem (BARBOSA, 2018). 

O aluno pode compreender os conceitos sobre a energia mecânica e interagir com a 

realidade da engenharia, cenário proposto pela ABP (BENDER, 2014).  

Como última atividade, os discentes elaboraram o segundo esquema de 

representação mental, a fim da pesquisadora comparar o primeiro esquema com o 

segundo. A análise foi realizada com base na quantidade de ramificações, significados 

e palavras-chave.  

Durante a elaboração do último esquema de representação mental, a 

pesquisadora observou que os alunos estavam mais decididos na escolha das 

palavras-chaves e ramificações. Havia mais certeza por parte deles das informações 

que estavam sendo inseridas.  

Quando realizado a comparação entre o primeiro esquema de representação 

mental e o segundo, de cada aluno, se verificou que a quantidade de ramificações 

aumentou na maioria dos esquemas, que estes estavam melhores desenvolvimentos, 

mais objetivos e claros. 

Alguns esquemas de representação mental apresentavam detalhes quanto a 

produção de energia nas hidrelétricas, citando elementos como “barragem”, “dutos 

forçados” e “motores”. Em outros, havia os conceitos relacionados a energia cinética, 

energia potencial gravitacional e energia mecânica, finalizando com a obtenção da 

eletricidade.  

Alguns alunos explicaram as etapas das transformações de energia 

separando as energias cinética, potencial gravitacional e energia mecânica em níveis 

hierárquicos diferentes, ou seja, ocorreu primeiramente a energia potencial 

gravitacional, depois a cinética e pôr fim a mecânica. Atributo que pode significar que 

o aluno entendeu que cada processo ocorre separadamente, que os processos são 

contínuos e isolados. 
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Outros inseriram em seus esquemas de representação mental as 

transformações de energia no mesmo nível hierárquico, entendendo que a energia 

mecânica em uma usina ocorre durante todo o processo transformação entre a 

energia potencial gravitacional, energia cinética e cinética de rotação. Qualidade que 

pode representar um entendimento de que os processos são homogêneos, ou seja, 

as transformações de energia ocorrem continuamente e de modo integrado. 

Os dois esquemas desenvolvidos pelos alunos auxiliaram na construção do 

conjunto das ideias, favorecendo a compreensão do assunto para o estudante e da 

análise para a pesquisadora. A utilização destes proporcionou o desdobramento de 

teorias relacionados a energia mecânica, tais como os conceitos sobre a energia 

potencial gravitacional e energia cinética. Alguns grupos também iniciaram um breve 

estudo sobre a casa de máquina em uma usina hidrelétrica e a transmissão de 

energia. Deste modo, acredita-se que ocorreu uma aprendizagem menos repetitiva e 

mais eficiente (SOUZA, 2010). 

Por meio desta abordagem metodológica e da explanação do conteúdo pelos 

alunos, observou-se que os alunos obtiverem um conhecimento efetivo com as 

práticas aplicadas da metodologia ativa. Alguns com maior facilidade para escrever o 

que se aprendeu e outros mediante a apresentação dos trabalhos.  

Para o processo de análise e comparação dos esquemas de representação 

mental, observou-se que o aluno P2 da Equipe 2, pode ter ficado confuso entre as 

transformações de energia. Seus dois esquemas estavam com significados e 

ramificações semelhantes e não relacionou algumas palavras-chave com os conceitos 

de energia mecânica. Acredita-se que não ocorreram mudanças expressivas no 

processo de ensino-aprendizagem deste aluno, embora a representação da usina 

desta equipe tenha sido bem elaborada e o grupo realizou várias pesquisas antes e 

durante o desenvolvimento das usinas. 

Na análise comparativa do primeiro esquema de representação mental com o 

segundo do aluno P5 da Equipe 3, observou-se uma quantidade maior de 

ramificações e significados no segundo esquema. A união dos termos e a hierarquia 

relacionada as transformações de energia são coerentes com os conceitos sobre a 

energia mecânica. Entende-se que este aluno adquiriu uma aprendizagem por meio 

das metodologias ativas, mesmo sua equipe sendo a que menos realizou pesquisas. 

Nos esquemas elaborados pelo aluno P8 da Equipe 1, foi possível verificar 

uma estruturação no desenvolvimento do segundo esquema mais conceitual sobre as 
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transformações de energia e em nível hierárquico, visto que no primeiro esquema há 

uma quantidade menor de significados, já no segundo, existem doze palavras 

ramificadas a mais do que no primeiro. Há um conjunto de ramificações melhor 

desenvolvida e coerente sobre energia mecânica unido a hierarquia dos significados, 

quando comparado os esquemas, levam a um entendimento que ocorreu a 

aprendizagem neste estudante, observando-se também que sua equipe realizou 

várias pesquisas durante o desenvolvimento do projeto. 

Durante a análise dos esquemas do aluno P7 também da Equipe 1, o segundo 

diagrama apresentava menor quantidade de ramificações, entretanto, o primeiro 

esquema estava confuso e não apresentava significados relevantes com as 

transformações de energia. O segundo esquema já apresentava uma organização 

hierárquica mais correta com as transformações de energia, conceitos relacionados e 

bem aprofundados sobre energia mecânica. Observa-se que as ideias do aluno estão 

ordenadas e que há uma estruturação quanto as etapas de transformações de 

energia, como exemplo, o aluno cita a energia potencial em um nível hierárquico maior 

que a energia cinética, e na sequência apresenta o termo “Turbina” que pode estar 

remetendo para ele a energia mecânica. Nota-se que este aluno conseguiu assimilar 

o conteúdo de forma a estruturar o seu conhecimento e a compreender os processos 

de transformação de energia. O fato de sua equipe ter realizado várias pesquisas pode 

ter contribuído para este cenário. 

Nos esquemas do aluno P15 da Equipe 3, verifica-se uma grande quantidade 

de ramificações a mais no segundo esquema do que no primeiro, inclusive citando 

especificações quanto as energias potencial e cinética, ao referir-se sobre dutos e 

turbinas. Entende-se que este aluno também adquiriu uma aprendizagem durante a 

utilização das metodologias ativas, mesmo sua equipe ter realizado menor quantidade 

de pesquisas durante as aulas. 

Na análise dos esquemas do aluno P1 da Equipe 1, constate-se que a 

quantidade de ramificações entre os esquemas não varia consideravelmente, mas a 

coerência entre as palavras sugeridas com o conceito de energia mecânica é 

expressiva, o segundo esquema apresenta relações com as transformações de 

energia, o que não ocorre no primeiro esquema deste aluno. A equipe deste 

acadêmico também realizou várias pesquisas para compreender as transformações 

de energia, tal fato, pode ter contribuído para o melhor desenvolvimento dos 

esquemas de representação mental deste aluno. 
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A escolha dos esquemas para apresentar nesta pesquisa se deram por 

amostragem e de modo aleatório, devido a quantidade de participantes. 

Nota-se que os alunos conseguiram assimilar os conceitos sobre energia 

potencial gravitacional, energia cinética e energia mecânica, que não estavam 

presentes em alguns dos primeiros esquemas de representação mental, após os 

discentes realizarem a pesquisa para a elaboração dos projetos.  

O que se evidencia com estas práticas, aplicação da ABP, esquemas de 

representação mental e o debate, é a transformação na forma de construir o 

conhecimento pelo aprendiz, o estímulo para a investigação, a participação em sala 

de aula, a ausência do medo no responder a questionamentos, no diferente modo do 

aluno pensar, resolver e criar.  

Há pontos a serem melhorados no desenvolvimento desta prática, como 

examinado pela pesquisadora e citado em algumas respostas do questionário, como 

possibilitar um tempo maior para a elaboração da ABP e na exposição dos projetos 

para outras salas de aula.  

A utilização das metodologias ativas para uma aprendizagem efetiva, será um 

procedimento contínuo na vida desta pesquisadora e docente. Aprendeu-se a utilizar 

novas metodologias enquanto professora, acompanhando a realização dos alunos ao 

descobrirem novas informações em propostas diferenciadas.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dessa investigação conduziram a conclusão de que a prática 

da ABP contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento científico dos estudantes 

de modo a aperfeiçoar o conhecimento prévio. 

Considera-se que alunos inicialmente opositores a este trabalho, P2 e P5, 

apresentaram pontos de vistas favoráveis quando concluído esta pesquisa. Alguns 

alunos que a princípio eram tímidos, P6, P14 e P15, ora apresentaram seus pontos 

de vista ora permaneciam em silêncio, mas vê-se esta tentativa de participação como 

um ponto favorável no desenvolvimento intelectual destes alunos.  

Alguns discentes que não quiseram apresentar suas opiniões no debate, P6, 

P13, P14 e P15, identificaram-se com a proposta da elaboração da representação das 

usinas hidrelétricas em escala reduzida, sendo alguns deles, líderes no 

desenvolvimento deste projeto. 

Portanto, observa-se que a proposta da metodologia ativa, utilizando-se de 

vários métodos como os esquemas de representação mental, debates, ABP e 

apresentação de trabalhos, evidencia a aptidão de cada estudante para determinada 

habilidade, a prática das metodologias ativas favorecem o desenvolvimento cognitivo 

do estudante, o trabalho em equipe e a empatia com o professor. 

Durante a elaboração dos esquemas de representação mental ocorreu uma 

evolução do conceito sobre a energia mecânica. Os esquemas finais, que 

relacionavam os conceitos sobre energia cinética, potencial gravitacional e mecânica 

após a elaboração das usinas em escala reduzida, apresentaram vertentes diferentes, 

ou seja, os alunos trouxeram mais conhecimentos sobre a energia mecânica além das 

transformações com a energia cinética e potencial, pesquisaram sobre os tipos de 

equipamentos utilizados nas usinas e em alguns casos, até o processo de distribuição 

de energia elétrica.  

A aplicação da ABP favoreceu diversas áreas, como a boa comunicação, a 

empatia entre alunos e professores, o relacionamento interpessoal, o pensamento 

crítico, a capacidade de trabalhar sob pressão e a flexibilidade. Características estas 

muito importantes nas atividades diárias de um engenheiro, portanto, é possível 

observar que por meio da ABP pode-se aproximar os conceitos teóricos sobre energia 

mecânica às práticas da engenharia. 
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A realização da ABP possibilitou que os alunos desenvolvessem habilidades 

e conhecimentos por meio do trabalho que envolveu pesquisas e experimentos, com 

o objetivo da resolução de um problema. Foram levantadas hipóteses e ações práticas 

até a conclusão do produto, dentro das especificações solicitadas e de modo 

satisfatório. 

A ABP é uma metodologia interdisciplinar que enfatizou a aprendizagem 

voltada para o desenvolvimento científico com abordagem em problemas reais. 

Devido a necessidade da utilização de informações variadas, trata-se de uma 

metodologia interdisciplinar, uma vez que para a resolução do problema existem 

cenários de diferentes naturezas. 

As apresentações das usinas foram promissoras devido a participação de 

todos os integrantes, os projetos funcionaram perfeitamente mesmo quando 

apresentado os problemas encontrados por cada equipe, os alunos que eram tímidos 

para o trabalho em grupo conseguiram apresentar seus trabalhos para toda a sala.   

Os conceitos sobre as transformações de energia cinética, potencial 

gravitacional e mecânica foram citadas por todas as equipes, alguns utilizaram de 

equipamentos para explicarem os processos de configuração deste sistema. Muitos 

discentes foram além desse processo e explicaram também o início da casa de 

máquinas e transmissão da energia elétrica. 

Constatou-se que os alunos desenvolveram a habilidade de trabalhar em 

equipe, realizar pesquisas, respeitar a opinião dos demais alunos durante o debate, 

despertaram a empatia no relacionamento professor e aluno e evoluíram no seu 

processo de ensino-aprendizagem nos conceitos relacionados à energia mecânica e 

na sua prática, quando analisado o processo de transformações de energia. 

Entre as situações relevantes dessa pesquisa salienta-se que a principal 

intenção da realização da investigação foi promover, por meio das metodologias 

ativas, uma aprendizagem efetiva sobre as transformações de energia e os conceitos 

sobre energia cinética, potencial gravitacional e energia mecânica para alunos de um 

curso de graduação em engenharia elétrica.  

Verifica-se que a metodologia empregada na intervenção pedagógica foi 

eficaz e consoante à problematização da pesquisa e ao objetivo geral, que era aplicar 

um procedimento metodológico, para possibilitar que aos alunos aperfeiçoassem seu 

conhecimento prévio dentro das relações de transformação de energia. 
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A investigação foi uma experiência muito importante e gratificante para a 

pesquisadora, este processo foi um novo aprendizado e será aperfeiçoado para as 

próximas turmas. A comunicação, afetividade e a clareza para entender as 

necessidades de cada aluno no processo de ensino-aprendizagem foi mais eficiente 

utilizando as metodologias ativas do que utilizando os métodos tradicionais. 

Fruto desta investigação, elaborou-se uma sequência didática como produto 

educacional. Esta sequência didática, a qual foi aplicado nesta pesquisa, visa auxiliar 

os demais professores no processo de ensino-aprendizagem sobre as transformações 

de energia em cursos de graduação em engenharia elétrica. Espera-se que este 

material possa auxiliar docentes e alunos durante a evolução do conhecimento prévio 

e para novas descobertas.  
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APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA FINS DE PESQUISA 

 
 

Nome (opcional): 

Curso: 

  

Este questionário não é uma atividade avaliativa, mas uma pesquisa para melhorar os 
métodos de ensino sobre Energia Mecânica. 

  

1. Com relação aos métodos de ensino, você prefere os tradicionais com a utilização do quadro, 
giz e explanação oral do professor, sendo este o responsável por transmitir a informação ou, o 
método aplicado em sala de aula na disciplina de Instalações Elétricas realizando esquemas 
de representação mental, debate e elaborando a usina em escala reduzida para aprender sobre 
energia? Justifique sua resposta. 

  

  

  

  

  

  

2. Qual a sua sugestão para melhor aplicação do ensino de energia mecânica com a 
elaboração das pequenas usinas? 

  

  

  

  

  

  

3. Atribua uma nota com relação ao seu aprendizado em energia mecânica, de 0 a 10. Sendo 
0 ruim, 5 para intermediário e 10 para muito bom. Justifique sua resposta. 
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PLANO DE AULA- AULA 01 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Disciplina: XXXX  

Professora: Nicole Maria Antunes Aires  

Período: X  Turno: Noturno   Data da aula: XX/XX/20XX  

Quantidade de horas: 4 h/a 

TEMA/ CONTEÚDOS: 

Esquemas de representação mental. 

 

OBJETIVOS: 

Geral: Elaborar esquemas de representação mental apresentando o conhecimento prévio 
sobre energia mecânica. 

 

Específicos: Compreender qual a finalidade de um esquema de representação mental; 

Interpretar as inter-relações em um esquema de representação mental; 

Desenvolver um esquema de representação mental a partir de palavras-chave sobre Energia 
Mecânica. 

PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS:  

Promover a compreensão e a interpretação de esquemas de representação mental, como 
nova ferramenta metodológica para o ensino- aprendizagem dos conceitos relacionados à 
energia mecânica. 

MATERIAIS: 

Folha A4, lápis, borracha e régua. 

AVALIAÇÃO:  

Elaboração de esquemas de representação mental como exercício de fixação, o tema está 
relacionado à Energia Mecânica. 

BIBLIOGRAFIAS: 
1. MOREIRA, Marco Antonio. A teoria dos campos conceituais de Vergnaud, o ensino de 

ciências e a pesquisa nesta área. Investigações em Ensino de Ciências, v. 7, n. 1, 
p.7-29, 2002 

2. VERGNAUD, Gerard. La théorie des champs conceptuels. Récherches em 
Didactique des Mathématiques, v. 1, n. 1, p. 47-50, 1989. 

3. VERGNAUD, Gerard. Multiplicative conceptual field: what and why? In Guershon, H. 
and Confrey, J. (1994). (Eds) The development of multiplicative reasoning in the 
leaning of mathematics. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1994. 
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PLANO DE AULA – AULA 02 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Disciplina: XXXX  

Professora: Nicole Maria Antunes Aires  

Período: X  Turno: Noturno   Data da aula: XX/XX/20XX  

Quantidade de horas: 4 h/a 

TEMA/ CONTEÚDOS: 

Energia: 

O que é energia?  

Como ocorre a produção do trabalho? 
Qual a relação do trabalho com a energia mecânica? 

OBJETIVOS: 

Geral: Entender a origem da energia, do trabalho e a relação com a energia mecânica. 

 

Específicos: Explorar os conceitos que deram origem ao termo energia; 

Interpretar os fenômenos que produzem trabalho; 
Relacionar a produção do trabalho com energia mecânica. 

PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS:  

A fim de evidenciar a aprendizagem, o aluno irá elaborar um esquema de representação 
mental apresentando a energia mecânica, inter-relações e funcionalidades com base 
no seu conhecimento prévio.  

Debate: Após a entrega do esquema de representação mental, irá ocorrer um debate 
entre professor e alunos afim de evidenciar o conhecimento de cada um sobre energia. 

MATERIAIS: 

Folha A4, lápis, borracha e Régua. 

AVALIAÇÃO:  

Elaboração de um esquema de representação mental sobre energia mecânica.  

BIBLIOGRAFIAS: 
 

1. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física: Mecânica. 10. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1. 

2. MAMEDE, J. Filho, Instalações elétricas industriais, 9ª Ed., Rio de Janeiro: 
LTC, 2017.  

3. CARVALHO, Junior, R. de. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura, 
8ª Ed., São Paulo: Blucher, 2017. 
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PLANO DE AULA – AULA 03 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Disciplina: XXXX  

Professora: Nicole Maria Antunes Aires  

Período: X  Turno: Noturno   Data da aula: XX/XX/20XX 
Quantidade de horas: 4 h/a 

TEMA/ CONTEÚDOS: 

Energia cinética, potencial gravitacional (potencial hidráulico) e energia mecânica 
(movimento). 

OBJETIVOS: 

Geral: Relacionar a energia cinética, potencial gravitacional e mecânica com produção 
de energia elétrica em usinas hidrelétricas. 

 

Específicos: Pesquisar como ocorre a energia cinética e a potencial gravitacional; 

Associar a funcionalidade da energia cinética e a potencial com a energia mecânica; 

Entender o funcionamento de uma usina hidrelétrica quanto às conversões de energia; 
Iniciar o desenvolvimento de uma usina hidrelétrica em escala reduzida.  

PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS:  

O aluno irá pesquisar em livros, artigos e nos recursos eletrônicos sobre os conceitos 
de energia cinética, potencial gravitacional e mecânica a fim de promover uma 
explicação básica de todos os processos e inter-relações que ocorrem em uma usina 
hidrelétrica. 

MATERIAIS: 

2 Caixas de Isopor  de 7 litros com 
dimensões de 28,5 x 20,5 x 23,5cm; 

 

9 capas de CD de plástico; 

4 pregos; 4 elásticos; 

1 bomba de limpador de para-brisa; 2 mangueiras de aquário; 

6 m de fio elétrico 1,5 mm2; 4 Led’s 
1 fonte de computador.  

 

AVALIAÇÃO:  

Elaboração da usina hidrelétrica em escala reduzida (atividade em grupos). 

BIBLIOGRAFIAS: 
1. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física: Mecânica. 10. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1. 
2. MAMEDE, J. Filho, Instalações Elétricas Industriais, 9ª Ed., Rio de Janeiro: 

LTC, 2017.  
3. CARVALHO, Junior, R. de. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura, 

8ª Ed., São Paulo: Blucher, 2017. 
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PLANO DE AULA – AULA 04 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Disciplina: XXXX  

Professora: Nicole Maria Antunes Aires  

Período: X  Turno: Noturno   Data da aula: XX/XX/20XX  
Quantidade de horas: 4 h/a 

TEMA/ CONTEÚDOS: 

A aplicação da energia mecânica nas usinas hidrelétricas. 

OBJETIVOS: 

Geral: Relacionar os conceitos e teorias físicas sobre a energia mecânica 
contextualizada na produção de energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas.  

 

Específicos: Concluir a construção das usinas hidrelétricas em escala reduzida 
compreendendo os processos de energia cinética, potencial e energia mecânica; 
Relatar a interpretação das conversões de energia para todos os integrantes da 
disciplina. 

PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS:  

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos por equipe. 

O acadêmico irá elaborar um esquema de representação mental sobre os conceitos de 
energia mecânica relacionando com o desenvolvimento da usina hidrelétrica em escala 
reduzida. 

MATERIAIS: 
2 Caixas de Isopor  de 7 litros com dimensões de 28,5 x 20,5 x 23,5cm; 
9 capas de CD de plástico; 
4 pregos;                                                4 elásticos; 
1 bomba de limpador de para-brisa;      2 mangueiras de aquário; 
10 m de fio elétrico 1,5 mm2;                 4 Led’s 
1 fonte de computador. 

AVALIAÇÃO:  

Elaboração do segundo esquema de representação mental relatando os processos da 
energia mecânica;  
Responder um questionário com três perguntas subjetivas, a primeira enfatiza a 

necessidade de promover metodologias ativas, as próximas explanam as dificuldades 

encontradas no desenvolvimento do projeto, ideias e sugestões para trabalhos futuros. 

 

BIBLIOGRAFIAS: 
1. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física: Mecânica. 10. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1. 
2. MAMEDE, J. Filho, Instalações elétricas industriais, 9ª Ed., Rio de Janeiro: 

LTC, 2017.  
3. CARVALHO, Junior, R. de. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura, 

8ª Ed., São Paulo: Blucher, 2017. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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