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RESUMO
A crise energética afeta diferentes setores, regiões e classes sociais, devido à má administração dos recursos
naturais e o consumo descontrolado do mesmo. A implementação de projetos e propostas para o consumo
sustentável estão frequentemente presentes nas áreas das Engenharias. Baseando-se nessas informações, por meio
de uma pesquisa de iniciação científica, junto com a comunidade da Escola Estadual Professora Corina de Oliveira,
de Uberaba-MG, busca-se a construção de novos saberes, libertadores e produtivos, que trará ganhos ambientais,
sociais e educativos para toda a comunidade escolar. Foi eleita uma escola, como base para a pesquisa de campo
com o intuito de atingir uma quantidade significativa de pessoas. O objetivo do presente artigo é apresentar uma
revisão teórica, em torno do consumo de energia elétrica, a partir de um projeto de iniciação cientifica executada
na escola supramencionada. Utilizando-se da abordagem qualitativa, esse estudo fez o levantamento dos
equipamentos elétricos utilizados na escola. Em seguida buscaram-se informações quanto à eficiência desses
equipamentos no consumo energético. Após os registros, foram promovidas intervenções educativas
participativa/colaborativa por meio da pesquisa-ação, com vistas a conscientizar o uso adequado desses
equipamentos. Alguns métodos do projeto foram à criação da página no Facebook para divulgar curiosidades e
resultados, palestras para entendimento do tema proposto, exposição de informações em um painel construído
para estes fins, entre outras ações. Com isso as pessoas envolvidas no estudo puderam repensar em suas atitudes e
práticas de vida, de modo a criar ações e hábitos sustentáveis, principalmente àqueles ligados ao consumo de
recursos naturais.
PALAVRAS-CHAVE: ação educativa, consciência ambiental, eficiência energética.
ABSTRACT
The energy crisis affects different sectors, regions and social classes due to the mismanagement of natural
resources and uncontrolled consumption of it. The implementation of projects and proposals for sustainable
consumption are often present in the areas of Engineering. Based on this information, through a scientific initiation
research, together with the community of the State School Professor Corina de Oliveira, Uberaba-MG, seeks the
construction of new knowledge, liberating and productive, which will bring environmental gains, Social and
educational opportunities for the entire school community. A school was chosen as the basis for field research in
order to reach a significant number of people. The objective of the present article is to present a theoretical
revision, around the consumption of electric energy, from a project of scientific initiation executed in the above
mentioned school. Using the qualitative approach, this study surveyed the electrical equipment used in the school.
Next, we sought information on the efficiency of these equipments in the energy consumption. After the
registrations, participatory / collaborative educational interventions were promoted through action research, in
order to raise awareness of the appropriate use of these equipments. Some of the methods of the project were the
creation of the Facebook page to divulge curiosities and results, lectures to understand the proposed theme,
exposition of information in a panel built for these purposes, among other actions. With this, the people involved in
the study were able to rethink their attitudes and life practices in order to create sustainable actions and habits,
especially those related to the consumption of natural resources.
Keywords: Educational action, environmental awareness, energy efficiency.
RESUMEN
La crisis energética afecta a diferentes sectores, regiones y clases sociales, debido a la mala administración de los
recursos naturales y el consumo descontrolado del mismo. La aplicación de proyectos y propuestas para el consumo
sostenible a menudo se presenta en las áreas de las Ingenierías. Basándose en esas informaciones, a través de una
investigación de iniciación científica, junto con la comunidad de la Escuela Estatal Profesional Corina de Oliveira, de
Uberaba-MG, se busca la construcción de nuevos saberes, liberadores y productivos, que traerá ganancias
ambientales, Sociales y educativos para toda la comunidad escolar. Fue elegida una escuela, como base para la
investigación de campo con el objetivo de alcanzar una cantidad significativa de personas. El objetivo del presente
artículo es presentar una revisión teórica, en torno al consumo de energía eléctrica, a partir de un proyecto de
iniciación científica ejecutada en la escuela mencionada. Utilizando el enfoque cualitativo, este estudio hizo el
levantamiento de los equipos eléctricos utilizados en la escuela. A continuación se buscó información sobre la
eficiencia de estos equipos en el consumo energético. Después de los registros, fueron promovidas intervenciones
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educativas participativa / colaborativa por medio de la investigación-acción, con miras a concientizar el uso
adecuado de esos equipos. Algunos métodos del proyecto fueron a la creación de la página en Facebook para
divulgar curiosidades y resultados, charlas para entender el tema propuesto, exposición de informaciones en un
panel construido para estos fines, entre otras acciones. Con eso las personas involucradas en el estudio pudieron
repensar en sus actitudes y prácticas de vida, para crear acciones y hábitos sostenibles, principalmente a aquellos
ligados al consumo de recursos naturales.
PALABRA CLAVE: La acción educativa, la conciencia ambiental, la eficiencia energética.
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1 INTRODUÇÃO
O consumo exagerado de água e energia elétrica por grande parte da sociedade é um dos
questionamentos enfrentados no século XXI. É possível perceber no cotidiano os problemas
ambientais causados, como exemplos, o aquecimento global, as enchentes, os vários níveis e
tipos de poluição divulgados diariamente nos meios de comunicação, a falta de água potável,
entre outros. Sendo assim, é preciso que ocorram modificações nos hábitos da sociedade para
que a redução desse consumo ocorra de forma consciente e eficiente. Portanto,
emergencialmente, é hora de parar para repensar práticas de consumo e hábitos de vida.
Entretanto, é preciso sublinhar que embora estejamos diante de uma
desordem ecológica global, particularmente visível quando abordado
a partir da água, seus efeitos estão longe de serem distribuídos
igualmente pelos diferentes segmentos e classes sociais, pelas
diferentes regiões e países do mundo, assim como estão muito
desigualmente distribuídos os meios para lidar com a questão. Não
bastassem esses efeitos há um outro, pouco debatido mas de efeitos
igualmente graves, que diz respeito ao fato de que outras diferentes
formas de lidar com a água desenvolvidas por diferentes povos e
culturas em situações muito próprias, estão impossibilitadas de
serem exercidas até porque essa desordem ecológica de caráter
global produz desequilíbrios locais de novo tipo, cujas dinâmicas
hídricas estão longe de constituir um padrão que possa servir de
referência para as práticas culturais (PORTO-GONÇALVES, s/d, p.2).
Não basta, mesmo que seja indispensável, conhecer, ser consciente (ter consciência
ambiental) e possuir habilidades para que os indivíduos se mobilizem em favor da melhora da
realidade. Significa que os processos educativos são escassamente produtivos para a
sociedade, se as pessoas que atravessam por eles não têm acesso a instâncias públicas para
fazer valer propostas que deem soluções aos problemas socioambientais. A educação,
especialmente de jovens e adultos, que não se conecta com as políticas públicas, perde parte
substancial de seu sentido.
Os processos educativos que incorporam a perspectiva ambiental, de acordo com Peralta e
Ruiz (2010) não devem circunscrever-se à busca de benefício ou o desenvolvimento do
humano, mas abrir o horizonte para a preocupação pela conservação do meio ambiente. Esta
preocupação com a natureza não se justifica somente pela necessária proteção de formas de
vida mais elementares, que são a base material do sustento humano, mas também pelo valor
inerente que têm as espécies não humanas para a própria vida.
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A diversidade cultural, produto em grande medida da diversidade
ecológica, obriga os participantes dos processos formativos a
aprender a identificar situações em que os interesses de distintos
grupos ou setores humanos se diferenciam e se confrontam. Essa
aprendizagem é um dos eixos sob os quais são impulsionadas as
resoluções de conflitos por via do diálogo e da tolerância (PERALTA e
RUIZ, 2010, p.255).
Dessa forma, é preciso propor a construção de novos saberes, libertadores e produtivos.
Libertadores quando permitem aos setores sociais mais desfavorecidos superar sua situação
de opressão e de baixa autoestima. Produtivos no sentido de que sejam capazes de propor
práticas específicas para a resolução de problemas, muitos deles ligados à subsistência, ou
ainda ligados ao consumo de energia elétrica, problemas atuais e emergentes. Esses saberes,
necessariamente diversos, devem conjugar categorias para a interpretação crítica sobre a vida
social e o manejo dos recursos naturais, sob uma perspectiva que inter-relacione ambos os
elementos (PERALTA e RUIZ, 2010). Os processos educativos, portanto, devem enfatizar a
relação indissolúvel entre desenvolvimento e ambiente, considerando esse último como um
espaço de possibilidades e de satisfações para a vida de cada ser humano, sempre e quando
sejam compreendidos e respeitados os equilíbrios ecológicos.
Tendo em vista tais informações, pode-se, por meio do projeto “Estatística de consumo: ações
educativas para construção de uma consciência ambiental coletiva”, na Escola Estadual Prof.ª
Corina de Oliveira da cidade de Uberaba/MG, fazer com que a pesquisa configure-se como
possibilidade para que haja a redução do consumo de energia elétrica na escola estadual
investigada, o que trará ganhos ambientais, econômicos, sociais e educativos, além de permitir
também que as diferentes pessoas envolvidas possam repensar suas atitudes e práticas de
vida, de modo que tenham condições de criar ações e hábitos realmente sustentáveis,
principalmente aqueles ligados ao consumo/uso dos recursos naturais.
As pessoas envolvidas com a pesquisa terão de perceber a importância desse projeto para a
sua cotidianidade, uma vez que ele está pensado para a utilização da técnica de pesquisa-ação
para a redução de consumo de energia elétrica na escola investigada, e para a
seleção/elaboração de estratégias educativas que visem à redução desse consumo, de modo
coletivo/colaborativo. Acredita-se que por meio desse caminho metodológico, pode-se
ampliar a formação político-educativo dos envolvidos com a pesquisa, de modo a se tornarem
multiplicadores mais conscientes da realidade ambiental em que se vive.
2

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão teórica em torno do consumo de energia
elétrica, a partir de um projeto de iniciação cientifica executado numa escola estadual de
Uberaba, MG.
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3

METODOLOGIA

A pesquisa realizada consistiu em duas etapas metodológicas, a revisão bibliográfica e a
pesquisa-ação. Na etapa da Revisão bibliográfica, o estudo teve como objetivo a aprendizagem
acerca da temática dos planos de trabalho do projeto.
Foram analisados artigos do período de 2012 a 2016, nas bases Scientific Electronic Library
Online (SciELO), no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e Google Acadêmico, com a leitura dos títulos e resumos como critério
de seleção.
Todos os descritores utilizados foram pesquisados de forma cruzada na busca avançada de
cada base, sendo eles:





Eficiência energética X Consumo de energia
Educação ambiental X Escolas públicas
Estatística de consumo X Energia elétrica
Sustentabilidade X Energia elétrica

Houve dificuldades em encontrar artigos da temática, pois mesmo com os descritores, a
maioria dos artigos presentes na CAPES e muitos da SciELO apresentavam temas como
agricultura, nutrição, industrias e a graduação em administração. Na busca avançada do
Google Acadêmico, foi utilizado o espaço reservado para a característica “Sem as palavras...”,
ajudando na especificação dos resultados. As palavras inseridas nesse espaço foram:
NUTRIÇÃO, INDÚSTRIAS, AGRICULTURA, RURAL E ADMINISTRAÇÃO.
Ainda na base de dados Google Acadêmico, foi-se avaliado os artigos presentes nas 5 primeiras
páginas da pesquisa. Esse critério foi criado devido a grande quantidade de resultados gerados,
e após as primeiras páginas, os resultados encontrados não são satisfatórios para a pesquisa.
Na base de dados SciELO, não há um espaço para avaliar em um período de tempo específico,
deixando livre esse critério. Contudo, todos os artigos levantados estão dentro do período
especificado nas outras bases.
As produções encontradas em idioma estrangeiro foram traduzidas através da ferramenta
Google Tradutor, assim como os artigos selecionados para o processo de fichamento. Os
artigos apresentam uma linha diversificada com seus temas. Porém, pesquisas com o tema de
Educação ambiental (EA) nas escolas trouxeram uma análise mais focada na história da EA se
comparada a práticas nas pesquisas.
Foram feitas as leituras e fichamentos dos mesmos para a análise de possíveis causas que
levam ao consumo exagerado de energia elétrica e possíveis soluções para este tema.
Na segunda etapa, a pesquisa a ser desenvolvida “realiza uma aproximação fundamental e de
intimidade entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza” (MINAYO;
SANCHES, 1993, p.244). É de fundamental importância a compreensão do complexo mundo
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das relações de poder. Deve-se buscar o diálogo que supera o autoritarismo, o que se torna
indicador de uma relação que ultrapassa a própria atitude licenciosa e a tendência à opressão.
Baseando-se nesses dizeres, uma das principais ações presentes durante todo o processo de
pesquisa na instituição foi a tentativa de aproximação com os alunos, professores e
funcionários, a fim de estabelecer um vínculo de confiança e cooperação. Como aponta FREIRE
(2011, p.47), “Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua própria produção ou sua construção”. Ouvir as sugestões de todos os membros da
instituição se resumiu em aprender e criar junto com os mesmos, hábitos e práticas
sustentáveis para além dos portões da escola. Várias reuniões foram feitas com os professores
e a coordenação da instituição para avaliar se já era praticada alguma ação sustentável na
escola, além de aderir a sugestões para atividades em campo.
É importante ressaltar que toda a pesquisa, tanto na etapa da revisão bibliográfica quanto na
pesquisa-ação, se baseou em dados qualitativos (categórico) e quantitativos (numérico). Esta
parte da pesquisa apresenta caráter exploratório e descritivo visando respectivamente,
proporcionar mais informações sobre o tema abordado, registrando, analisando, classificando
e interpretando os dados obtidos através de revisão bibliográfica (VOLPATO, 2013).
4

RESULTADOS

Os dados retirados da primeira etapa da revisão bibliográfica são mostrados no Quadro 1 e
Quadro 2, com as respectivas descrições.
Quadro 1: Levantamento dos artigos presentes entre 2012 e 2016 nas bases SciELO e CAPES
DESCRIÇÃO DA ETAPA 1

Levantamento de Artigos dos
últimos 5 anos, seguida de leitura
de títulos e resumo para seleção
das produções sobre a temática

BASE DE
DADOS

DESCRITORES
UTILIZADOS

N° DE
PRODUÇÕES
ENCONTRADAS

SciELO

Eficiência energética
X Consumo de
energia
Educação ambiental X
Escolas públicas
Estatística de
consumo X Energia
elétrica
Sustentabilidade X
Energia elétrica

121

N° DE
PRODUÇÕES
SELECIONADA
S
1

24

2

2

-

14

1

Eficiência energética
X Consumo de
energia
Educação ambiental X
Escolas públicas
Estatística de
consumo X Energia
elétrica

113

-

236

-

64

1

CAPES
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Sustentabilidade X
Energia elétrica

144

1

Fonte: AUTORES, 2017

Quadro 2: Levantamento dos artigos presentes entre 2012 e 2016 na base de dados Google Acadêmico
DESCRIÇÃO DA ETAPA 1

Levantamento de Artigos dos
últimos 5 anos, seguida de leitura
de títulos e resumo nas 5
primeiras páginas da base de
dados, com 10 resultados por
página, para seleção das
produções sobre a temática

BASE DE
DADOS

GOOGLE
ACADEMICO

DESCRITORES
UTILIZADOS

N° DE
PRODUÇÕES
ENCONTRADAS

Eficiência energética
X Consumo de
energia
Educação ambiental X
Escolas públicas

14.100

N° DE
PRODUÇÕES
SELECIONADA
S
2

13.500

5

Estatística de
consumo X Energia
elétrica

6.540

-

Sustentabilidade X
Energia elétrica

4.720

1

Fonte: AUTORES, 2017

Na segunda etapa de pesquisa-ação, foi realizada a aplicação de questionários a todos que
fazem parte da instituição. No questionário, foram inseridas duas perguntas, sobre como o
participante se sente em relação ao consumo de água e energia elétrica em sua escola, e outra
indagando se há algum desperdício e quais suas sugestões para o mesmo. Posteriormente, se
fez necessário a análise de todos os questionários aplicados, em que as principais sugestões
estão presentes no Quadro 3, a fim de fazer uma revisão sobre as ações de redução e
implementar novos modelos sustentáveis para a redução do consumo de energia elétrica na
instituição, a partir das sugestões dos participantes da pesquisa.
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Figura 1: Modelo Questionário

Pró-reitoria de Pós Graduação e Extensão
Programa de Iniciação Científica – Projeto de Pesquisa: Estatística de Consumo: ações
educativas para a construção de uma consciência ambiental coletiva

1. Como você se sente em relação ao que você vê quanto ao uso da água e
energia elétrica na sua escola? Marque com um (X):
(

)

(

)

(

)

2. Você sabe que é preciso economizar água e energia elétrica, porque custa
caro e causa impactos negativos no meio ambiente. O que você sugere para
reduzir o uso de água e energia elétrica na sua escola? Escreva abaixo sua
sugestão.
Fonte: AUTORES, 2015.

Quadro 3: Principais sugestões analisadas nos questionários aplicados
Não é preciso Identificar-se! Pode usar o verso
Variáveis
Quantidade de pessoas
Desligar lâmpadas ao sair dos cômodos

198

Fechar torneiras

193

Painel solar

147

Economizar

95

Reaproveitamento de água para limpeza

87

Desligar ventiladores ao sair das salas

71

Coleta de água pluvial para limpeza

63

Manutenção das torneiras

62

Fonte: ENTREVISTA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CORINA DE OLIVEIRA, 2015
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Outro plano de intervenção que foi aplicado no projeto foi a implementação de um blog para
que dados possam ser refletidos e disponibilizados, onde a página seria gerida e alimentada
por representantes da comunidade escolar. Contudo, após pesquisas com os integrantes da
instituição, houve a substituição do blog para uma pagina no Facebook
(https://m.facebook.com/umaescolaconsciente/), a fim de atingir um maior público. Na
página, publicações com a temática do projeto e curiosidades são postadas para toda a
comunidade escolar.
Uma ação sensibilizadora e de conscientização foi desenvolvida na escola. Além da palestra
explicativa sobre o projeto e seus objetivos, foi apresentado o curta-metragem de animação
“O problema não é meu”, de autoria desconhecida, para alunos e professores, onde o tema
geral era saber assumir responsabilidades, onde se discutia o compromisso de cada um frente
a questões ecológicas. Também foram feitas dinâmicas com o corpo docente para que
houvesse uma melhor aproximação entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma
natureza (MINAYO; SANCHES, 1993, p.244).
Palestrantes do setor ambiental fizeram palestras para esclarecimento dos problemas que
estão sendo enfrentados, mobilizando os alunos para trabalhar, estudar e aperfeiçoar sua
própria consciência ambiental.
Investindo mais na pesquisa em campo, foi feito o levantamento de todos os equipamentos
elétricos presentes na instituição a fim de avaliar sua eficiência energética. A partir desse
estudo, foi construído um quadro com os dados obtidos para melhores análises.
Deu-se a criação de um painel, com o objetivo de informar a comunidade escolar sobre
curiosidades e dados de consumo elétrico, formas de diminuir o consumo e o andamento do
projeto, além dos alunos alimentarem o painel com dados novos dados frequentemente
(Figura 2). Houve outras ações significativas durante os anos de pesquisa, como entrevistas
com os alunos, colagem de cartazes na escola para maiores informações sobre a temática,
debates na rádio da escola entre outras atividades.
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Figura 2: Painel montado na instituição para divulgação de informações acerca da pesquisa e interação com a
comunidade escolar.

Fonte: AUTORES, 2017

5

CONCLUSÃO

Tendo em vista a metodologia e resultados postos, e levando em consideração a pesquisa
científica que ainda encontra-se em análise, é evidente o envolvimento na instituição com o
tema proposto, já que toda a comunidade escolar participou das intensas intervenções ali
realizadas. Em relação aos equipamentos elétricos, o que está ao alcance a ser desenvolvido é
a demonstração e o auxílio em possíveis trocas dos modelos presentes para modelos com
maior eficiência energética, a fim de diminuir o consumo excessivo de energia elétrica. As
comparações dos dados coletados no começo da pesquisa ainda encontram-se em execução,
devido à necessidade do término dos estudos para a coleta de dados recentes.
As ações educativas merecem atenção, dado a inevitabilidade de tempo dedicado para se
chegar ao objetivo final, a perspectiva de uma sociedade consciente.
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