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Introdução 

A química está presente no cotidiano de todos os 

seres humanos. Porém, o maior obstáculo no 

processo de ensino e aprendizado de química é a 

difícil tarefa de fazer o aluno levar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula para 

seu dia a dia. Desta forma, é de fundamental 

importância a utilização de ferramentas de ensino 

que favorecem a participação e o envolvimento 

dos alunos, para que os mesmos possam atuar 

ativamente na construção do seu conhecimento
1
. 

O presente trabalho, desenvolvido por meio do 

projeto PIBID com alunos do 3° ano de ensino 

médio da Escola Municipal Darcy Ribeiro, situada 

em São Miguel Paulista – SP, visou desenvolver 

atividades que envolvessem assuntos do cotidiano 

e a realização de oficinas temáticas, buscando 

correlacionar o conhecimento químico a aspectos 

econômicos e ambientais. 

Resultados e Discussão 

Para duas turmas (G1), foi utilizada a abordagem 

pedagógica tradicional, ministrando-se aulas 

teóricas e posteriormente a prática. Para outra 

turma (G2), foi proposta uma abordagem 

alternativa, com a realização da aula experimental 

precedendo a aula expositiva dialogada. 

Para todas as turmas, os alunos envolvidos 

responderam a um questionário contendo 

questões com diferentes níveis cognitivos
1
, 

sempre logo após a aula experimental. O tema 

proposto foi “Determinação do teor de álcool na 

gasolina”. A aula expositiva dialogada envolveu os 

temas: Ligações Químicas, Eletronegatividade, 

Polaridade e Solubilidade. Foi solicitada ainda aos 

alunos a elaboração de uma redação com o tema: 

“Gasolina X Alcool, o futuro do Brasil”; fazendo 

com que cada aluno refletisse sobre o assunto 

com uma visão crítica social e econômica.  
Em ambas as turmas, os alunos desenvolveram a 
aula prática com auxilio de um roteiro, cujo 
objetivo foi calcular o percentual de etanol nas 
amostras provenientes de diferentes postos de 
combustíveis.No grupo G2, a atividade 
experimental precedeu a aula teórica e foi 
realizada sob as mesmas orientações dadas ao 

grupo G1. Uma das questões proposta para 
avaliar a contribuição da atividade experimental 
precedendo ou sucedendo as aulas teóricas, foi: 
“Por que o volume de gasolina observado após o 
experimento diminui”? Uma resposta encontrada 
no G2: "Por conta da água ser o componente mais 
leve, ela aumenta e a quantidade de gasolina 
diminui após ser misturada”. 
No grupo G1 obtiveram-se respostas como essas: 
“Porque a água e o álcool são polares, logo se 
misturam, o volume da gasolina diminuiu, pois ela 
é apolar.” 
Nas redações, foi observada a conscientização 
dos alunos em relação a aspectos econômico-
ambientais, envolvendo combustíveis, conforme 
pode ser ressaltado no trecho da redação de um 
dos alunos: ¨A gasolina polui muito o ambiente, 
tendo um custo mais elevado que o etanol, e, 
portanto, esta fonte de energia renovável é 
fundamental para o futuro do pais”. 

Conclusões 

Pode ser inferido que no G1, a aula teórica deu 

aos alunos um melhor embasamento para 

responder às questões propostas. Por outro lado, 

no G2, os alunos interpretaram os resultados do 

experimento de forma mais baseada no senso 

comum, com argumentos cotidianos e usuais, não 

necessariamente corretos. Porém, durante a aula 

expositiva e dialogada, os alunos de G2 tiveram a 

oportunidade de internalizar melhor o conteúdo 

teórico, pelo fato de já terem anteriormente 

observado o fenômeno e refletido sobre ele, o que 

enriqueceu o debate nesse momento.  
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