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RESUMO 

 

 Esse trabalho tem como objetivo analisar a elaboração, aplicação e avaliação 

de uma sequência didática sobre o alcoolismo. Foi realizada com os alunos do 

terceiro ano do Ensino Médio da Escola Núcleo Educacional Machado de Assis – 

NEMA de Igarassu – PE. O critério de escolha da turma foi o fato da mestranda 

ministrar aulas nesta referida turma. Na sequência didática, o tema álcool é 

abordado em dois subtemas: A Química do etanol: Etanol – produção, 

industrialização e comércio e o álcool na história da civilização: os efeitos agudos e 

crônicos do álcool no SNC (Sistema Nervoso Central) e em outros sistemas. Os 

temas, história e utilização do álcool na sociedade; representação química da função 

orgânica álcool, incluindo estrutura molecular e nomenclatura; mecanismos de uma 

reação de oxidação e contextualização da temática alcoolismo foram trabalhados de 

acordo com os três momentos pedagógicos de Delizoicov: O primeiro momento é a 

problematização, seguido pela organização do conhecimento e finalmente o terceiro 

momento pedagógico retoma-se o problema proposto no primeiro momento da 

Sequência Didática, para sua reinterpretação à luz do conhecimento científico 

sistematizado no segundo momento. O material didático elaborado, além de trazer 

várias estratégias de ensino, como: painel integrado, atividades experimentais, 

leitura de texto, pesquisas, textos para análise e reflexão, para que o aluno 

estimulado se sinta um agente reflexivo e crítico do seu processo de ensino e da 

aprendizagem, também apresenta uma pesquisa quantitativa e registros de opiniões 

de quais estratégias os alunos mais apreciaram. Ao final desse trabalho constatou-

se que a investigação prévia dos conhecimentos como estratégia de ensino para 

organizar as intervenções pedagógicas possibilita uma reflexão real dos problemas 

discentes, além de contribuir para que a escola, como mediadora de conhecimentos 

e formadora de cidadãos, interferisse de maneira educativa, preventiva para diminuir 

a probabilidade do estudante se envolver de maneira inadequada com o uso de 

substâncias psicotrópicas.  

 

Palavras-chave: Estratégias de ensino, Alcoolismo, Sequência didática. 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to report the elaboration, application and evaluation of a 

didactic sequence about alcoholism - chemical substance alcohol - carried out with 

the third year students of the Machado de Assis Nucleus Educational School - NEMA 

of Igarassu - PE. The criterion for choosing the class was the fact that the student 

gave classes in this class. In the didactic sequence, the alcohol theme is approached 

in two subthemes: The chemistry of ethanol; Ethanol - production, industrialization 

and trade; Alcohol in the history of civilization; Acute and chronic effects of alcohol on 

the CNS and other systems. Themes, history and use of alcohol in society; chemical 

representation of organic alcohol function, including molecular structure and 

nomenclature; The mechanisms of an oxidation reaction and contextualization of the 

alcoholism theme were worked according to Delizoicov's three pedagogical 

moments: The first moment is the problematization, followed by the organization of 

knowledge and finally the third pedagogical moment resumes the problem proposed 

in the first moment of the study. Didactic sequence, for its reinterpretation in the light 

of the systematized scientific knowledge in the second moment. In addition, the 

didactic material brings various teaching strategies, such as integrated panel, 

experimental activities, text reading, research, texts for analysis and reflection, so 

that the stimulated student feels a reflexive and critical agent of their teaching 

process and Learning also features quantitative research and feedback on which 

strategies students most enjoyed. At the end of this work it was found that 

investigating knowledge in advance as a teaching strategy to organize pedagogical 

interventions is to enable the real reflection of student problems and the School as a 

mediator of knowledge, educator of citizens has the means to intervene in an 

educational, preventive way. decrease the likelihood of the student being 

inappropriately involved with the use of psychotropic substances. 

 

Keywords: Teaching strategies, Alcoholism, Didactic sequence. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Santos e Schneltzler (2003) no ensino de ciências, o que 

normalmente se observa nas escolas é a supervalorização dos conteúdos, que em 

geral não são articulados a situações do dia a dia  dos estudantes, o que de certo 

modo contribui muito pouco para a formação plena do cidadão. Segundo Teixeira 

(2003), a ciência que é ensinada nas escolas, sustenta uma imagem idealizada e 

distante da realidade do trabalho dos cientistas, omitindo antagonismos, conflitos e 

lutas que são travadas por grupos responsáveis pelo progresso científico. Desse 

modo nas aulas da disciplina química, os estudantes são meros espectadores, ou 

seja, não possuem ou, quando possuem, é mínima a participação ativa na 

construção de seu conhecimento.  

Na tentativa de produzir a interação do aluno nas aulas, alguns professores 

usam estratégias de ensino em sala de aula, tais como, aulas expositivas e 

dialogadas, debates e discussões em grupo, experimentação, elaboração de 

projetos, jogos e simulações, dentre outros. Vale ressaltar que a dificuldade em 

escolher uma estratégia de ensino se deva à heterogeneidade das salas de aula e o 

desinteresse dos estudantes em determinados conteúdos. Logo, enfatiza-se aqui 

que infelizmente não existe um método milagroso capaz de atender a todos os 

estudantes. Nesse caso cabe ao professor a escolha de uma estratégia que mais se 

adeque àquela sala de aula.  

De acordo com o conteúdo a ser trabalho, esse exige determinado tipos de 

atividades a ser utilizado pelo docente. A aplicabilidade de determinada estratégia 

de ensino se dá conforme a necessidade de cada turma (LABURÚ et al., 2003). 

Nesse contexto de entendimento da turma agrega-se a importância dos professores 

estarem sempre em busca de formação continuada, buscando melhorar suas 

competências e visando atuações cada vez mais eficazes e eficientes em salas de 

aula, de modo que os estudantes atinjam os melhores resultados possíveis. De 

acordo com o que foi descrito por Carvalho (2003): a adoção de uma única 

estratégia de ensino seja ela qual for certamente compromete o desempenho de 

uma parcela dos estudantes por não respeitar as suas diferenças individuais, quanto 

a sua maneira de assimilar os conteúdos propostos. 
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Neste contexto, a busca por estratégias de ensino que possam atuar como 

promotora do fazer pedagógico deve ser uma constante no planejamento dos 

professores. Assim, a sequência didática é um exemplo de estratégia que pode 

permitir que o estudante construa o conhecimento através de uma sucessão de 

questionamentos, facilitando o fazer pedagógico. Planejar as atividades dos 

estudantes, utilizando diferentes estratégias de modo a melhorar o processo 

educativo, é a parte principal do fazer docente. As ações para serem vivenciadas em 

sala de aula devem ser planejadas, levando em consideração as dificuldades 

específicas da disciplina em questão, e apresentadas em níveis crescentes de 

complexidade, que é o caso da sequência didática.  

Na elaboração de uma sequência didática, seguimos os três momentos 

pedagógicos propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) – a 

problematização, a organização e a aplicação do conhecimento. A problematização 

consiste em verificar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema. De 

acordo com os autores, esse momento é organizado de tal modo, que os estudantes 

sejam desafiados a expor o que estão pensando sobre as situações (2011, p. 199).  

No momento seguinte, que trata da organização do conhecimento os 

estudantes estudam os conteúdos necessários para a compreensão do tema e 

contam com o monitoramento do professor. Ainda segundo Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011, p. 200), as mais variadas atividades são, então, empregadas, de 

modo que o professor possa desenvolver a conceituação identificada como 

fundamental para uma compreensão científica das situações problematizadas.  

Finalmente, temos a aplicação do conhecimento que se destina, sobretudo, a 

abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo 

estudante, para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinaram 

seu estudo como outras situações que, embora não estejam diretamente ligadas ao 

motivo inicial, podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, P.201). 

Entre uma variedade de temáticas que vem sendo trabalhadas nas aulas de 

Química, está a temática do alcoolismo. O uso do álcool é bastante antigo tanto 

quanto a existência da humanidade. O consumo é aceito nas culturas de quase todo 

o mundo, sendo muitas as referências que levam os sujeitos a fazerem uso do 
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produto, essencialmente os indivíduos jovens. O seu uso está geralmente 

relacionado a questões sociais, incentivado pela família ou por grupos de amigos.  

Quimicamente a função álcool é definida como hidroxila (OH) ligada à 

carbono saturado. Unir a função química com a função social é de extrema 

importância para o aprendizado do aluno. Segundo Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2002), os conhecimentos científicos estão presentes no dia a dia dos 

estudantes, tanto pelos objetos e processos tecnológicos das diferentes esferas da 

vida contemporânea quanto pelas formas de explicação científica. Nesse sentido, o 

consumo de álcool é um exemplo de problema que envolve diversos conceitos 

científicos e que estão presentes na vida de boa parte da população. A escolha da 

temática está ligada a necessidade que os alunos apresentam em compreender de 

fato as funções orgânicas oxigenadas e os mecanismos de reação. Alguns só 

decoram conceitos para garantir a aprovação nos vestibulares, mas não conseguem 

contextualizar e ampliar o conteúdo. 

Diante do exposto, os objetivos do trabalho são descritos em seguida: 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Analisar a aplicação e avaliação de uma sequência didática desenvolvida, 

utilizando como temática Alcoolismo. 

Específicos 

 Levar os estudantes à compreensão dos aspectos de representação química da 

função orgânica álcool, incluindo estrutura molecular e nomenclatura; 

 Estudar, de forma crítica e científica, as utilizações dos álcoois na sociedade. 

 Proporcionar aos estudantes uma reflexão acerca dos perigos que estão 

relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas. 

 Realizar uma atividade experimental sobre a temática do alcoolismo seguida de 

um registro textual por meio de um relatório. 

 Assimilar os mecanismos de reações de oxidação em álcoois sem a 

necessidade de decorá-los. 

 Despertar o lado científico e investigativo dos estudantes. 
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 Avaliar a sequência didática proposta aos estudantes por meio das discussões e 

registro textual (resenha, relatório). 

 

 

Capítulo 1. UMA REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Considerações sobre a temática do Alcoolismo 

A palavra “alcoolismo” surgiu e se estabeleceu na Europa do século XIX, 

quando transformações sociais promoviam a higienização das cidades, a 

industrialização e o nacionalismo, com as respectivas demandas por disciplina, 

majoração econômica e adestramento político das massas. Nesse contexto, o 

consumo “excessivo” de álcool pelas populações foi tratado como grave “praga”, 

capaz gerar desordem, desagregação, promiscuidade, indisciplina, ameaçando a 

produtividade, o Estado- Nação e até a integridade da espécie humana. O 

alcoolismo, durante cerca de um século, foi associado à “degenerescência”, à 

degradação física, psicológica e moral que, na mentalidade da época, poderia ser 

adquirida e transmitida à prole (SOURNIA, 1986).  

No Brasil, assim como em muitos países, o alcoolismo foi alvo do discurso 

médico-higienista. No início do século XX, campanhas antialcoólicas foram 

direcionadas essencialmente aos homens de classe popular. As campanhas se 

baseavam fortemente em estereótipos de gênero: o homem deveria ser o 

“trabalhador-provedor” e a mulher deveria ser a “perfeita dona-de-casa” que 

garantiria um lar aconchegante para o marido e os filhos. O alcoolismo era 

apresentado como a antítese desses valores, associado à vagabundagem e ao 

crime, caminho para a destruição da família e para a animalização (MATOS, 2000).  

Segundo Barbiani et al. (2014) também destacam que a medicalização incidiu 

tradicionalmente sobre as famílias empobrecidas. Seu caráter eugênico subsiste na 

atualidade e novas características emergem, tais como a responsabilização das 

famílias de classe popular pela saúde e pelo meio ambiente e o incentivo à lógica de 

mercado e ao consumo de soluções de saúde. Permanece marcante a convergência 

entre ideais de saúde e a moralidade hegemônica.  
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Em estudo recente, Alzuguir (2014) mostra que, nas concepções de 

alcoolistas usuários de um serviço hospitalar, coexistem e interligam-se formas 

médicas e moralizantes de compreender o alcoolismo e de lidar com ele. A 

dimensão moralizante, que implica prescrições sobre como ser um “bom homem” e 

uma “boa mulher”, fica claramente evidenciada por meio do sentimento de vergonha 

expresso pelos usuários, ligado especialmente à recaída e à internação hospitalar.  

Do pecado ao crime, da criminalização à doença, a sequência de 

significações associadas ao alcoolismo não parou por aí. Nas décadas finais do 

século XX, ele foi reinterpretado pelas ciências da saúde como condição polimorfa. 

Não mais como doença sui generis bem delimitada, mas como conjunto de 

sintomas, ou seja, “síndrome de dependência do álcool”. Fala-se de “problemas com 

o álcool”, amplo espectro que inclui a noção de dégradé entre o consumo moderado, 

sem risco, e a dependência estabelecida, passando pela noção de “uso nocivo” 

(BERTOLOTE, 1997; FORMIGONI; MONTEIRO, 1997). 

Do ponto de vista químico, conforme citado por Farias (2017), álcoois são 

compostos orgânicos que possuem uma hidroxila ligada a carbono saturado. Por 

exemplo, o metanol é o álcool mais simples de fórmula molecular CH3OH, líquido 

inflamável e possui chama invisível. Por causa disso, exige cuidados especiais no 

seu manuseio. É usado como combustível em Fórmula Indy e as equipes de 

automobilismo dessa categoria recebem treinamento específico pelo fato da 

combustão do metanol produzir fogo que não é perceptível. Outro exemplo é o 

etanol, muito usado como combustível e possui a vantagem de ser renovável e 

também um “combustível limpo” em relação à gasolina e ao óleo diesel.  

Os álcoois sofrem vários tipos de reações, por exemplo, o metóxido de sódio 

(CH3ONa+), uma base usada na fabricação do biodiesel, é obtida por reação do 

metanol com sódio metálico, aproveitando exatamente a acidez desse hidrogênio 

(veja figura 1). 
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Figura 1: Obtenção de metóxido de sódio e utilização na fabricação de biodiesel. 

 

Fonte: Farias (2017) 

A desidratação de álcoois para obter alcenos é feita por aquecimento com H2SO4 ou 
H3PO4 e segue o mesmo princípio: protonação do álcool para ser eliminada uma 
molécula de água (Figura 2): 

 

Figura 2: Desidratação do cicloexanol 

 

Fonte: Farias (2017) 

Como os álcoois primários (RCH2OH) possuem dois hidrogênios ligados ao 

carbono em que está ligada a hidroxila, sofrem oxidação parcial até aldeído (só um 

hidrogênio é oxidado) ou total (oxidação dos dois hidrogênios) até ácido carboxílico. 

Os álcoois secundários (R2CHOH) são oxidados a cetonas. Álcoois terciários, como 

não possuem hidrogênio ligado ao carbono que contém hidroxila não são oxidados. 

Uma aplicação desse tipo de reação é o bafômetro, este se baseia na oxidação do 

etanol a ácido acético usando dicromato de potássio como agente oxidante (Figura 

3): 
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Figura 3: Reações do bafômetro 

 

Fonte: Farias (2017) 

Os álcoois são extremamente reativos e isso se deve basicamente à 

presença do oxigênio que sendo muito eletronegativo, torna o hidrogênio da hidroxila 

ácido. O oxigênio possui também dois pares de elétrons não ligantes e eles podem 

receber um H+, ou seja, também podem atuar como base. 

1.2. Abordagem sobre o Ensino de Funções Orgânicas 

 

O acesso à informação na sociedade atual é rápido e fácil por meio da 

internet, um dos importantes canais de conexão entre a pessoa e o mundo, no 

entanto, essas informações que chegam até os estudantes muitas vezes não são 

devidamente tratadas. A escola é uma das instituições responsáveis na socialização 

e discussão dessas informações cooperando para torná-las conhecimento. Sendo 

assim, o ensino de Química e de qualquer outra disciplina não pode estar 

desvinculado do dia a dia dos estudantes. Esta inserção é importante, pois na 

prática o que percebemos são estudantes que não conseguem vincular com o 

cotidiano um assunto que é visto em sala, e a consequência é o desinteresse pela 

disciplina.  

A escola deve contribuir para a formação de cidadãos que consigam atuar 

de forma consciente na sociedade. Para tanto, o ensino de Química deve ser 

pautado nesse viés. O que percebemos nas escolas é a falta de contextualização, a 

desmotivação por parte de professores e alunos, a inexistência de laboratórios com 

materiais necessários a experimentação e o mais preocupante: a memorização de 



21 
 

conteúdos e de fórmulas que nada acrescentam ao estudante, pois são abordadas 

desvinculadas do seu dia a dia. (PAZINATO 2012). 

Pazinato et al (2012), desenvolveram uma pesquisa em livros didáticos de 

química e com professores do ensino médio em relação à abordagem do conteúdo 

de funções orgânicas nas escolas, e relata uma atividade experimental de 

identificação de grupos funcionais, utilizando medicamentos como reagentes, 

aplicada com licenciandos em Química da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). A temática utilizada foi escolhida devido à sua importância social, bem 

como pelos vários grupos funcionais presentes nos princípios ativos dos 

medicamentos. Os resultados da pesquisa de Pazinato (2012) mostraram que os 

professores não realizam atividades experimentais com a frequência que gostariam, 

raras vezes durante o ano utilizam temáticas em suas aulas e que o principal 

recurso utilizado pelos professores em sala de aula é o livro didático e os mais 

utilizados são: Química, do autor Ricardo Feltre; Química na abordagem do cotidia-

no, dos autores Peruzzo e Canto; e Completamente Química, de Martha Reis.  

Alba; Salgado e Pino (2013) realizaram uma atividade com uma turma de 

segundo ano do ensino médio de uma escola pública estadual de Porto Alegre, 

durante dois meses, englobando nove horas-aula. Na atividade, foram abordadas as 

funções orgânicas que não haviam sido trabalhadas até o presente momento. O 

tema escolhido foi “medicamentos”, com enfoque na automedicação, por ser 

relacionar a problemas reais dos cidadãos, possibilitando a contextualização e 

problematização de aspectos científicos, tecnológicos e sociais a partir do conteúdo 

exposto em sala, facilitando a tomada de decisões por parte dos estudantes, 

contribuindo para sua formação como cidadão e tornando a aprendizagem dos 

conteúdos químicos mais fáceis. Os alunos participaram de três momentos: 

identificar o problema; acessar, avaliar e usar informações necessárias à solução do 

problema; apresentar a solução do problema.  

Ainda segundo Alba; Salgado e Pino (2013), no primeiro momento, foi 

explicada aos estudantes como seria a atividade. Em seguida, foi aplicado um 

questionário. Logo após, os alunos se organizaram em quatro grupos e foi 

distribuída uma cópia para cada aluno do Estudo de Caso intitulado 

“Automedicação: uma opção perigosa! ”. Posteriormente, foi feita a leitura pela 
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professora e esclarecimento de algumas dúvidas e os estudantes também fizeram 

uma discussão para que os mesmos identificassem e definissem o problema que 

estava sendo abordado no caso e qual seria o papel de cada grupo na busca da sua 

solução. No segundo momento, cada grupo ficou responsável por pesquisar um dos 

medicamentos relatados no caso e foi distribuída para cada grupo uma embalagem 

do respectivo medicamento com sua bula. Em seguida, foram apresentados dois 

vídeos que correspondiam a duas reportagens. Após a exibição dos vídeos houve 

uma apresentação em slides, preparada pela professora, com o objetivo de 

estimular a reflexão dos alunos sobre a automedicação. A seguir, foram identificados 

os princípios ativos e as respectivas fórmulas estruturais de alguns medicamentos 

que não pertenciam ao Estudo de Caso. No final da apresentação foi distribuído um 

questionário que foi elaborado de acordo com o modelo proposto por Kortland. 

(SANTOS; MORTIMER 2011).  

Cada grupo recebeu uma lista de livros e sites da internet para que 

buscassem dados que os levassem à solução do caso. No encontro seguinte, os 

grupos trouxeram as informações de casa. A partir das informações obtidas pelos 

estudantes, começou-se a abordagem do conteúdo de funções orgânicas. Cada 

grupo recebeu a fórmula estrutural do princípio ativo do medicamento que estavam 

pesquisando, desenhada em tamanho grande em uma cartolina. Iniciou-se a seguir 

a apresentação de slides intitulada “Química nos medicamentos: Funções 

Orgânicas”. Na outra aula, os alunos foram levados à sala de informática para 

pesquisarem as informações que ainda faltavam para chegar à solução do caso. No 

terceiro momento, os grupos apresentaram a solução do caso. Após as 

apresentações foi aplicado um novo questionário com o objetivo de avaliar os 

resultados do trabalho. 

Os resultados mostraram que os alunos se conscientizaram sobre os perigos 

da automedicação e conseguiram relacionar com aspectos éticos, sociais, 

tecnológicos e econômicos que fazem parte da realidade em que estão inseridos 

como também construíram novos conceitos químicos o que tornou o estudo de 

funções mais relevante e motivador. 

Uma alternativa a essa abordagem descontextualizada seria um currículo de 

Química Orgânica baseado em temas de relevância social, como combustíveis ou 
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alimentos. Assim, os estudantes poderiam aprender os conceitos científicos 

concomitantemente a aprendizagem de aspectos sociais, tecnológicos e ambientais.  

(MITAMI, MARTORANO e SANTANA, 2017, p. 1). É de grande importância, não só 

trazer onde esse conhecimento científico está presente e como utilizá-los, mas é 

necessário trazer uma reflexão de como esse conhecimento pode ser adquirido na 

escola voltado para a sociedade.  

Mitami, Martorano e Santana (2017), desenvolveram uma pesquisa com 29 

alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública na região de 

Diadema numa atividade desenvolvida durante uma sequência de aprendizagem 

temática (SAT), com o tema “Boticários”. Foi aplicado um questionário para 

diagnosticar as concepções prévias dos estudantes para só depois direcionar a 

elaboração de diferentes estratégias didáticas. Utilizou como dados duas questões 

abertas de um questionário inicial e sua análise foi feita por meio da análise de 

conteúdo proposta por Bardin, com isso foi possível perceber problemas nas 

concepções de química orgânica dos alunos, a partir disso é feita uma sugestão 

para se trabalhar com esses problemas a partir de uma abordagem CTS. Os 

resultados mostraram a falta de criticidade por parte dos estudantes, não 

conseguiram associar a química orgânica ao seu dia a dia e a falta de conhecimento 

dessa ciência. Os conceitos de Química Orgânica são meramente decorados fora do 

contexto e realidade do estudante. Por exemplo, ao analisar o livro de Canto (2015, 

p. 549-574) no capítulo que trata das principais classes funcionais de compostos 

orgânicos, percebemos que os autores seguem uma sequência de exposição das 

funções: definição, uma aplicação superficial (na maioria das vezes, longe da 

realidade do aluno) e nomenclatura. Nesse sentido, os alunos seguem memorizando 

fórmulas e conceitos para realizar exames de vestibulares não dando significado ao 

que se aprende. 

Um aspecto importante para a aprendizagem ser significativa é a motivação 

para aprender. E, nesse sentido, a motivação do aluno depende da motivação do 

professor. Além de motivado, o professor precisa estar preparado e utilizar, de forma 

adequada, recursos didáticos que possam auxiliá-lo no ensino de Química e o mais 

importante, tornar esse ensino prazeroso. Existe uma grande variedade de recursos 
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didáticos que podem ser utilizados pelos professores (SOUZA, 2007, p. 111 apud 

CASTOLDI e POLINARSKI, 2009, p. 2). 

O autor ainda afirma que: 

O professor deve ter formação e competência para utilizar os recursos 
didáticos que estão a seu alcance e muita criatividade, ou até mesmo 
construir juntamente com seus alunos, pois, ao manipular esses objetos a 
criança tem a possibilidade de assimilar melhor o conteúdo. Os recursos 
didáticos não devem ser utilizados de qualquer jeito, deve haver um 
planejamento por parte do professor, que deverá saber como utilizá-lo para 
alcançar o objetivo proposto por sua disciplina. (SOUZA, 2007, p. 111apud 
CASTOLDI e POLINARSKI, 2009, p. 2) 

 

1.3. Sequência didática versus Experimentação 

 

Dentre os diferentes recursos didáticos destacamos a experimentação 

inserida em uma sequência didática, objeto de estudo deste trabalho. 

O uso de experimentação em sala de aula estimula criatividade, a iniciativa e 

a curiosidade do aluno e incentivam o trabalho em equipe. Para Vygotsky (1984), a 

aprendizagem é um processo contínuo caracterizada por saltos qualitativos de um 

nível de aprendizagem a outro e, aprendemos através da interação com sujeitos 

mais experientes. Ainda segundo o autor, dois tipos de desenvolvimento foram 

identificados: o desenvolvimento real que se refere àquelas conquistas que já são 

consolidadas na criança, aquelas capacidades ou funções que realiza sozinha sem 

auxílio de outro indivíduo e o desenvolvimento potencial se refere àquilo que a 

criança pode realizar com auxílio de outro indivíduo. Neste caso as experiências são 

muito importantes, pois ele aprende através do diálogo, colaboração, imitação. A 

distância entre esses dois níveis de desenvolvimento, chamamos de zona de 

desenvolvimento potencial ou proximal, o período que a criança fica utilizando um 

„apoio‟ até que seja capaz de realizar determinada atividade sozinha. 

Por isso Vygotsky (1984, p. 98) afirma que “aquilo que é zona de 

desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou 

seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de 

fazer sozinha amanhã”. Em outras palavras, não podemos imaginar o 

desenvolvimento de um indivíduo de maneira isolada, pois no processo de ensino e 
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aprendizagem, tanto o professor como os outros alunos atuam na Zona de 

Desenvolvimento Proximal e por meio do diálogo e da interação, os conhecimentos 

vão se construindo, pois, nessa perspectiva, o professor não deixa de lado o 

conhecimento prévio que o aluno tem de determinado assunto, uma vez que não 

somos tábulas rasas, trazemos conosco conhecimentos adquiridos pela vivência.   

 Propostas didáticas que se fundamentam no diálogo e na interação, 

possibilitam a produção do conhecimento e não a reprodução deste, pois coloca o 

aluno como agente ativo do processo de ensino e aprendizagem. A construção do 

conhecimento ocorre por meio de compartilhamentos de ideias, informações, 

responsabilidades, decisões e cooperações entre os indivíduos. Nessa direção, a 

escola deve atuar estabelecendo um clima de troca, de diálogo, de inter-relação, de 

transformação, de enriquecimento mútuo. O professor por sua vez vivencia uma 

relação horizontal com os alunos para que ambos se envolvam num processo 

intermitente de investigação e discussão coletiva para buscar a produção do 

conhecimento.              

As diferentes atividades didáticas escolhidas pelo professor para abordar 

determinados conteúdos influenciam no aprendizado do aluno. Algumas dessas 

atividades priorizam a comunicação dialógica. Uma sequência didática, por exemplo, 

se enquadra no conjunto dessas atividades que priorizam o diálogo e facilitam a 

aprendizagem quando bem planejadas. Segundo Zabala (1998 apud ENDIPE, 2016) 

toda prática pedagógica exige uma organização metodológica para sua realização. 

O professor precisa ao propor uma atividade ter em mente quais objetivos se quer 

obter. O que percebemos na prática docente é que algumas atividades em sala de 

aula são realizadas sem finalidades, às vezes, só para preenchimento de carga 

horária. Ainda segundo o autor duas perguntas precisam nortear a prática docente: 

“Para que educar? Para que ensinar?”, denominadas pelo autor como perguntas 

capitais que são ponto de partida para a organização do trabalho pedagógico de 

maneira reflexiva. 

Ao planejar uma sequência didática, é importante considerar as relações 

entre professor-aluno e aluno-aluno, as influências dos conteúdos nessas relações, 

o contexto que o aluno está inserido, a organização do tempo e espaço, organização 

dos recursos didáticos e avaliação.  
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Segundo Oliveira (2013), para elaboração de uma sequência didática são 

necessários alguns passos: escolha do tema, questionário para problematizar o 

assunto, planejamento dos conteúdos, definição de objetivos, delimitação da 

sequência de atividades, levando em consideração a formação de equipes, material 

didático, cronograma/planejamento e avaliação dos resultados. A sequência didática 

deve está vinculada ao conteúdo e não ser utilizada para preenchimento de tempo 

ocioso das aulas (ENDIPE, 2016). 

Com base nesses critérios surge a sequência didática interativa: [...]uma 

proposta didático-metodológica que desenvolve uma série de atividades, tendo 

como ponto de partida a aplicação do círculo hermenêutico-dialético para 

identificação de conceitos/definições, que subsidiam os componentes curriculares 

(temas), e, que são associados de forma interativa com teoria (s) de aprendizagem 

e/ou propostas pedagógicas e metodologias, visando à construção de novos 

conhecimentos e saberes. (OLIVEIRA, 2013, p. 43 apud ENDIPE, 2016, p. 5382) 

A sociedade evoluiu ao longo desses anos e a prática educativa também 

deve seguir esse ritmo. Na década de 90, Zabala define uma sequência didática 

com suas especificidades de maneira muito similar a de Oliveira já no século XX, 

isso significa que a preocupação em proporcionar subsídios ao professor para que 

ele promova uma sequência didática efetiva não é de agora, mas ainda continuamos 

com aquelas sequências tradicionais de aula que em nada motiva o aluno. 

A sequência didática interativa (SDI), cujo objetivo é a formação de novos 

saberes, apresenta alguns passos: 

Primeiro passo: Sequência de atividades 

1º momento: definição do tema e componente curricular a ser trabalhado. É entregue 

uma ficha ao aluno para que escreva as suas concepções prévias do assunto.  

2º momento: dividir a sala em grupos para que sintetizem em uma pequena frase o 

conteúdo trabalhado. 

3º momento: eleger um líder de cada grupo para formação de um novo grupo em 

que também farão a síntese do conteúdo em uma só frase. 

4º momento: Chegar a uma definição do tema em estudo. 
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Segundo passo: Sequência de atividades 

1º momento: desenvolver o embasamento teórico sobre o assunto. 

2º momento: Escolher uma atividade para o fechamento do tema que pode ser um 

seminário, confecção de pôsteres ou outras (ENDIPE, 2016). 

Pode-se observar nas concepções de Zabala e Oliveira (1998, 2013 apud 

ENDIPE, 2016) que uma sequência de atividades deve ser produzida numa 

perspectiva do ensino de conteúdos de forma sequenciada, com objetivos bem 

definidos e esclarecidos para professores e alunos, contribuindo para a 

aprendizagem e construção do conhecimento e de novos saberes. Deve também 

servir de reflexão para o professor sobre sua prática em sala de aula, pois muitas 

vezes atribuímos ao aluno a responsabilidade de não compreensão do assunto, mas 

continuamos com as mesmas aulas e metodologias de ensino. Dentro dessa 

perspectiva alguns autores desenvolveram trabalhos que descreveremos abaixo. 

 Macedo (2014) desenvolveu uma sequência fundamentada na metodologia 

dos três momentos pedagógicos integrando a utilização de recursos didáticos 

norteadores.  O projeto foi proposto no Colégio Estadual João Plath, no município de 

Mauá da Serra – PR, com alunos do 3º ano do ensino médio. Os conceitos de 

química orgânica foram abordados a partir do tema Combustíveis, em especial o 

álcool e a gasolina utilizando-se de textos, vídeos, experimentos e mapas 

conceituais, que se elaborados criteriosamente favorecem o desenvolvimento do 

raciocínio científico atrelando os conceitos a realidade dos alunos e, posteriormente, 

o auxiliando em sua tomada de decisões em alguma situação de seu cotidiano. O 

conhecimento foi explorado primeiramente com uma problematização, seguido de 

sua organização e consequente aplicação. No 1º momento, foi introduzida uma 

questão problematizadora a partir da temática combustível com a finalidade de 

analisar e selecionar as respostas mais relevantes para iniciar o debate. No 2º 

momento, os conhecimentos necessários para a compreensão do tema proposto e 

da questão inicial foram sistematizados. O tema foi explorado com atividades 

diversas, tais como: textos para leitura, vídeos e experimentos no caso específico da 

adulteração da gasolina. No 3º momento, o conhecimento que vem sendo 

incorporado pelo aluno foi abordado sistematicamente, a aquisição e assimilação de 
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conceitos com a organização dos saberes foi analisada e interpretada com a 

utilização de mapa conceitual, que possibilita uma representação esquemática 

podendo propiciar uma aprendizagem significativa. 

Rodrigues et al (2017) propuseram uma sequência didática, tendo como tema 

central o milho, ingrediente principal das comidas típicas consumidas durante as 

festas juninas, a fim de aproximar conceitos químicos da realidade dos estudantes 

numa perspectiva de contextualização sociocultural, estruturada na dinâmica dos 

momentos pedagógicos. O trabalho foi aplicado em uma turma de vinte e três alunos 

do segundo ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Luiz Gonzaga de 

Albuquerque Burity, localizada em João Pessoa-PB. No 1º momento, apresentaram 

o tema, aplicaram um questionário para sondagem de concepções prévias dos 

alunos, leitura e reflexão de texto em cordel, leitura individual e em grupo de um 

texto intitulado “A importância do milho na vida das pessoas”, discutiram mediados 

pelo professor e elaboraram questionamentos. No 2º momento, organizaram o 

conhecimento sobre os conceitos de pressão e temperatura em termodinâmica, 

química na agricultura e química na saúde. No 3º momento, responderam um 

questionário de avaliação final e discutiram. Os resultados mostraram um avanço da 

compreensão dos alunos acerca dos fenômenos e características associadas ao 

uso, à produção e aos aspectos nutricionais do milho. Conseguiram também definir 

melhor alguns conceitos, tais como o de funções orgânicas se apropriando de 

termos científicos usados em algumas respostas apresentadas. 

Correia et al (2010) realizaram uma pesquisa a fim de que os estudantes 

compreendessem a evolução do conceito de isomeria. As estratégias de ensino 

foram fundamentadas em concepções prévias e subsidiadas pela evolução 

conceitual, dentro de uma abordagem construtivista. A pesquisa foi realizada em 

uma turma de 25 alunos da terceira série do ensino médio da Escola Pública João 

Vicente de Queiroz, localizada na Praça Marcionilo Pedrosa, S/N – Centro, no 

município de Água Preta Zona da Mata. No 1º momento, realizaram uma visita in 

locus para conhecer a escola e a metodologia do professor regente, levantamento 

de concepções prévias a partir de entrevistas semiestruturadas com os estudantes, 

realização de um pré-teste para levantamento das concepções prévias dos 

estudantes e os pré-testes foram analisados. No 2º momento, a partir das 



29 
 

concepções prévias levantadas no 1º momento, foram propostas algumas 

estratégias de ensino, tais como: painel integrado, seguida da construção de um 

painel interativo e posteriormente oficinas pedagógicas que foram realizadas com 

base nos três momentos pedagógicos de Delizoicov et al (2002 apud CORREIA et 

al, 2010). 

Os resultados do trabalho desenvolvido por Correia et al (2010), mostraram 

que a intervenção didática contribuiu para que os estudantes melhorassem suas 

concepções para outras cientificamente aceitáveis se comparadas ao início de 

quando se deu a pesquisa. Além disso, os resultados aqui discutidos podem ser 

utilizados por docentes de ensino médio como ponto de partida para outras 

experiências. 

Lima (2018) fez uma pesquisa com 39 estudantes do 3º ano do ensino médio 

regular, do período diurno da Escola Estadual José Vitorino de Medeiros, a única 

escola estadual da cidade de Sossego - PB que disponibiliza o ensino fundamental e 

médio regular. Inicialmente foi aplicado um questionário para levantamento das 

concepções prévias dos estudantes, em seguida uma sequência de aulas para 

depois aplicar o jogo e realizar uma atividade experimental. Por fim, aplicação de um 

questionário avaliativo. Os resultados mostraram que os alunos mudaram a sua 

visão com relação à disciplina tendo em vista o uso de recursos didáticos que 

propiciaram isso, como também, as respostas dadas ao questionário inicial e final 

sofreram modificações significativas o que implica dizer que os alunos incorporaram 

novas definições por conta de todas as etapas da sequência didática. 

 Pode-se observar nos trabalhos dos pesquisadores CORREIA (2010); 

MACEDO (2014); RODRIGUES (2017) e LIMA (2018), o uso dos três momentos 

pedagógicos de Delizoicov que são problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. Os resultados foram satisfatórios, pois 

em algumas pesquisas os estudantes mudaram completamente o conceito que 

tinham antes de se iniciar a pesquisa e em outros, melhoraram suas concepções 

prévias. Vale ressaltar também que se tratando de uma pesquisa qualitativa, o 

importante não são somente números, pois o fenômeno deve ser analisado numa 

perspectiva integrada. Para isso, o pesquisador vai a campo buscando captar o 

problema em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas. Vários 
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tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do 

fenômeno. Além disso, a pesquisa pode ser conduzida a caminhos diferentes, por 

exemplo, começamos querendo investigar determinado fenômeno e dentro dele 

surgem outros aspectos que vão se tornando relevante no desenrolar da pesquisa. 

          Nessa pesquisa, a elaboração da sequência didática baseou-se nos três 

momentos pedagógicos de Delizoicov (Diagrama 1): problematização, organização 

do conhecimento e resolução da problemática. Também foram utilizadas estratégias 

didáticas como, por exemplo, o uso do painel integrado e experimentação. 

Diagrama 1: Etapas da pesquisa 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

1.4. Olhar dos aspectos didático-pedagógicos dos conteúdos nos documentos 
oficiais 

Os documentos que direcionam a educação no ensino médio do nosso país 

são: Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) – PCNEM, Parâmetros 

Curriculares Nacionais Mais – PCNmais, e Orientações Curriculares para o Ensino 

Aplicação do 
questionário 

Leitura do artigo 
"Alcoolismo e 

Educação 
Química" 

Painel integrado 

Elaboração das 
resenhas 

Discussão 
(Plenária) 

Aula expositiva 
Tema: Álcool-

definição, reações 
e aplicações 

Resolução de 
exercícios 

Elaboração e 
aplicação de 

experimentos 

Elaboração de um 
relatório 

Elaboração de um 
questionário 



31 
 

Médio – OCEM, estes destacam aspectos importantes sobre o que o aprendizado de 

Química no ensino médio deve possibilitar. Os PCNEM declaram: 

“[...] deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos 
em si, quanto da construção de um conhecimento científico em estreita 
relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 
sociais, políticas e econômicas”. Dessa forma, os estudantes podem “[...] 
julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da 
mídia e da própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto 
indivíduos e cidadãos” (PCNEM, 1999, p. 84) 

 

Para alcançar esse objetivo, os professores precisam tornar suas aulas 

menos conteúdistas e dar mais significados ao que se é ensinado. O aluno se 

sentirá mais motivado a aprender quando perceber a funcionalidade do que se 

aprende. Neste sentido, sobre a função da aprendizagem da química os PCNEM 

declaram: 

O aprendizado de Química pelos alunos de ensino médio implica que eles 
compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de 
forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as 
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse 
aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos 
químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em 
estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 
ambientais, sociais, políticas e econômicas (BRASIL, 2000, p.31). 

 

Em relação aos aspectos metodológicos da Química no ensino médio as 

OCEM defendem como um dos principais eixos do ensino dessa ciência, a 

contextualização e interdisciplinaridade baseada em situações reais ou em 

experimentação. A articulação dinâmica entre teoria e prática em detrimento da 

mera transmissão repetitiva de “verdades” prontas e isoladas ajuda o aluno a dar 

significado ao que é transmitido. Segundo Martins e Silva (2015) as diretrizes 

curriculares a contextualização e a interdisciplinaridade são adotadas como eixos 

estruturados dos currículos de ensino médio: 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM (1998) 
estabelece que os princípios pedagógicos da identidade, diversidade e 
autonomia, da interdisciplinaridade e da contextualização serão adotados 
como estruturadores dos currículos do Ensino Médio. A aprendizagem 
significativa pressupõe a existência de um referencial que permita aos 
alunos identificar com as questões propostas em aula se articule com sua 
realidade. (MARTINS e SILVA 2015, p. 1-7).  
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Pode-se perceber que tanto nas OCEM quanto nos PCN+ e DCNEM existe 

uma preocupação no que tange inserir o conteúdo em um contexto. Nesse sentido, a 

proposta de ensino apresentada pelos PCNEM, OCEM e PCN+ são contrários à 

velha ênfase na memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos 

como fragmentos desligados da realidade dos alunos. Assim, de acordo com a 

própria história do desenvolvimento dessa ciência, a Química deve ser apresentada 

estruturada sobre o tripé: transformações químicas, matérias e suas propriedades e 

modelos explicativos. 

Por exemplo, para o conteúdo de funções orgânicas no Ensino Médio, as 

OCEM determinam dentro dos modelos explicativos que o estudante deve fazer a 

identificação das estruturas químicas dos hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, 

cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, carboidratos, lipídeos e proteínas. As OCEM 

colocam em sua matriz curricular apenas a identificação, mas é preciso ter em 

mente que “os conteúdos curriculares não são fins em si mesmos, mas meios 

básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as sobre as 

informações” (BRASIL, 1998, Art. 5º apud BRASIL, 2006). Nesse sentido, o princípio 

da contextualização estabelecido nas DCNEM e referendados pelos PCNEM e pelos 

PCN+ assume seu papel central na formação da cidadania a partir da reflexão crítica 

que só é possível com conhecimento.  

    Ainda nesse sentido, a atual BNCC define:  

Competências e habilidades que permitem a ampliação e a sistematização 
das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental no 
que se refere: aos conhecimentos conceituais da área; à contextualização 
social, cultural, ambiental e histórica desses conhecimentos; aos processos 
e práticas de investigação e às linguagens das Ciências da Natureza. 
(BNCC, 2018).  

                   

                  Dessa forma, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias propõe um aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida e 

Evolução e Terra e Universo. Dominar essas temáticas constituem uma base que 

permite aos estudantes discutir situações-problema que surgem de diferentes 

contextos socioculturais, além de promover a compreensão e interpretação de leis, 

teorias e modelos, aplicando-os na resolução de problemas individuais, sociais e 

ambientais. Sendo assim, os estudantes podem ampliar os saberes que já possuem 
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sobre as temáticas e reconhecerem as potencialidades e limitações das Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias. Abaixo o que determina a BNCC nas temáticas 

citadas acima: 

Em Matéria e Energia, no Ensino Médio, diversificam-se as situações-
problema, referidas nas competências específicas e nas habilidades, 
incluindo-se aquelas que permitem a aplicação de modelos com maior nível 
de abstração e que buscam explicar, analisar e prever os efeitos das 
interações e relações entre matéria e energia (por exemplo, analisar 
matrizes energéticas ou realizar previsões sobre a condutibilidade elétrica e 
térmica de materiais, sobre o comportamento dos elétrons frente à absorção 
de energia luminosa, sobre o comportamento dos gases frente a alterações 
de pressão ou temperatura, ou ainda sobre as consequências de emissões 
radioativas no ambiente e na saúde). (BNCC, 2018). 

Em Vida, Terra e Cosmos, resultado da articulação das unidades temáticas 
Vida e Evolução e Terra e Universo desenvolvidas no Ensino Fundamental, 
propõe-se que os estudantes analisem a complexidade dos processos 
relativos à origem e evolução da Vida (em particular dos seres humanos), 
do planeta, das estrelas e do Cosmos, bem como a dinâmica das suas 
interações, e a diversidade dos seres vivos e sua relação com o ambiente. 
Isso implica, por exemplo, considerar modelos mais abrangentes ao 
explorar algumas aplicações das reações nucleares, a fim de explicar 
processos estelares, datações geológicas e a formação da matéria e da 
vida, ou ainda relacionar os ciclos biogeoquímicos ao metabolismo dos 
seres vivos, ao efeito estufa e às mudanças climáticas. (BNCC, 2018). 

              

                A BNCC ainda propõe discutir o papel do conhecimento científico e 

tecnológico na organização social, nas questões ambientais, na saúde humana e na 

formação cultural, ou seja, analisar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade 

e ambiente. Contextualizar supera a exemplificação de conceitos com fatos ou 

situações do cotidiano durante as aulas, a aprendizagem deve tornar o aluno 

protagonista no enfrentamento de questões do seu dia a dia, tais como consumo, 

energia, segurança, ambiente, saúde, entre outras. 

             A BNCC também traz uma crítica quanto a questão histórica, pois trazer o 

contexto histórico para o aluno não deve se restringir em citar o nome do cientista e 

a data da história da ciência, mas fazer o estudante compreender os impasses que a 

ciência enfrentou a fim de que pudesse se desenvolver. Impasses políticos, 

econômicos, tecnológicos, ambientais e sociais de cada local, época e cultura. Ainda 

sugere que o uso de situações-problema envolva melhoria da qualidade de vida, 

segurança, sustentabilidade, diversidade étnica e cultural, entre outras. Espera-se 

também que os estudantes possam avaliar o impacto das tecnologias 

contemporâneas em seu cotidiano e entender que as Ciências da Natureza é um 
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referencial importante para a compreensão de fenômenos e problemas sociais. 

Propõe também que o estudante desenvolva o lado investigativo das ciências e se 

aproprie da linguagem científica por meio de seus códigos, símbolos, nomenclaturas 

e gêneros textuais, é parte do processo de letramento científico necessário a todo 

cidadão. Além de instigá-lo a divulgar o conhecimento adquirido por meio de 

diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).  

              Em suma, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias devem 

garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas e 

habilidades a ser alcançadas em cada etapa. 

Tendo em vista todos os exemplos da literatura já citados e em mente o que 

dizem os documentos legais, partimos à construção de nossa proposta com base 

nos três momentos pedagógicos propostos por Delizoicov. Para tanto, no próximo 

capítulo discorreremos sobre esse tema. 

 

Capítulo 2. ABORDAGEM SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO 

Passo inicial: Local da intervenção didática e sujeitos investigados 

  

A pesquisa foi realizada na Escola Núcleo Educacional Machado de Assis 

(Particular), que disponibiliza o ensino fundamental e médio regular. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, participaram 19 estudantes do 3º ano do ensino 

médio regular que previamente concordaram em participar, do período diurno da 

escola supracitada. O critério de escolha da turma foi o fato da mestranda ministrar 

aulas nesta referida turma e perceber a falta de motivação por parte dos estudantes 

para aprender Química. A maioria dele só decora mecanismos e fórmulas para 

passar. A intervenção didática foi de extrema importância. 

Etapa da intervenção didática: Aulas sobre Função Orgânica Álcool 

Na elaboração do plano de ensino, o planejamento das aulas teóricas, não 

sofreram muitas modificações em relação às que vinham sendo realizadas 

anteriormente. O que foi acrescido foi uma pergunta ou problema no início da aula 

para que os estudantes debatessem e buscassem soluções adequadas, ou seja, o 
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que é alcoolismo? Também foi incluído exercícios a serem resolvidos durante as 

aulas pelos grupos que foram definidos para realização do trabalho experimental. 

Para cada grupo foi proposto aos estudantes à elaboração e aplicação de 

experimentos sobre a função álcool com materiais de fácil aquisição e baixo custo a 

fim de instigar nos alunos o senso crítico, a pesquisa e a investigação. Também foi 

solicitado aos estudantes a elaboração de relatório. Este serviu para avaliação do 

entendimento dos estudantes em relação às aulas teóricas, aulas experimentais e 

exercícios propostos.  

Etapa de Elaboração da Sequência Didática 
 

   A SD contemplou doze aulas de sessenta minutos, no contexto da disciplina 

de Química. Para a realização desta pesquisa de cunho qualitativo foi realizada a 

elaboração de uma sequência didática (SD) em cinco momentos, conforme tabela 1. 

Para iniciar a problematização proposta aos estudantes, em um primeiro momento 

foi realizado levantamento das concepções prévias dos estudantes e em seguida 

apresentado um texto sobre alcoolismo (duas aulas). Em seguida, propôs-se uma 

discussão sobre os possíveis benefícios e malefícios do álcool. Após a discussão 

com os estudantes, o conhecimento científico sobre o assunto foi abordado 

realizado um painel integrado (duas aulas) e em seguida os resultados foram 

apresentados em plenária. Nesta etapa, utilizou-se como estratégia de avaliação a 

elaboração de resenha pelos estudantes a fim de avaliá-los acerca do conteúdo 

ministrado. No terceiro momento foi desenvolvida atividades experimentais e a 

discussão dos resultados observados durante o experimento, correlacionando-os à 

aula teórica (quatro aulas). Neste momento da SD, utilizou-se da escrita de relatório 

como estratégia de avaliação. No quarto momento foi desenvolvido uma aula sobre 

grupos funcional e funções orgânicas, utilizando como estratégia de ensino a 

exposição dialogada (duas aulas). Por fim, aplicou-se um questionário aos 

estudantes, para avaliação dos estudantes (uma aula). Ainda do quarto momento foi 

avaliada a SD.  
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Tabela 1. Atividades desenvolvidas na sequencia didática 

Momentos Atividade realizada Nº de aulas 

1º momento 1. Apresentação e discussão 

de uma questão 

problematizadora. 

2. Aplicação de um 

questionário e sondagem do 

conhecimento prévio dos 

estudantes. 

3. Apresentação de um artigo 

sobre o alcoolismo. 

Duas aulas 

2º momento 1. Painel integrado 

 

Duas aulas 

3º momento 21 Aula prática  sobre Álcool 

– Definição, reações e 

aplicações. 

Quatro aulas 

4º momento 2. Exposição dialogada sobre 

grupos funcionais e funções 

orgânicas 

Duas aulas 

5º momento 1. Aplicação de um 

questionário aos estudantes. 

2. Avaliação da SD 

Uma aula 

 

Uma aula 

 

Momento 1: Aplicação de um questionário (Apêndice A) 
 

 Esse questionário teve por finalidade, na 1ª aplicação, sondagem dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, 2ª aplicação, verificar o quão relevante foi à 

leitura do artigo científico (Alcoolismo e Educação Química) e a 3ª, avaliar o 

progresso dos estudantes quanto ao conteúdo ministrado. O mesmo questionário foi 

aplicado as três vezes, mas ele contempla questões abertas e uma de múltipla 

escolha havendo a necessidade de justificativa do item marcado. Foi aplicado em 

intervalos grandes de tempo a fim de que os alunos não decorassem as respostas.  

Momento 2: Painel Integrado  
 

Realizado com os estudantes mediante a leitura de um artigo científico. 

Foram divididos em equipes de 4 integrantes e uma equipe com 3, cada grupo ficou 

responsável por uma parte do artigo. A escolha das equipes foi mediante afinidade 
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dos estudantes. Após a leitura, cada membro fez o seu relato por escrito do que 

havia lido e novas equipes foram formadas com um participante de cada equipe 

formada anteriormente de maneira a contemplar todo o artigo. Em seguida, juntaram 

as ideias de forma coerente e coesa e apresentaram em uma plenária. O painel 

integrado teve por intuito promover a atividade em grupo de maneira a estabelecer a 

comunicação e reflexão acerca do tema proposto. 

Momento 3: Aula expositiva com auxílio de recursos – Aula sobre alcoolismo e 
a função orgânica álcool.  

Aula para ilustrar alguns termos químicos, embasar a aula teórica seguinte 

sobre funções orgânicas oxigenadas, através da utilização de um texto de 

divulgação científica e aula expositiva dialogada. Aula expositiva dialogada sobre as 

estruturas, nomenclatura, classificação e reações dos álcoois e resolução de 

exercícios. Em seguida, a realização de uma atividade experimental e posterior 

elaboração de um relatório. 

 

Momento 4: Atividades experimentais 
 

  Esta atividade foi realizada de acordo com os três momentos pedagógicos 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2003), conhecido como experimentação 

problematizadora. No primeiro momento problematizaram o conteúdo inserindo na 

realidade dos alunos. No segundo momento, foram realizados discussões e registros 

das ideias que são construídas pelos alunos. No terceiro momento, aplicação do 

conhecimento diante de novas situações para verificar se os estudantes são 

capazes de mobilizar os saberes construídos diante dos contextos apresentados. 

Neste momento o protocolo experimental foi realizado pelos estudantes sob a 

coordenação do professor regente. Os materiais utilizados foram alternativos e 

convencionais. 

 

Momento 5: Etapa de Avaliação dos Estudantes e da Aplicação da Sequência 

Didática 

 

A avaliação do processo da Sequência Didática aplicada é fundamental para 

a análise do alcance educacional dos objetivos do trabalho, bem como no fato da 
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mesma proporcionar dados quantitativos e qualitativos que consolidam a sua 

confiabilidade do estudo. De acordo com Guimarães e Giordan (2011), a aplicação 

do processo de avaliação de uma SD compõe um importante passo no sentido de 

um melhor entendimento deste campo de investigação, visto que, embora a 

elaboração e utilização de SD em sala de aula seja um tema atual e importante, 

ainda não há consenso teórico-metodológico na literatura sobre as teorias que 

fundamentem sua elaboração e aplicação. Para esta etapa foi utilizado uma aula de 

60 minutos. 

 

Etapa 1: Avaliação dos estudantes 

A avaliação dos estudantes foi realizada através da escrita de resenha após 

aula expositiva, relatório escrito dos experimentos, painel integrado e questionários 

aplicados no início e término (Apêndice A) do desenvolvimento da SD. Convém 

destacar que no questionário (Apêndice A) foram abordadas questões sobre alguns 

conceitos envolvidos na aula prática e a interação entre a aula teórica e prática. 

 

Etapa 2: Avaliação da SD 

Neste momento, foi aplicado um questionário final (Apêndice B) com o 

objetivo de avaliar a aplicação da sequência didática na visão dos estudantes e 

poder coletar dados para discussão sobre a possível incorporação de elementos 

novos em suas respostas (Apêndice B). 

 

Capítulo 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por se tratar da aplicação de uma Sequência Didática, os parâmetros e 

critérios utilizados para elaboração e a análise dos resultados das atividades 

desenvolvidas seguem a fundamentação do encaminhamento metodológico, o qual 

comprova a efetividade da mesma em relação a seus resultados. Este modelo de 

metodologia de avaliação é desenvolvido sob uma perspectiva sociocultural, tem 

caráter sistematizado e se baseia na confrontação de dados entre as análises das 

sínteses das resenhas e relatórios desenvolvidos pelos estudantes e as análises 

finais dos resultados obtidos pela aplicação em seu contexto prático, no caso as 

estratégias de ensino utilizadas. De uma forma geral os resultados obtidos indicam o 
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veredito de sucesso frente aos objetivos elencados pelo trabalho de pesquisa, pois, 

além do critério da observação simples nos relatos feitos pelos estudantes observa-

se que os mesmos demonstram esta afirmação. 

    

A sequência didática foi iniciada no primeiro momento através da 

problematização inicial da temática, onde o docente fez o seguinte questionamento 

para os estudantes: Sabe-se que as Bebidas alcoólicas são prejudiciais à saúde da 

criança e do adolescente. Como a Escola pode intervir no consumo de bebidas 

alcoólicas? Os estudantes tentaram responderam a pergunta livremente. Mesmo se 

tratando de uma questão simples e que estar presente no cotidiano dos estudantes, 

que exige apenas conhecimento informal, os estudantes se sentiram desafiados, 

uma vez que várias informações em termos de conteúdos e conceitos estão 

presentes na problematização inicial. Em seguida, descrevem-se alguns trechos dos 

diálogos que exemplifica esse debate. 

 

Aluno A: Através de campanhas de conscientização. 

Aluno B: A escola promovendo palestras com profissionais qualificados. 

Aluno C: Aconselhando os alunos a não beberem, pelo menos não tão cedo. 

Aluno D: Com os professores abordando em aula os riscos da bebida 

alcoólica na infância e na adolescência. 

 

Etapa 1: Aplicação de um questionário 

 

    Na primeira etapa, aplicamos um questionário com o objetivo de sondar o 

conhecimento prévio dos estudantes. No questionário (Apêndice A) consta uma 

questão para problematização inicial que buscava verificar a tomada de decisão do 

aluno quanto ao aspecto – Escola como Instituição Social – e como tal, como ela 

poderia intervir no consumo de bebidas alcoólicas? As respostas foram muito 

semelhantes e todos se colocaram afirmando que a Escola deveria fazer campanhas 

com cartazes mostrando os prejuízos da bebida alcoólica e alguns outros também 

afirmaram que os professores poderiam acrescentar essas informações em suas 

aulas. Entre as respostas dadas pelos alunos, pode-se citar: 
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Questionados sobre onde o álcool era encontrado no dia a dia e qual a sua 

importância (Questão 1), obtivemos as seguintes respostas: 

Aluno A “Em bebidas alcoólicas, remédios para ferimentos e etc. Ajuda na 

saúde, como os remédios falados anteriormente.” 

Aluno B: “Nos mercados ou até mesmo dentro de casa; Previne bactéria, 

vírus.” 

Verifica-se nas respostas que os alunos possuem orientação quanto ao local 

onde encontramos álcool e sua importância, mas mesmo assim, as respostas foram 

superficiais sem aprofundamento. Citaram locais clichês. Este momento se constitui 

estratégico, pois aproxima professor e aluno para uma reinterpretação do cotidiano 

destes à luz do conhecimento científico. O professor pode atuar como mediador 

trazendo outras situações nas quais encontramos o álcool no dia a dia e não nos 

damos conta. Segundo Libâneo (1998, p.29) afirma que o professor medeia à 

relação ativa do aluno com a matéria, inclusive com os conteúdos próprios de sua 

disciplina, mas considerando o conhecimento, a experiência e o significado que o 

aluno traz à sala de aula, seu potencial cognitivo, sua capacidade e interesse, seu 

procedimento de pensar, seu modo de trabalhar. Nesse sentido, o conhecimento 

prévio do aluno precisa ser respeitado e ampliado e o professor deve entender que 

ensinar bem não significa repassar conteúdos, mas levar o estudante a pensar 

criticamente. 

Em relação à pergunta seguinte do questionário, 7 estudantes não souberam 

responder que produto é adicionado ao álcool de limpeza para que o mesmo não 

possa ser ingerido (Questão 2). Isso denota a falta de interesse em verificar a 

composição química dos materiais do dia a dia ou falta de conhecimento mesmo 

olhando o rótulo, tanto por parte dos adolescentes como também por parte dos 

adultos. Nesse sentido, os autores Wartha, Silva e Bejarano (2013) destacam a 

importância de se trazer o cotidiano e a contextualização para as aulas de Química, 

este possibilita o aluno inserir o conteúdo em qualquer situação de sua vida (amplia 

as possibilidades e auxilia na tomada de decisões) enquanto que aquele o ajuda em 

situações mais próximas de sua comunidade. 
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Abordados ainda sobre por que o metanol é tóxico (Questão 3), os resultados 

ficaram divididos entre os que não souberam responder (47%) e os que tentaram, 

mas erraram (53%). Entendemos que por se tratar de uma pergunta extremamente 

específica acerca do conteúdo de funções orgânicas e como ainda não tinham 

assistido a nenhuma aula sobre a temática, os estudantes não conseguiram 

responder.   

Na pergunta seguinte, foram interrogados sobre a definição química da 

função álcool (Questão 4), os alunos também ficaram divididos entre os que não 

sabem (47%), os que erraram (47%) e apenas um estudante (6%) conseguiu definir, 

mas não definiu de forma totalmente correta. Na definição ele disse: “Função que 

tem OH em sua estrutura. ” No entanto, sabemos que não é basicamente possuir 

hidroxila na estrutura. Os álcoois são definidos quimicamente por hidroxila ligada à 

carbono saturado, pois tratando-se de instauração (dupla ligação), já caracteriza um 

enol e se a hidroxila está ligada a um anel aromática, já temos fenol. Um dos 

estudantes que respondeu de forma errada colocou: “Interessante e pode ser 

bastante útil.” Percebemos na resposta, a falta de conhecimento sobre o tema.  

 

Os alunos também foram perguntados sobre a classificação dos alcoóis 

(Questão 5) e mais uma vez, não tivemos acertos. 11 alunos tentaram responder e 

erraram. Dentre as respostas, podemos citar: “Ligações simples de carbono com 

uma hidroxila. ” “Simples, duplas e triplas. ” Alguns estudantes tentaram associar a 

classificação de alcoóis com a ideia de tipos de ligações entre átomos. 

Na pergunta seguinte, os alunos deveriam responder quais as reações que 

podem ocorrer com os alcoóis (Questão 6), pensávamos que pelo menos a reação 

de combustão seria citada pelos estudantes, já que esta ocorre todos os dias em 

todos os instantes nos motores de veículos. No entanto, não obtivemos essa 

resposta e apenas um aluno se aproximou daquilo que de fato seria resposta. O 

mesmo disse: “Exotérmica, liberação de calor. ” 

Indagados sobre o grupo funcional dos alcoóis (Questão 7), não souberam 

responder e alguns nem tinham o discernimento acerca do que se tratava a 

pergunta. Podemos verificar isso na resposta dada por um dos estudantes: 



42 
 

“Orgânica.” A análise do gráfico demonstra que a quase 80% dos estudantes não 

sabiam do que se tratava e os outros 20% responderam só para não deixar em 

branco. 

Na pergunta seguinte (Questão 8), colocamos 3 compostos orgânicos e 

perguntamos quais dos três poderia representar um álcool, os alunos tinham 3 

opções para marcar (letras a,b,c) e só podiam marcar uma delas. Não houve 

porcentagem de erro, pois se tratando de uma questão de múltipla escolha, os 

alunos com as opções disponíveis podem arriscar o acerto. Mesmo assim 

percebemos que a maioria (cerca de 90%) erraram. O que denota o fato de mesmo 

a questão sendo de assinalar, o conteúdo precisa ser previamente explicado com o 

professor atuando na zona de desenvolvimento proximal. 

Perguntados sobre que teste pode ser usado para reconhecimento do aldeído 

quando este é formado a partir da primeira oxidação de um álcool primário (Questão 

9), 16 alunos não souberam responder e os 3 alunos que tentaram, erraram. Das 

tentativas de respostas, pode-se citar: “Junção de álcool e fogo. ” “A sua 

decomposição. ” 

Na última questão (Questão 10), foi solicitado aos estudantes que 

identificassem (circulando ou com um traço), o grupo funcional que caracterizava a 

função álcool na Tetraciclina. Nenhum estudante acertou (0%). O que já 

esperávamos, pois quando indagados a cerca de qual grupo funcional caracteriza 

um álcool, apenas um estudante soube responder e mesmo assim a sua resposta 

não estava completa, o que percebemos nessa última questão. Se a resposta dele 

estivesse completa, ele teria condições de encontrar o grupo álcool no composto. 

Excelente oportunidade para o professor mediar o conhecimento e chamar a 

atenção dos alunos sobre o acesso às informações. Temos acesso a tudo de forma 

imediata, mas precisamos tratar esses dados com o auxílio de um especialista que 

no caso de uma sala de aula, é a figura do professor. Destacamos algumas 

respostas dos estudantes à questão 10:  



43 
 

Estudante A: 

 

       Estudante E: 

 

Momento 2: Painel Integrado 

O painel integrado visa promover a comunicação, a participação, a 

cooperação e a integração entre os membros do grupo, permitindo a contribuição de 

todos no estudo e no debate. Segundo Masetto (2002, p. 95), no painel integrado 

cada parcela de conteúdo escolhida pelo professor tem seu estudo realizado em 

primeiro lugar por um grupo pequeno, e, em seguida, “[...] todos os assuntos são 

estudados por todos os alunos, fazendo-se um cruzamento entre os membros dos 

diferentes grupos de tal forma que, em cada novo grupo, tenha representantes de 

todos os primeiros grupos – e, portanto, de todos os assuntos discutidos”. A 

estratégia permite além de tudo, a participação efetiva de todos.  

             Na literatura, encontramos diversos autores que fizeram uso do painel 

integrado e obtiveram êxito em suas pesquisas. Uma aula expositiva é importante, 

mas não desperta sempre o interesse dos alunos e, na maioria das vezes, torna-se 

cansativa para ambos. Nesse contexto, algumas estratégias estão sendo 

desenvolvidas e utilizadas com o intuito de modificar esse cenário. Inocente, 

Castaman e Vieira (2017) desenvolveram uma dinâmica grupal da seguinte forma: 

na primeira etapa, uma discussão sobre conhecimentos prévios seguida de uma 

elaboração e apresentação de conceitos. Na segunda etapa, a entrega de um 

questionário que deverá ser respondido através de pesquisas. Por fim, será feita a 

construção do painel integrado. A dinâmica do painel integrado permitiu trabalhar o 

tema respiração em termos químicos, desenvolvendo conceitos da Tabela Periódica, 

bem como reações e substâncias, por meio de uma abordagem interdisciplinar que 
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articula a Química com a Biologia, possibilitando uma aprendizagem significativa, 

que considera o conhecimento prévio do aluno para a construção do conhecimento 

científico, incorporando-o em sua estrutura cognitiva.  

            Freitas Filho (2010) descreve o uso de várias estratégias de ensino, tais 

como painel integrado, experimentação, leitura e escrita de texto.  

            Por exemplo, podemos citar a pesquisa realizada por Correia (2010) que 

utilizaram como recurso didático o painel integrado. A pesquisa foi desenvolvida em 

dois momentos: a) levantamentos das concepções prévias dos estudantes sobre o 

fenômeno de isomeria; b) intervenção didática em sala de aula para avaliação da 

evolução conceitual. No primeiro momento foi aplicado um questionário e pré-teste. 

No segundo momento, um pós-teste seguido de uma intervenção de ensino (painel 

integrado, painel interativo e oficinas pedagógicas). Os resultados fortaleceram o 

pressuposto de que os estudantes apresentam ideias alternativas sobre 

determinados conceitos e fenômenos, pois a escola não tem exercido com sucesso 

sua função de formar uma cultura e um saber científico adequado, mostraram 

também que a maior parte dos estudantes analisados, apesar de estarem na última 

série do ensino médio, apresenta na maior parte das vezes, ideias alternativas sobre 

o conteúdo trabalhado. Os estudantes apresentaram também uma melhora 

significativa em relação aos dados obtidos inicialmente, o que implica que a 

intervenção didática, até certo ponto, contribuiu para eles ampliarem e aproximarem 

suas ideias às cientificamente aceitas. Os autores também acreditam que a 

pesquisa contribuiu para a evolução conceitual dos estudantes, pois durante as 

discussões as dúvidas e dificuldades vinham à tona. No entanto, os autores 

ressaltam que o objeto de estudo era que todos os estudantes ampliassem suas 

concepções para outras cientificamente aceitáveis e, isso não aconteceu em sua 

plenitude, mas os estudantes melhoraram suas ideias se comparadas ao início de 

quando se deu a pesquisa.  

Nessa etapa os alunos foram divididos em equipes de 4 integrantes e uma 

equipe de 3 integrantes. O artigo da Revista QNESc intitulado: Alcoolismo e 

Educação Química foi dividido entre os participantes da equipe. Todos que leram a 

primeira parte ficaram na mesma equipe, os que ficaram com a segunda parte na 
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mesma equipe e assim por diante (Apêndice C). Ao final dessa leitura, novos 

grupos foram formados de modo que contemplasse todo o artigo. A atividade foi 

finalizada com a discussão entre eles. Durante a discussão, percebemos o 

comprometimento dos alunos no que diz respeito à resolução da problemática inicial.  

Os estudantes se engajaram na resolução da problemática e todos 

participaram de forma efetiva, o que não percebemos diariamente em aulas 

tradicionais com exposição do conteúdo de forma monóloga. Nesse tipo de aula, 

percebemos que no início os alunos participam, pois geralmente os professores 

começam fazendo perguntas que fazem a sondagem do conhecimento prévio dos 

estudantes. No entanto, ao longo do desenvolvimento da aula, eles perdem o 

interesse, pois se dispersam com situações mais atrativas, como por exemplo, o 

aparelho celular. Hoje, para o professor competir com o celular em sala de aula, tem 

sido desafiador. Porém, acreditamos que não trata-se de uma competição, o 

professor pode usar essa ferramenta a seu favor. O método de ensino tradicional é 

centrado no professor que se torna protagonista do ensino e os alunos agentes 

passivos do processo. No referido método, o professor é o detentor do 

conhecimento e este é transmitido aos alunos por meio de aulas expositivas. Ainda 

nesse método, os alunos se apropriam do conhecimento por meio da memorização 

e repetição contínua do conteúdo ensinado sem realizar muitos questionamentos 

acerca da sua origem e desdobramentos. Em contrapartida, mesmo com a utilização 

dessa estratégia de ensino, os alunos conseguiram resolver a problemática inicial 

participando efetivamente e isso foi perceptível em suas falas. (KRÜGER; ENSSLIN, 

2013) 

Grupo 1: “Relata-se no texto as consequências do álcool. O álcool consumido 

moderadamente e não frequentemente, pode fazer bem. Dando ênfase ao vinho que 

pode prevenir a DCI – Doença Cardíaca Isquémica, devido a ação do álcool em 

componentes godurosos.” 

Grupo 2: “O álcool pode tanto fazer mal, como fazer bem...” 

Grupo 3: “O etanol é considerado alimento, pois na sua oxidação produz CO2 

que gera energia, porém contém quantidades insignificantes de vitaminas e sais, e 
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ainda atrapalha a absorção de nutrientes. O álcool é considerado uma droga, pois 

atua em sistemas do organismo.” 

Grupo 4: “O Encontro Nacional da SBPC foi dividido em dois grupos: 1º) 

Favoráveis do ensino de bebidas alcoólicas nas aulas de Química. 2º) Contra ao 

ensino desse conteúdo.” 

               Os alunos mostraram interesse pelo que havia sido proposto e acreditamos 

que suas concepções prévias foram modificadas e melhoradas cientificamente. 

Momento 3: Atividade experimental 

          A partir do século XVII, as leis formuladas deveriam passar pelo crivo das 

situações empíricas propostas, dentro de uma lógica sequencial de formulação de 

hipóteses e verificação de consistência, portanto, a experimentação ocupou um 

papel essencial na consolidação das ciências naturais. A experimentação corroborou 

para que naquele período ocorresse uma ruptura com as práticas de investigação 

vigentes, que consideravam ainda uma estreita relação da Natureza e do Homem 

com o Divino, e que estavam fortemente impregnadas pelo senso comum. A 

experimentação ocupou um lugar privilegiado na proposição de uma metodologia 

científica, que se pautava pela racionalização de procedimentos, tendo assimilado 

formas de pensamento características, como a indução e a dedução. (INOCENTE, 

CASTAMAN e VIEIRA, 2017) 

 

          Nesse viés, a partir do momento que a atividade experimental começou a se 

desenvolver, diversos cientistas começaram a fazer uso dela o que permitiu que a 

Química fosse se desenvolvendo enquanto Ciência. Um grande exemplo disso é o 

Antoine Lavoisier que construiu, na França, o seu próprio laboratório para 

desenvolvimento de pesquisas. Nos dias atuais não é diferente, Silva et al (2014) 

desenvolveram uma experimentação com alunos do curso técnico em agropecuária 

integrado ao ensino médio, turma de 3º ano, que integrasse outras disciplinas e que 

contribuísse com a qualidade do ensino. Durante o projeto, os alunos leram textos 

sobre o assunto, desenvolveram (adaptaram) e aplicaram a metodologia, 

investigaram os resultados e os apresentaram à comunidade estudantil por meio de 

seminário, apresentação de banner na Semana de Ciência e Tecnologia realizada 
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na instituição e produção de um artigo entregue aos professores. A experimentação 

tem sido amplamente usada, mas na maioria das vezes para demonstrar teorias ou 

reafirmá-las o que leva os alunos a uma motivação passageira por meio de 

experimentos rápidos e quase mágicos e que nada contribui com a construção do 

conhecimento. Nessa experimentação, pensou-se em inserir o conteúdo nas demais 

disciplinas a fim de que os alunos pudessem exercer um pouco da ética social e 

ambiental tão importantes em qualquer área do conhecimento como também 

escolher um tema que não se apresentasse como algo externo à realidade dos 

alunos. Isso vem ao encontro do que propõe os Parâmetros Curriculares Nacional 

(PCN) para o ensino de ciências.  

 

É importante que os professores tenham claro que o ensino das 
ciências naturais não se resume na apresentação de definições 
científicas, como em muitos livros didáticos, em geral fora da 
compreensão dos alunos. Definições são o ponto de chegada para o 
ensino, aquilo que se pretende que o estudante compreenda e 
sistematize, ao longo ou ao final de suas investigações. (Brasil, 1998, 
p. 28) 
 

          Durante a realização da atividade, seguiram os três momentos pedagógicos 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2003), conhecido como experimentação 

problematizadora. No primeiro momento problematizaram o conteúdo inserindo na 

realidade dos alunos. No segundo momento, foram feitas discussões e registros das 

ideias que são construídas pelos alunos. No terceiro momento, aplicação do 

conhecimento diante de novas situações para verificar se os estudantes são 

capazes de mobilizar os saberes construídos diante dos contextos apresentados. Os 

resultados mostraram que os estudantes foram capazes de trabalhar os conteúdos 

propostos, dinamizar as interações dentro e fora da sala de aula, além de 

desenvolverem aprendizagens relevantes e significativas.  

 

       Outro exemplo de atividade experimental é a que foi realizada por Pazinato 

(2012) em livros didáticos de química e com professores do ensino médio em 

relação à abordagem do conteúdo de funções orgânicas nas escolas e o 

desenvolvimento também de uma atividade experimental de identificação de grupos 

funcionais, utilizando medicamentos como reagentes, aplicada com licenciandos em 

Química da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).   
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        A pesquisa foi realizada em três etapas: primeiramente foi feita uma visita a 

cinco escolas de ensino médio da cidade de Santa Maria (RS), com o objetivo de 

conhecer como os professores de química dessas escolas desenvolvem o conteúdo 

de funções orgânicas. A segunda etapa consistiu em uma análise da abordagem 

desse conteúdo nos livros didáticos de química mais utilizados nas cinco escolas. 

Por último, foi desenvolvida uma atividade experimental com os acadêmicos de 

Química Licenciatura da UFSM, com o intuito de apresentar uma abordagem 

diferenciada, relacionando os medicamentos com os grupos funcionais.  A atividade 

experimental apresentada neste trabalho foi desenvolvida com graduandos do curso 

de Química Licenciatura, no espaço Ciência Viva – UFSM, e teve por objetivo propor 

uma maneira diferenciada, da que é desenvolvida pelos professores e proposta 

pelos livros didáticos, na abordagem do conteúdo de grupos funcionais por 

intermédio da utilização da temática dos medicamentos. Essa atividade experimental 

utiliza-os como amostras reais para a identificação dos grupos funcionais presentes 

nas estruturas químicas dos seus princípios ativos. Os resultados mostraram que foi 

possível contextualizar a abordagem do conteúdo funções orgânicas, desvinculando 

um pouco do que traz os livros didáticos, pois estes trazem esse conteúdo de forma 

tradicional, com poucos experimentos e, na maioria das vezes, desvinculados da 

realidade dos alunos.  

A experimentação por si só não determina a construção do conhecimento. A 

experimentação é importante na formação de elos entre as concepções 

espontâneas e os conceitos científicos, propiciando aos estudantes oportunidades 

de confirmar suas ideias ou então reestruturá-las. De acordo com Santos e 

Schnetzler (1996), as atividades experimentais são relevantes quando 

caracterizadas pelo seu papel investigativo e sua função pedagógica em auxiliar os 

estudantes na compreensão dos fenômenos e na construção de conceitos. Uma 

atividade experimental pode, entre outras funções, iniciar uma aula a fim de 

despertar a curiosidade e investigação por parte dos estudantes como também 

servir de reforço à teoria que foi explicada previamente.  

         Diante do exposto, os alunos realizaram experimentos dentro da temática 

alcoolismo. Os experimentos foram retirados da literatura e passaram por algumas 
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modificações. O grupo 1 realizou um experimento intitulado “A oxidação de alcoóis” 

com o objetivo de mostrar se a gasolina foi adulterada ou não descobrindo a 

quantidade exata de álcool que tem nela. Para isso, foi colocado 50 ml de gasolina 

na proveta, em seguida a mesma quantidade de água e por fim, mexer bem. Foi 

observado que a gasolina não se mistura com a água formando uma mistura 

heterogênea. A água precipitou por apresentar uma densidade maior que a gasolina. 

No início, foram adicionadas iguais quantidades de água e gasolina e, ao fim do 

experimento, foi observado uma leve diferença de mL na quantidade de álcool que 

foi adicionada inicialmente. Essa diferença decorre da gasolina que estava 

levemente adulterada e a água contida nela por questões de afinidade se misturou 

com o álcool.  

       O grupo 2 realizou um experimento intitulado “Reação de combustão”. Os 

materiais utilizados na prática foram: garrafa pet com furo na tampa; 5 mL de álcool; 

fósforo; telha. Colocou-se álcool dentro da garrafa, balançou-se a garrafa até 

evaporação de parte do álcool. Em seguida, o excesso foi removido. A garrafa foi 

apoiada na telha a fim de criar um plano inclinado para que a garrafa (foguete) 

atingisse seu ponto máximo, aproveitando toda sua propulsão. Por fim, o fósforo foi 

aproximado da tampa, provocando a combustão no interior da garrafa. Na reação de 

combustão é liberada uma grande quantidade de energia com a produção de gás 

carbônico e vapor d‟água. Esses gases saem pelo furo da garrafa com uma força de 

intensidade igual à força que a garrafa faz para expulsar os gases do seu interior. 

       O grupo 3 executou um experimento intitulado “Caráter ácido-base de alcoóis”. 

Os materiais utilizados nessa prática foram: dois tubos de ensaio, um béquer, um 

bastão de vidro, uma espátula, água destilada, NaOH sólido, fenolftaleína, álcool 

isopropílico, álcool etílico 95%. Preparou-se uma solução de hidróxido de sódio. Em 

seguida, adicionou-se a solução de hidróxido de sódio em dois tubos de ensaio. Foi 

adicionada fenolftaleína nos dois tubos de ensaio com NaOH. Foi observado que a 

fenolftaleína ficou rosa, pois é um indicador que em meio básico assume essa cor. 

Depois, adicionou-se álcool etílico 95% na solução de NaOH e fenolftaleína em um 

dos tubos de ensaio. A coloração rosa se manteve. A coloração da solução se 

manteve porque o álcool etílico tem caráter neutro e não reagiu com o NaOH. Por 

fim, foi adicionado álcool isopropílico na solução de NaOH e fenolftaleína no outro 
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tubo de ensaio. Após alguns segundos, a solução se dividiu em duas fases. A 

solução se dividiu em duas fases porque o álcool isopropílico tem caráter ácido. 

Esse reagiu com o NaOH, separando o hidróxido de sódio da fenolftaleína. 

     O grupo 4 realizou o experimento intitulado “Serpente de Faraó”. O experimento 

deveria ser feito com o tiocianato de mercúrio, porém este libera vapores tóxicos, 

sendo substituído pelo bicarbonato de sódio + açúcar. O objetivo do experimento é a 

combustão da sacarose e do bicarbonato de sódio, formando gás carbônico e água. 

É justamente a parte do carbono restante que forma a serpente e faz com que o 

experimento cresça, com o auxílio do álcool. Os materiais utilizados foram: 3 

colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, areia, uma 

forma, álcool, álcool em gel, fósforo. A areia banhada em álcool é colocada em um 

recipiente que tenha uma boa área para que seja feito o experimento, de forma a 

forrar toda sua extensão. Logo após, acrescenta-se a mistura de açúcar e 

bicarbonato, na forma de pastilhas, ou simplesmente fazendo um "montinho", depois 

é colocado o álcool em gel em torno da mistura (açúcar + bicarbonato), ao fazer isso 

basta colocar o fogo, e ver a reação acontecer. Ao final do experimento, percebe-se 

a formação de estruturas semelhantes a uma cobra de cinzas e a liberação de 

dióxido de carbono e água pela queima da sacarose e decomposição do bicarbonato 

de sódio, resultando no crescimento da "cobra". Ademais, o fato da serpente 

apresentar a cor preta é resultado da combustão incompleta da sacarose que tem 

como um dos produtos constituintes do carvão. 

O grupo 5 realizou o experimento intitulado “Produção do álcool”. O objetivo 

do experimento é a produção do etanol a partir da destilação de uma solução 

composta por água, açúcar e fermento biológico. Os materiais utilizados foram: 

500ml de água a 40°C, 50g de fermento biológico, 165g de açúcar. Para a 

construção do destilador foram utilizados: 3 canos de meia, roscas de cano, 

mangueira, 2 garrafas de vidro e 1 PET de 2L. No processo de montagem, cortou-se 

a mangueira dividindo-a em partes pequenas e em partes alongadas, além de cortar 

o cano em partes simétricas e fazer furos na garrafa PET. Passou-se as partes da 

mangueira nos furos feitos e no meio do cano principal, vedando as brechas com 

uma cola (polipox) ou fita isolante. Depois desse processo, encaixamos as partes e 

o destilador ficou pronto para o experimento. Já para fazer a solução, bastou-se 



 

51 
 

misturar os ingredientes e agitar, esperando 24h para a realização do trabalho. Por 

fim, já com a solução pronta, adicionou-se ela a uma das garrafas de vidro, 

fervendo-a. Após o 1° aquecimento foi encontrado na segunda garrafa uma mistura 

de água e álcool. Logo depois, fervemos pela 2° vez e finalmente foi encontrado o 

etanol (para verificar se realmente era um álcool, colocamos fogo). 

Momento 4: Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos 

De acordo com Anastasiou e Alves,  

A aula expositiva dialogada é uma estratégia que vem sendo proposta para 
superar a tradicional palestra docente. Há grandes diferenças entre elas, 
sendo que a principal é a participação do estudante, que terá suas 
observações consideradas, analisadas, respeitadas, independentemente da 
procedência e da pertinência das mesmas, em relação ao assunto tratado. O 
clima de cordialidade, parceria, respeito e troca são essenciais. (2009, p. 86) 

            Dessa forma, compreender o que o sujeito pensa a respeito da temática 

proposta é fundamental, pois partimos dela para criar as possibilidades de uma aula 

operatória que favorece o desenvolvimento de diversas possibilidades. Por isso, é 

preciso desafiar e incentivar o funcionamento pleno e criativo do pensamento. A aula 

operatória favorece a educação problematizadora, rompendo as relações verticais 

da educação.  

A aula foi iniciada perguntando aos estudantes o que é álcool? Foram ouvidas 

bastantes definições e foi se interagindo com elas. Depois, foram indagados com 

outra pergunta, onde encontramos o álcool no dia a dia? Muitas respostas foram 

ditas e sempre mediadas pelo professor. Em algumas situações do cotidiano, eles 

acharam que na composição do produto tinha álcool, mas não tinha. Ainda 

perguntou-se com que frequência a temática alcoolismo era abordada em algum 

grupo social (família, escola, igreja) que eles pertenciam. A resposta para essa 

pergunta foi bastante preocupante, pois dos 30 estudantes (19 estudantes do 3º ano 

e 11 estudantes do 1º ano) que assistiam à aula, 24 disseram que nem lembram a 

última vez que esse tema fez parte de alguma conversa. Essa não inserção de 

assunto no dia a dia dificulta o processo de ensino-aprendizagem, pois é difícil para 

um aluno compreender Química e, na maioria das vezes, isso se deve ao universo 

microscópico da Ciência. Se a compararmos com outras ciências, verificamos que 

no estudo da Biologia - a vida é o centro das explicações. No estudo da Física - o 
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movimento dos corpos. Enquanto que no estudo da Química, o estudante deve 

compreender o que é um átomo que por mais analogias que façamos, continua 

sendo abstrato para eles. A importância de compreender bem a definição de um 

átomo facilita o entendimento de moléculas, substâncias, grupos funcionais, reações 

e entre outros. Na continuidade da aula definimos a função orgânica Álcool. 

Definição: Hidroxila (OH) ligada a um carbono saturado (carbono que só apresenta 

ligações simples). As maiores indagações começaram nesse momento. Destaco a 

fala de um estudante que perguntou o seguinte: Uma hidroxila na cadeia já causa 

tantos efeitos de dependência e mexe com os sentidos de uma pessoa? 

Percebemos na sua fala, a dificuldade de fazer a transposição do conteúdo que está 

sendo falado. Na maioria das vezes, decoram conceitos e fórmulas para as provas 

de vestibulares e avaliações da escola. Na etapa seguinte, propomos uma forma de 

aproximá-los do prático e contextualizar ainda mais o conteúdo, sanando algumas 

possíveis dúvidas - A atividade experimental. 

Momento 5: Etapa de Avaliação dos Estudantes e da Aplicação da Sequência 
Didática 

Avaliação dos estudantes 

 A avaliação dos estudantes foi com base nas resenhas escritas após painel 

integrado, na construção de painel interativo, nos relatórios dos experimentos 

realizados e nas respostas dadas no questionário aplicado. 

              Convém destacar que o questionário foi respondido individualmente pelos 

estudantes. De acordo com as respostas dos estudantes, os mesmos mostraram 

progresso nas respostas dadas previamente no que diz respeito a evolução 

conceitual.  
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             Gráfico 1: Análise da 1ª e 2ª aplicação do questionário quanto ao número de acertos 

 

             É importante ressaltar que os questionários foram aplicados em momentos 

distintos e distantes um do outro afim de evitar que os alunos memorizassem as 

respostas. No entanto, é inevitável que eles memorizem uma ou outra questão, pois 

como já foi dito anteriormente, o questionário não constitui uma forma 100% 

eficiente de avaliação de aprendizagem e a sua limitação é reconhecida.   

            Sabe-se que medir a aprendizagem e classificá-la como significativa não é 

tão simples. Segundo Rogers (2001, p. 167), a aprendizagem significativa é:  

Por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem que é 
mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que 
provoca uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, 
na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e 
personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a 
um aumento de conhecimento, mas que penetra profundamente 
todas as parcelas da sua existência. 

 

            Nessa etapa, foram perceptíveis mudanças não só conceituais como 

também comportamentais nos estudantes, passaram a relacionar bem mais os 

conteúdos com as suas vivências e experiências.  
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Avaliação da Sequência didática 

 

Para avaliar a Sequência Didática, foi aplicado aos estudantes um 

questionário com cinco questões. As questões foram formuladas de acordo com os 

objetivos dessa pesquisa. A questão 1 procurou saber o que chamou a atenção dos 

estudantes ao trabalhar a questão do alcoolismo. Ao analisar a resposta dos 

estudantes referente a esta questão, percebe-se a viabilidade da aplicação de uma 

sequência didática para ser trabalhados conteúdos de química onde os estudantes 

através de suas respostas mostraram a receptividade, interesse e entusiasmo pela 

temática que foi abordado e que a utilização do painel integrado, experimentos e dos 

textos foram favoráveis. Percebeu também uma melhor relação aluno-aluno e aluno-

professor e consequentemente foi constatada uma melhoria na frequência das 

aulas, na disciplina e no interesse dos estudantes. 

Na segunda questão perguntava se os alunos notaram diferença no 

planejamento das atividades desenvolvidas nas aulas, o resultado foi que 100% dos 

estudantes responderam que notaram diferença. Destacaram que as aulas ficaram 

dinâmicas, atrativas e compreensíveis, facilitando o estudo, e que foram utilizados 

painéis, experimentos e leitura de texto, não apenas o professor escrevendo no 

quadro. Isso reforça a importância de variar as estratégias de ensino dos conteúdos 

a fim de proporcionar um ensino de qualidade com participação dos estudantes em 

sala de aula.  

Na questão três foi perguntado aos estudantes se eles tiveram dificuldades na 

realização de alguma das atividades e quais foram elas. 90% dos estudantes não 

relataram dificuldades na realização de nenhuma das atividades propostas. Apenas 

dois estudantes afirmaram ter dificuldade em propor metodologia para realização 

dos experimentos e outro teve dificuldade de socializar os resultados do painel 

integrado. Porém, não exemplificaram o motivo da dificuldade. As respostas a essa 

questão reforçam que a aplicação da SD foi pensada de acordo com a realidade dos 

estudantes já que os mesmos não apresentaram grandes dificuldades ao longo da 

mesma. 

Na questão quatro, os estudantes foram indagados a respeito dos conceitos 

construídos e se os mesmos foram relevantes. Os estudantes afirmaram que as 

atividades proporcionaram melhor entendimento dos assuntos da disciplina, função 
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orgânica álcool, pois a maioria se interligou ao fato de que o cotidiano destes estava 

sempre presente em todas as atividades realizadas ao longo da SD, outros 

evidenciaram as dinâmicas que foram trabalhadas nas aulas, mostrando que através 

de aulas práticas, painel integrado e leitura de textos houve um melhor entendimento 

do assunto e estes se sentiram motivados a aprenderem os conteúdos e começaram 

a participar e se interessar pelos assuntos nas aulas. Os estudantes relataram que 

foi possível estabelecer inter-relações entre os conhecimentos escolares e fatos do 

cotidiano.  

Na quinta questão perguntou o que os estudantes se a temática abordada na 

SD correspondeu às suas expectativas iniciais. Após analisar as respostas 

percebeu-se que 100% dos estudantes ficaram satisfeitos com a temática abordada 

na sequência didática e manifestaram que esta correspondeu às suas expectativas. 

O trabalho realizado cumpriu os objetivos propostos e fez com que os estudantes 

mudassem sua opinião em relação à disciplina, relacionando-a ao cotidiano, o que 

antes era uma dificuldade. As respostas apontam também para a diversificação das 

atividades ser algo positivo para atender a demanda dos estudantes, alguns 

afirmaram que passaram a gostar da disciplina; outro disse que a aula trabalhada 

desta maneira despertou seu interesse.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas etapas realizadas, os estudantes se mostraram empenhados em resolver 

a problemática inicial. Extremamente participativos e comprometidos com a 

pesquisa. Foi possível perceber também que a aprendizagem dos conceitos foi 

ganhando mais significados, pois na fala dos próprios estudantes percebemos o 

paralelo que eles fazem com algumas situações que vivenciam no seu dia a dia. 

Dessa forma, acredita-se que a pesquisa colaborou para uma construção de 

conhecimento mais efetiva e diferente das aulas tradicionais. É importante também 

os profissionais da educação refletirem sobre suas práticas pedagógicas, pois 

muitas vezes, o contexto e a realidade são deixados de lado e a prática docente é 

realizada de forma desconectada das experiências dos estudantes e até mesmo das 

nossas, tornando a aprendizagem sem significado e, propiciando ao aluno o 

abandono e a desmotivação. Nesse sentido, caminha-se para a auto-avaliação, pois 

de que forma o estudante é avaliado? Os instrumentos que estão à disposição 

sempre foram úteis e necessários, mas precisam ser repensados quanto às suas 

funções avaliativas. Nessa pesquisa, os estudantes resolveram a problemática 

inicial, mas foram avaliados segundo uma perspectiva qualitativa.  
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APÊNDICE 
 
APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES 
 
Questão para problematização inicial: Sabe-se que as Bebidas alcoólicas são 
PREJUDICIAIS à saúde da criança, adolescente e do adulto. Como a Escola pode 
intervir no consumo de bebidas alcoólicas? 
 
Questões para levantamentos das concepções prévias dos estudantes. 

1.) Onde encontramos o álcool no nosso dia-a-dia? Qual a sua importância? 
2.) Que produto é adicionado ao álcool de limpeza para que o mesmo não possa 

ser bebido? 
3.)  Por que o metanol é tóxico? O que ele causa? 
4.) Quimicamente como você define a função orgânica Álcool? 
5.) Como você classifica os alcoóis? 
6.) Quais as reações características da função álcool? 
7.) Qual o grupo funcional dos alcoóis? 
8.) Dentre os compostos abaixo qual você classifica como álcool e por quê? 

 
9.) A oxidação de alcoóis primários leva a obtenção de aldeído. Qual o teste 

usado para reconhecimento do aldeído. 
10.) Identifique a função orgânica álcool na tetraciclina (antibiótico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laboratoriodequimicagonzaga.blogspot.com/2007/06/
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SD 
 
1. O que lhe chamou atenção ao trabalhar a temática do alcoolismo?  
2. Você notou diferença com relação ao planejamento das atividades?  
3. Teve algumas dificuldades ao realizar as atividades? Quais?  
4. Quais conceitos químicos foram construídos no decorrer das atividades 
realizadas? Esses conceitos químicos foram relevantes? Por quê?  
5. Em sua opinião a temática abordada na SD correspondeu às suas expectativas 
iniciais?  

 

 
APÊNDICE C: REALIZAÇÃO DO PAINEL INTEGRADO 
 

 

Formação das novas equipes para discussão. Fonte: O autor. 
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Discussão do artigo em grupos. Fonte: O autor. 
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APÊNDICE D: PRODUTO EDUCACIONAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM QUÍMICA 

 

 

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA 
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 APRESENTAÇÃO  

 

 A Química Orgânica é a área das ciências exatas que analisa as 

propriedades características dos compostos do elemento carbono. Dessa forma, é 

estudada a estrutura, as propriedades, composição, reações e síntese dos 

compostos orgânicos. O ensino médio é dividido em três séries. Na 1ª série do 

ensino médio, os estudantes vivenciam a Química geral. Para muitos, a aceitação é 

boa e eles até acham os conceitos “tranquilos” para entender. Na 2ª série do ensino 

médio, alguns problemas começam a surgir, pois agora os estudantes começam a 

descobrir que a Química está completamente associada à Física. Logo, os alunos 

que possuem dificuldade em Matemática sofrem um pouco para entender os 

conceitos da Físico-Química. Depois disso, vem a 3ª série do ensino médio que traz 

a Química Orgânica de uma forma espetacular, claro se bem ministrada. Os 

estudantes voltam a gostar de Química pelo menos é o que se percebe na maioria 

das escolas. Um impasse que encontramos na Química Orgânica é que se não 

tivermos cuidado, os nossos estudantes começam a decorar nomenclatura, grupos 

funcionais, mecanismos de reações, mas tudo sem fundamento e aplicabilidade. É 

importante a contextualização e problematização em sala de aula. Tais sugestões 

aproximam o estudante da matéria que está sendo ensinada e torna a aula mais 

significativa e relevante.  

 Analisando todas as dificuldades que foram ditas anteriormente pela 

vivência em sala de aula e com o intuito de contribuir também para as aulas de 

outros colegas de profissão, sugerimos aqui uma sequência didática sobre a função 

orgânica - álcool. Nesta sequência, mostraremos atividades que podem ser 

desenvolvidas com os estudantes a fim de instigá-los na busca pelo conhecimento. 

Vale ressaltar que se tratando de uma pesquisa qualitativa, não podemos e nem 

devemos esperar o mesmo resultado em todos os locais de aplicação, mas 

acreditamos que as atividades aqui sugeridas auxiliarão os estudantes a se 

tornarem agentes reflexivos e críticos do seu processo de ensino e da 

aprendizagem. 
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Sequência Didática: o que é? 

É um conjunto de atividades interligadas, planejadas pelo docente de acordo 

com sua realidade, com o objetivo de ensinar um conteúdo. De acordo com 

Zabala(1998), as sequências didáticas permitem encadear e articular diferentes 

atividades ao longo de uma unidade didática, na busca de um processo de ensino-

aprendizagem motivador que desperte no aluno ao desejo de participar ativamente 

da construção do conhecimento de diferentes conteúdos. Por outro lado, o professor 

cria a sequência de acordo com sua realidade, buscando tornar o processo de 

aprendizagem mais significativo para seus alunos, o que provavelmente trará 

resultados positivos. A elaboração de uma sequência didática permite que haja uma 

troca de saberes entre professor e aluno, pois ninguém é o detentor supremo do 

saber, o conhecimento é construído aos poucos em conjunto. Nela, o professor 

deixa de ser um repassador de informações e se torna um mediador, dinamizador e 

orientador da construção do conhecimento do aluno e até da sua autoaprendizagem.  

Objetivos a serem alcançados com a utilização da SD 

1. Estimular a aprendizagem do conteúdo desejado.  

2. Observar se a sequência didática com atividades experimentais e painel 

integrado a partir de uma temática do dia a dia dos estudantes, facilita o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

Elaboração e Aplicação de uma Sequência Didática 
 

A SD deve contemplar doze aulas de sessenta minutos, no contexto da 

disciplina de Química. Para a realização desta pesquisa de cunho qualitativo será 

realizada a elaboração de uma sequência didática (SD) em cinco momentos, 

conforme tabela 1 abaixo. Para iniciar a problematização proposta aos estudantes, 

em um primeiro momento será realizado levantamento das concepções prévias dos 

estudantes e em seguida apresentado um texto sobre alcoolismo (duas aulas). Em 

seguida, propôs-se uma discussão sobre os possíveis benefícios e malefícios do 

álcool. Após a discussão com os estudantes, o conhecimento científico sobre o 

assunto será abordado realizado um painel integrado (duas aulas) e em seguida os 

resultados serão apresentados em plenária. Nesta etapa, utilizar como estratégia de 
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avaliação a elaboração de resenha pelos estudantes a fim de avaliá-los acerca do 

conteúdo ministrado. No terceiro momento será desenvolvida atividades 

experimentais e a discussão dos resultados observados durante o experimento, 

correlacionando-os à aula teórica (quatro aulas). Neste momento da SD, utilizar da 

escrita de relatório como estratégia de avaliação. No quarto momento será 

desenvolvido uma aula sobre grupos funcional e funções orgânicas, utilizando como 

estratégia de ensino a exposição dialogada (duas aulas). Por fim, aplicar um 

questionário para avaliação dos estudantes; e um questionário para avaliação da 

aplicação da SD. Este momento será desenvolvido em uma aula de sessenta 

minutos. 

 

Tabela 1. Atividades desenvolvidas na sequencia didática 

Momentos Atividade realizada Nº de aulas 

1º momento 1. Apresentação e discussão de 

uma questão problematizadora. 

2. Aplicação de um questionário e 

sondagem do conhecimento prévio 

dos estudantes. 

3. Apresentação de um texto sobre 

o alcoolismo. 

Duas aulas 

2º momento 1. Painel integrado 

 

Duas aulas 

3º momento 1. Aula prática sobre Álcool – 

Definição, reações e aplicações. 

Quatro aulas 

4º momento 1. Exposição dialogada sobre 

grupos funcionais e funções 

orgânicas 

Duas aulas 

5º momento 1. Aplicação de um questionário 

aos estudantes. 

2. Avaliação da SD 

Uma aula 

 

Uma aula 
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AÇÃO 1 - APLICAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO  

 

OBJETIVO: Fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes e 

verificar quais áreas necessitam ser mais trabalhadas no desenvolvimento da 

sequência didática. 

 

PRINCÍPIOS TEÓRICOS 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

O questionário serve para sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos quanto 

ao assunto que será abordado. Claro que não é uma técnica 100% eficiente, pois 

medir até que ponto os alunos aprenderam, o questionário por si só não o faz, mas a 

vivência e a mudança de comportamento quanto ao exposto, é essencial para essa 

quantificação.  

DESCRIÇÃO DA AÇÃO  

O questionário foi aplicado a uma turma de 19 estudantes da 3ª série do 

ensino médio. No questionário, colocamos uma problematização inicial que buscava 

verificar a tomada de decisão do aluno quanto ao aspecto – Escola como Instituição 

Social – e como tal, como ela poderia intervir no consumo de bebidas alcoólicas?  

As respostas dadas foram muito semelhantes e alguns se posicionaram afirmando 

que a escola poderia intervir com cartazes convidando toda a comunidade para 

palestras e os professores incorporarem esse assunto em suas aulas.  

METODOLOGIA 

Esta aula deve ser realizada antes do assunto ser introduzido, com o 

propósito de fazer um levantamento do conhecimento prévios dos estudantes, para 

melhor direcionar o professor nas discussões sobre o tema. 
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Entregar uma folha A4 para cada estudante e pedir para que não se 

identifiquem. Nesta folha será elaborado um texto que será entregue à professora ao 

final da aula. O texto deve ter aproximadamente 10 linhas respondendo a seguinte 

problematização inicial: Sabe-se que as Bebidas alcoólicas são prejudiciais à saúde 

da criança e do adolescente. Como a Escola pode intervir no consumo de bebidas 

alcoólicas? 

Em seguida, distribuir um encarte com dez (10) questões para que os 

estudantes respondam individualmente. As questões foram as seguintes: 

1.) Onde encontramos o álcool no nosso dia-a-dia? Qual a sua importância? 

2.) Que produto é adicionado ao álcool de limpeza para que o mesmo não possa 

ser ingerido? 

3.)  Por que o metanol é tóxico? O que ele causa? 

4.) Quimicamente como você define a função orgânica Álcool? 

5.) Como você classifica os alcoóis? 

6.) Quais as reações características da função álcool? 

7.) Qual o grupo funcional dos alcoóis? 

8.) Dentre os compostos abaixo qual você classifica como álcool e por quê? 

 

    9.) A oxidação de alcoóis primários leva a obtenção de aldeído. Qual o teste 

usado para reconhecimento do aldeído. 

   10.) Identifique a função orgânica álcool no antibiótico tetraciclina. 
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Este momento foi realizado individualmente, como forma de permitir que 

cada 

 

AVALIAÇÃO 

Qualitativa. Observar se todos participaram e os objetivos propostos foram 

atingidos 

 

AÇÃO 2 - CONSTRUÇÃO DE UM PAINEL INTEGRADO 

 

OBJETIVO: Promover a discussão, socialização e o trabalho em equipe para 

construção do conhecimento. 

 

PRINCÍPIOS TEÓRICOS 

O painel integrado visa promover a comunicação, a participação, a 

cooperação e a integração entre os membros do grupo, permitindo a contribuição de 

todos no estudo e no debate. Segundo Masetto (2002, p. 95), no painel integrado 

cada parcela de conteúdo escolhida pelo professor tem seu estudo realizado em 

primeiro lugar por um grupo pequeno, e, em seguida, “[...] todos os assuntos são 

estudados por todos os alunos, fazendo-se um cruzamento entre os membros dos 

diferentes grupos de tal forma que, em cada novo grupo, tenha representantes de 

todos os primeiros grupos – e, portanto, de todos os assuntos discutidos”. A 

estratégia permite além de tudo, a participação efetiva de todos.  

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Será realizado com os estudantes mediante a leitura de um artigo científico 

intitulado: Alcoolismo e Educação Química de autoria de Leal, de Araújo e Pinheiro 

(2012) e publicado na seção Química e Sociedade da Revista Química Nova na 

Escola. O Desenvolvimento do painel integrado foi realizado em cinco etapas. Na 
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etapa 1, foi solicitado que os estudantes formassem quatro grupos, cada grupo com 

quatro estudantes. Os estudantes que compunham cada grupo foram enumerados 

com os números 1, 2, 3, 4 e 5. A escolha dos grupos foi mediante afinidade dos 

estudantes. A etapa 2, consistiu em distribuir textos diferentes aos grupos e após a 

leitura do material, foi solicitado que os componentes dos grupos fizessem uma 

síntese do texto lido. Na etapa 3, os grupos foram refeitos e   todos os estudantes de 

número 1 formaram um novo grupo e assim sucessivamente, ou seja, foi feito o 

cruzamento entre os diferentes membros dos diferentes grupos de tal forma que, em 

cada novo grupo constassem representantes de todos os outros primeiros grupos. 

Com os novos grupos formados foi solicitado que as sínteses (construídas na etapa 

2) fossem discutidas para elaboração de uma nova síntese. Após conclusão da 

síntese, na etapa 4, foi solicitado à apresentação dos resultados em plenária. A 

etapa 5, consistiu na construção de um painel interativo. Ainda nessa etapa, o 

professor organizou as discussões e sistematizou as falas dos estudantes em um 

painel interativo para que ao final se fizesse uma organização dos conceitos.  

Esta estratégia de ensino foi desenvolvida em três aulas. Cada aula teve 

duração de 60 minutos. Na primeira aula (esta com duração de 120 minutos) foram 

realizadas as etapas 1, 2 e 3. Na segunda aula com duração de 60 minutos, foram 

realizadas as etapas 4 e 5. Para nortear a leitura dos textos, perguntas específicas 

foram apresentadas aos estudantes para que pudessem gerar discussões no grupo. 

O painel integrado teve por objetivo promover a atividade em grupo de maneira a 

estabelecer a comunicação e reflexão a cerca do tema proposto. 

 

AVALIAÇÃO 

Qualitativa. Observar se todos participaram e os objetivos propostos foram 

atingidos. Serão avaliadas as resenhas escritas pelos estudantes. 
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AÇÃO 3 - AULA EXPOSITIVA COM AUXÍLIO DE RECURSOS 
- AULA SOBRE ALCOOLISMO E A FUNÇÃO ORGÂNICA 
ÁLCOOL 

 

OBJETIVO: Ilustrar alguns termos químicos, estruturas, nomenclatura, classificação 

e reações dos álcoois com resolução de exercícios. 

 

PRINCÍPIOS TEÓRICOS 

De acordo com Anastasiou e Alves,  

A aula expositiva dialogada é uma estratégia que vem sendo proposta para 
superar a tradicional palestra docente. Há grandes diferenças entre elas, 
sendo que a principal é a participação do estudante, que terá suas 
observações consideradas, analisadas, respeitadas, independentemente da 
procedência e da pertinência das mesmas, em relação ao assunto tratado. 
O clima de cordialidade, parceria, respeito e troca são essenciais. (2009, p. 
86) 

Nesse sentido, as concepções prévias dos sujeitos envolvidos no processo 

são fundamentais, pois partimos delas para criar as possibilidades de uma aula 

operatória e significativa.  

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

A aula será iniciada perguntando aos estudantes o que é álcool? Foram 

ouvidas bastantes definições e foi se interagindo com elas. Depois, foram indagados 

com outra pergunta, onde encontramos o álcool no dia a dia? Muitas respostas 

foram ditas e sempre mediadas pelo professor. Em algumas situações do cotidiano, 

eles acharam que na composição do produto tinha álcool, mas não tinha. Ainda 

perguntou-se com que frequência a temática alcoolismo era abordada em algum 

grupo social (família, escola, igreja) que eles pertenciam. A resposta para essa 

pergunta foi bastante preocupante, pois dos 30 estudantes que assistiam à aula, 24 

disseram que nem lembram a última vez que esse tema fez parte de alguma 

conversa. Na continuidade da aula definimos a função orgânica Álcool. Definição: 



 

73 
 

Hidroxila (OH) ligada a um carbono saturado (carbono que só apresenta ligações 

simples). As maiores indagações começaram nesse momento. Destaco a fala de um 

estudante que perguntou o seguinte: Uma hidroxila na cadeia já causa tantos 

efeitos de dependência e mexe com os sentidos de uma pessoa? Percebemos 

na sua fala, a dificuldade de fazer a transposição do conteúdo que está sendo 

falado. Na maioria das vezes, decoram conceitos e fórmulas para as provas de 

vestibulares e avaliações da escola. Após a aula, aplicamos alguns exercícios que 

pudessem avaliar o quanto relevante foi a explanação dos conteúdos. Abaixo segue 

o exercício aplicado e sugestão para os professores:   

EXERCÍCIO PROPOSTO 

1) Classifique os compostos abaixo em álcoois primários, secundários ou terciários: 

 

2) (MACK-SP) Sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é H3C ─ CH2 ─ OH, identifique 
a alternativa incorreta: 

a)      Apresenta cadeia carbônica saturada. 

b)      É uma base inorgânica. 

c)      É solúvel em água. 
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d)     É um monoálcool. 

e)      Apresenta cadeia carbônica homogênea. 

 

3) (Fatec-SP) “Trem descarrila, derrama produtos químicos e deixa cidade sem 
água.”                     

                                    Thiago Guimarães da Agência Folha, em Belo Horizonte. 

Acidente envolvendo trem da Ferrovia Centro-Atlântica que transportava produtos 
químicos de Camaçari (BA) a Paulínia (SP) causou, na madrugada desta terça-feira, 
em Uberaba (472 km de Belo Horizonte), explosão, incêndio e derramamento de 
substâncias tóxicas no córrego Congonhas, afluente do único rio que abastece a 
cidade mineira.O fornecimento de água foi cortado por tempo indeterminado na 
cidade, de 260 mil habitantes. A composição tinha três locomotivas e 33 vagões. 
Dos 18 vagões que tombaram, oito transportavam 381 toneladas de metanol; cinco, 
245 toneladas de octanol; dois, 94 toneladas de isobutanol, e três, 147 toneladas de 
cloreto de potássio. 

      (“Folha Online”, 10/6/2003 – 22h22) 

Com relação às substâncias mencionadas no texto acima, são feitas as seguintes 
afirmações: 

I. Todas são substâncias pouco solúveis em água. 

II. O metanol é extremamente tóxico e sua ingestão pode causar cegueira e até 
morte. 

III. No cloreto de potássio, os átomos se unem por ligações iônicas. 

IV. Dentre os álcoois, o que apresenta menor ponto de ebulição é o octanol. 

V. Isobutanol é um álcool secundário presente em todas as bebidas alcoólicas. 

Dessas afirmações, apenas: 

a) I e II são corretas. 

b) II e III são corretas. 

c) III e IV são corretas. 

d) III, IV e V são corretas. 

e) I, III e V são corretas. 
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4) Dos compostos representados abaixo, qual pertence somente ao grupo dos 
álcoois? 

 

5) Qual é o nome do menor isômero funcional do composto formado pela reação de 
oxidação de um álcool secundário? 

a) etanal 

b) propanal 

c) butanal 

d) propanona 

e) butanona 

 

AÇÃO 4 - AULA EXPERIMENTAL DESENVOLVIDA PELOS 
ESTUDANTES  

 

OBJETIVO: Despertar o lado científico e investigativo dos estudantes por meio de 

atividades experimentais retiradas da literatura que sofreram algumas modificações.  
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PRINCÍPIOS TEÓRICOS 

 

Química é uma ciência experimental e como tal deve ser vivenciada dessa 

forma. Infelizmente, alguns professores deixam de lado as atividades experimentais 

com a desculpa de que não dá tempo de inserir no planejamento por conta da 

dinâmica da escola. Isso vem ao encontro do que propõe os Parâmetros 

Curriculares Nacional (PCN) para o ensino de ciências.  

 

É importante que os professores tenham claro que o ensino das ciências 
naturais não se resume na apresentação de definições científicas, como em 
muitos livros didáticos, em geral fora da compreensão dos alunos. 
Definições são o ponto de chegada para o ensino, aquilo que se pretende 
que o estudante compreenda e sistematize, ao longo ou ao final de suas 
investigações. (Brasil, 1998, p. 28) 

 

Ainda existem professores que utilizam desse recurso, mas na maioria das 

vezes para demonstrar teorias ou reafirmá-las o que leva os alunos a uma 

motivação passageira por meio de experimentos rápidos e quase mágicos e que 

nada contribui com a construção do conhecimento. A experimentação por si só não 

determina a construção do conhecimento. A experimentação é importante na 

formação de elos entre as concepções espontâneas e os conceitos científicos, 

propiciando aos estudantes oportunidades de confirmar suas ideias ou então 

reestruturá-las. De acordo com Santos e Schnetzler (1996), as atividades 

experimentais são relevantes quando caracterizadas pelo seu papel investigativo e 

sua função pedagógica em auxiliar os estudantes na compreensão dos fenômenos e 

na construção de conceitos. Uma atividade experimental pode, entre outras funções, 

iniciar uma aula a fim de despertar a curiosidade e investigação por parte dos 

estudantes como também servir de reforço à teoria que foi explicada previamente. 

Independente de como utilizar a atividade experimental, esta precisa ser pensada 

previamente pelo professor para que se tenha uma intencionalidade na ação a fim 

de não parecer para os estudantes que a atividade é para preencher lacunas da 

aula. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Os alunos realizaram experimentos dentro da temática alcoolismo. Os 

experimentos foram retirados da literatura e passaram por algumas modificações. 

Dividir a turma em cinco grupos.  

 

GRUPO 1: Oxidação de alcoóis 

OBJETIVO: Mostrar se a gasolina foi adulterada ou não descobrindo a quantidade 

exata de álcool que tem nela. A gasolina pode ser adulterada quando se coloca uma 

quantidade maior de álcool. Atualmente a gasolina brasileira tem uma porcentagem 

fixa de etanol que corresponde a 25%. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

1º passo: coloque 50mL de gasolina na proveta. 

 2º passo: coloque a mesma quantidade de água. 

 3º passo: Agite bem. 

Anotação dos resultados:  

Avaliação: Escrita de relatório 

 

GRUPO 2 : Foguete Químico 

OBJETIVO: Impulsionar a garrafa por meio da combustão da atmosfera plástica, 

que está banhada a álcool etílico hidratado e diluído. Esse experimento leva em 

consideração a Terceira Lei de Newton que se resume em explicar a ação e reação 

por meio do seguinte enunciado: “Para toda ação (força) sobre um objeto, em 

resposta à interação com outro objeto, existirá uma reação (força) de mesmo valor e 

direção, mas com sentido oposto”. 

MATERIAIS UTILIZADOS NO EXPERIMENTO: 
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Garrafa pet com furo na tampa; 

5 mL de álcool; 

Fosforo; 

Telha 

 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

Colocar o álcool dentro de uma garrafa, agitar até evaporar, em seguida 

remover o excesso. Apoiar a garrafa na telha a fim de criar um plano inclinado para 

que o foguete alcance seu ponto máximo, aproveitando toda sua propulsão. Por fim, 

aproximar o fósforo da tampa, causando a combustão no interior da garrafa.  

Anotação dos resultados:  

Avaliação: Escrita de relatório 

 

GRUPO 3 : Teste de acidez e neutralidade de alcoóis 

OBJETIVO: Verificar o caráter neutro e ácido dos álcoois.   

 

MATERIAIS USADOS  

 

Dois tubos de ensaio, 

Um béquer,  

Um bastão de vidro, 

Uma espátula,  

Água destilada, 

NaOH sólido,  

Fenolftaleína,  

Álcool isopropílico,  

Álcool etílico 95%.  
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

Para iniciar o experimento, preparar uma solução aquosa de hidróxido de 

sódio. Para isso, usar água destilada e hidróxido de sódio sólido.  

A primeira etapa do experimento foi adicionar a solução aquosa de hidróxido 

de sódio em dois tubos de ensaio.  

A segunda etapa foi colocar fenolftaleína nos dois tubos de ensaio com 

NaOH. 

A terceira etapa foi adicionar álcool etílico 95% na solução de NaOH e 

fenolftaleína em um dos tubos de ensaio.  

A quarta etapa foi adicionar álcool isopropílico na solução de NaOH e 

fenolftaleína no outro tubo de ensaio. 

Anotação dos resultados:  

Avaliação: Escrita de relatório 

 

GRUPO 4: A Serpente de Faraó  

INTRODUÇÃO 

O experimento da Serpente de Faraó deveria ser feito com o tiocianato de 

mercúrio, porém este libera vapores tóxicos, sendo substituído pelo bicarbonato de 

sódio + açúcar. É justamente a parte do carbono restante que forma a serpente e faz 

com que o experimento cresça, com o auxílio do álcool.  

 

OBJETIVO: Efetuar a combustão da sacarose e do bicarbonato de sódio, formando 

gás carbônico e água.  

MATERIAIS USADOS 

 

Açúcar: 3 colheres de sopa;  

Bicarbonato de sódio: 1 colher de sopa;  

Areia: Dependendo do tamanho do recipiente;  
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Forma: Do formato que for mais conveniente;  

Álcool: suficiente para que deixe a areia úmida;  

Álcool em gel: Apenas o bastante para rodear a mistura do açúcar;  

Faísca: com a utilização de fósforo, isqueiro, ou ate mesmo uma vela.  

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

 

A areia banhada em álcool é colocada em um recipiente que tenha uma boa 

área para que seja feito o experimento, de forma a forrar toda sua extensão.  

Logo após, acrescenta-se a mistura de açúcar e bicarbonato, na forma de 

pastilhas, ou simplesmente fazendo um "montinho", depois é colocado o álcool em 

gel em torno da mistura (açúcar + bicarbonato), ao fazer isso basta colocar o fogo, e 

ver a reação acontecer.  

 

Anotação dos resultados:  

 

Avaliação: Escrita de relatório 

 

 

GRUPO 5: Produção do Álcool  

OBJETIVO: Obter etanol a partir da destilação de uma solução composta por água, 

açúcar e fermento biológico. 

MATERIAIS USADOS 

500ml de água a 40°C 

50g de fermento biológico 

165g de açúcar  

Para a construção do destilador foram utilizados: 

3 canos de meia 
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Roscas de cano 

Mangueira 

2 garrafas de vidro e 1 PET de 2L 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

No processo de montagem, cortou-se a mangueira dividindo-a em partes 

pequenas e em partes alongadas, além de cortar o cano em partes simétricas e 

fazer furos na garrafa PET. Passou-se as partes da mangueira nos furos feitos e no 

meio do cano principal, vedando as brechas com uma cola(polipox) ou fita isolante. 

Depois desse processo, encaixamos as partes e o destilador ficou pronto para o 

experimento. 

Já para fazer a solução, bastou-se misturar os ingredientes e agitar, 

esperando 24h para a realização do trabalho. 

 

AÇÃO 5 - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

OBJETIVO: Verificar se após a aplicação de toda sequência houve mudança 

conceitual em relação às respostas dadas no início do processo. 

PRINCÍPIOS TEÓRICOS 

Segundo Gil (1999, p. 128/129), ainda ressalta algumas vantagens do 

questionário sobre outras técnicas de coletas de dados: 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 
dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode 
ser enviado pelo correio;  

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige 
o treinamento dos pesquisadores;  

c) garante o anonimato das respostas;  

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 
conveniente;  

e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto 
pessoal do entrevistado. 
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Como qualquer outra técnica, o autor também aponta pontos negativos da 

técnica em análise:  

a) exclui as pessoas que não sabem ler e escrever, o que, em certas 
circunstâncias, conduz a graves deformações nos resultados da 
investigação;  

b) impede o auxílio ao informante quando este não entende corretamente as 
instruções ou perguntas;  

c) impede o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o que 
pode ser importante na avaliação da qualidade das respostas;  

d) não oferece a garantia de que a maioria das pessoas devolvam-no 
devidamente preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da 
representatividade da amostra;  

e) envolve, geralmente, número relativamente pequeno de perguntas, 
porque é sabido que questionários muito extensos apresentam alta 
probabilidade de não serem respondidos;  

f) proporciona resultados bastante críticos em relação à objetividade, pois 
os itens podem ter significados diferentes para cada sujeito pesquisado. 

Os pontos fracos aqui apresentados não nos desmotivaram, muito pelo 

contrário, nos estimularam a buscar questões que contemplassem o objetivo do 

trabalho. Além disso, o questionário é de baixo custo e acessível, sendo este um 

democratizador da pesquisa. 

 

AÇÃO 6: ETAPA DE AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES E DA 

APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A avaliação do processo da Sequência Didática aplicada é fundamental para 

a análise do alcance educacional dos objetivos do trabalho, bem como no fato da 

mesma proporcionar dados quantitativos e qualitativos que consolidam a sua 

confiabilidade do estudo. De acordo com Guimarães e Giordan (2011), a aplicação 

do processo de avaliação de uma SD compõe um importante passo no sentido de 

um melhor entendimento deste campo de investigação, visto que, embora a 

elaboração e utilização de SD em sala de aula seja um tema atual e importante, 

ainda não há consenso teórico-metodológico na literatura sobre as teorias que 

fundamentem sua elaboração e aplicação. Para esta etapa foi utilizado uma aula de 

60 minutos. 
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Etapa 1: Avaliação dos estudantes 

A avaliação dos estudantes será realizada através da escrita de resenha 

após aula expositiva, relatório escrito dos experimentos, painel integrado e 

questionários aplicados no início e término (Apêndice A) do desenvolvimento da SD. 

Convém destacar que no questionário serão abordadas questões sobre alguns 

conceitos envolvidos na aula prática e a interação entre a aula teórica e prática.. 

 

 

Etapa 2: Avaliação da SD 

Neste momento, será aplicado um questionário final com o objetivo de 

avaliar a aplicação da sequência didática na visão dos estudantes e poder coletar 

dados para discussão sobre a possível incorporação de elementos novos em suas 

respostas (Apêndice B). 
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES 
 
Questão para problematização inicial: Sabe-se que as Bebidas alcoólicas são 
PREJUDICIAIS à saúde da criança, adolescente e do adulto. Como a Escola pode 
intervir no consumo de bebidas alcoólicas? 
 
Questões para levantamentos das concepções prévias dos estudantes. 

1. Onde encontramos o álcool no nosso dia-a-dia? Qual a sua importância? 
2. Que produto é adicionado ao álcool de limpeza para que o mesmo não possa 

ser bebido? 
3.  Por que o metanol é tóxico? O que ele causa? 
4. Quimicamente como você define a função orgânica Álcool? 
5. Como você classifica os alcoóis? 
6. Quais as reações características da função álcool? 
7. Qual o grupo funcional dos alcoóis? 
8. Dentre os compostos abaixo qual você classifica como álcool e por quê? 

 
9. A oxidação de alcoóis primários leva a obtenção de aldeído. Qual o teste 

usado para reconhecimento do aldeído. 
10. Identifique a função orgânica álcool na tetraciclina (antibiótico) 
 

 
 

 
 
 
APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SD 
 
1. O que lhe chamou atenção ao trabalhar a temática do alcoolismo?  
2. Você notou diferença com relação ao planejamento das atividades?  
3. Teve algumas dificuldades ao realizar as atividades? Quais?  
4. Quais conceitos químicos foram construídos no decorrer das atividades 
realizadas? Esses conceitos químicos foram relevantes? Por quê?  
5. Em sua opinião a temática abordada na SD correspondeu às suas expectativas 
iniciais?  

http://laboratoriodequimicagonzaga.blogspot.com/2007/06/
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ANEXO 
 

ANEXO A – Artigo da Revista Química Nova na Escola intitulado: Alcoolismo e 

Educação Química. 
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