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RESUMO 

É consensual que a Química no ensino médio seja vista como difícil e abstrata por partes dos 

alunos. Este fato, muitas das vezes, é acometido pelas formas mecanicistas de ensino 

empregadas nas escolas, que evidenciam a reprodução de fórmulas e conceitos. Existe, na 

atualidade, uma facilidade de encontrar base na literatura para o emprego de metodologias que 

visam um melhoramento no processo de ensino-aprendizagem. Porém, é comum encontramos 

na atual conjuntura de ensino professores desmotivados, seja pela desvalorização de sua 

profissão ou até mesmo por falta de tempo, e escolas com poucos recursos. Na busca do 

rompimento desta forma de ensino, a contextualização pode vir a ser um caminho eficaz para 

um ensino que estimule e motive os estudantes a se envolver com o ensino de química. Sendo 

o petróleo um assunto bastante comentado nas mídias e de grande importância para a atualidade, 

faz-se o uso deste assunto para atribuir significado e contextualizar os conceitos de química. 

Deste modo, o presente trabalho descreve uma sequência didática com caráter investigativo, 

que parte da temática do petróleo para o desenvolvimento de alguns conceitos da química 

orgânica, visando a formação de cidadãos críticos e reflexivos, capazes de entenderem a 

relevância da ciência na sociedade em suas dimensões social, política econômica. 

 

Palavras-chave: Contextualização. Petróleo. Ensino de Química.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

It is generally agreed that high school chemistry is viewed as difficult and abstract by parts of 

the students. This fact is often affected by the mechanistic forms of teaching employed in 

schools, which show the reproduction of formulas and concepts. Currently, there is a facility to 

find literature base for the use of methodologies aimed at improving the teaching-learning 

process. However, it is common to find in the current conjuncture of teaching unmotivated 

teachers, either by the devaluation of their profession or even for lack of time, and schools with 

few resources. In the pursuit of breaking this form of teaching, contextualization can become 

an effective way for teaching that encourages and motivates students to become involved in 

chemistry teaching. Since oil is a subject widely mentioned in the media and of great importance 

for today, we use this subject to assign meaning and contextualize the concepts of chemistry. 

Thus, the present work describes a didactic sequence with an investigative character, which 

starts from the oil theme for the development of some concepts of organic chemistry, aiming at 

the formation of critical and reflective citizens, capable of understanding the relevance of 

science in society in their dimensions, social, economic and policy. 

 

Keywords: Contextualization. Oil. Chemistry Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A Química é a parte das Ciências da Natureza que nos permite estudar a matéria, suas 

propriedades, fenômenos e suas transformações. Na escola, este estudo se pauta de forma geral 

no ensino de símbolos, fórmulas e conceitos abstratos, sem qualquer relevância social (ROCHA 

e VASCONCELOS, 2016).   

Deste modo, pode-se perceber um descontentamento por parte dos estudantes que 

interpretam a disciplina de Química como um conjunto de conteúdos maçantes, com pouca ou 

nenhuma relevância e que em muitos momentos exige apenas memorização. Merçon (2003) 

aponta que uma das principais causas dessa falta de interesse no ensino de química é a 

metodologia tradicionalmente empregada nas aulas, que tem como base a memorização de 

conceitos. 

A simples memorização de conceitos não permite aos estudantes agregar significado 

aos conteúdos que lhes foram apresentados, algo que resulta em uma dificuldade em aprender 

química, uma vez que não são capazes de correlacionar os conceitos estudados na escola com 

seu cotidiano, tornando esta ciência ainda mais desinteressante. Este fator mostra que o ensino 

de química está sendo feito de forma descontextualizada, tornando-se distante, asséptico e 

difícil, não despertando o interesse e a motivação dos estudantes (NUNES; ADORNI, 2010). 

Ao professor cabe proporcionar um ambiente no qual o estudante esteja receptivo e 

motivado para aprender. Sabemos que, em função da falta de valorização de sua carreira, da 

carga horária elevada e da falta de infraestrutura nas escolas, esta tarefa não é algo simplório 

de ser realizado.  

A preparação de aulas que propicie a ampliação do conhecimento dos estudantes e que 

mostre a importância da química na sociedade é algo necessário e desafiador. Esse é o sentido 

do presente trabalho, a busca por um ensino que valorize a construção conceitual em detrimento 

de uma mecanização do processo de ensino-aprendizagem, abrindo espaço e condições para 

efetivar uma aprendizagem significativa em sala de aula.  

Per Christian (2012) diz que aprendizagem mecânica acontece a partir da inserção de 

um novo conhecimento de forma despótica, sem margem para o estudante interpretar o 

conteúdo e compreender o seu significado social, político e econômico. Já a aprendizagem 

significativa acontece a partir da incorporação de um novo conhecimento, na estrutura cognitiva 

do estudante, que pode ser vinculado a um conhecimento prévio, já existente nessa estrutura. 
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Nesse sentido, acredita-se que a contextualização contribua para dar significado aos 

conteúdos escolares, e favoreça para que o estudante estabeleça conexões entre a química 

escolar e o seu dia a dia, uma vez que está ciência guarda uma relação intrínseca com a 

tecnologia e a sociedade. Assim, mais do que aprender conceitos, o ensino contextualizado tem 

como função a formação de um cidadão que reflita sobre o seu papel na sociedade.  

Como apontado por Nunes e Ardoni (2010), a aprendizagem de qualquer conteúdo se 

trata de uma atividade intencional, tendo sempre como ponto de partida reflexões que 

fundamentam decisões importantes que devem ser tomadas: o que ensinar, como ensinar e 

porque ensinar. De tal modo, os conteúdos trabalhados devem sempre estar vinculados a 

realidade dos estudantes apresentando como prioridade sua contribuição no que diz respeito a 

prepará-los para vida, tornando-se instrumentos de cidadania e competência social. 

Uma alternativa aos métodos tradicionais de ensino é o emprego de projetos temáticos 

no desenvolvimento de conceitos, auxiliando na compreensão pelos estudantes e distanciando-

se da mecanização da aprendizagem. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 

2000), evidenciam a importância das abordagens temáticas ao destacarem que o ensino das 

ciências deve ser utilizado para explicar o funcionamento do mundo.  

 

 
[...] a aprendizagem na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

indica a compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos, para explicar o 

funcionamento do mundo, bem como planejar, executar e avaliar as ações de 

intervenção na realidade. (BRASIL, 2000, p. 20) 

 

 

As aulas temáticas que permitem ligar os conteúdos químicos com assuntos 

pertencentes ao cotidiano podem despertar o interesse e a curiosidade dos estudantes pelas 

ciências (SANTOS et al., 2016) e contribui para que o estudante (re)elabore o seu próprio 

conhecimento e reflita sobre os aspectos positivos e negativos da ciência em seu dia a dia. 

Atrelado a isto, o uso de diferentes recursos didáticos surge como uma ferramenta que 

proporciona uma dinâmica motivacional tanto para o estudante quanto para o professor. Souza 

(2017) define recurso didático como “todo material utilizado como auxílio no ensino - 

aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos” (p. 111).  

Esses recursos vão de quadro e giz até mesmo ao uso de ferramentas tecnológicas, 

jogos, data show, dentre outros, e é importante que priorizem um ensino de química voltado à 
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construção do conhecimento, fazendo o uso de temas contextualizados, atuais e próximo do 

universo experiencial do estudante. 

Todavia, os recursos didáticos devem estar atrelados a metodologias que permitam ao 

estudante exercer um papel autônomo e de protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. 

Neste âmbito, a Sequência de Ensino Investigativa (SEI) surge como uma alternativa que 

proporciona condições para que os estudantes resolvam problemas e busquem relações causais 

entre variáveis para explicar o fenômeno em observação (SASSERON, 2015). A respeito da 

SEI, Santos e Galembeck (2018, p. 883) ressaltam: 

 

 

A possibilidade de vínculo desta abordagem com outras propostas e recursos variados 

propicia a integração com metodologias mais ativas, valorizando a problematização, 

o fomento a argumentação, o levantamento de hipóteses e as estratégias. Indica 

também, condições para comprová-las, testá-las e reformulá-las no contexto de novos 

problemas e motivações.  

 

 

As ideias apresentadas são estruturantes do presente trabalho, que tem como objetivo 

geral elaborar uma sequência didática (SD) usando a temática petróleo para o desenvolvimento 

de conteúdos de química orgânica. A escolha do petróleo como tema para o desenvolvimento 

de uma SD pautada na contextualização se deve à sua importância estratégica na geopolítica 

mundial, pela sua veiculação em diferentes mídias e por permitir que o professor direcione os 

aspectos que considera importantes de serem abordados na sala de aula, como as suas 

propriedades físico-químicas, a sua forma de produção e os impactos socioambientais gerados 

a partir de sua exploração, até o consumo de seus derivados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar e aplicar uma proposta de ensino investigativa a partir da temática do 

Petróleo, explorando aspectos de natureza socioambiental no ensino de Química Orgânica, com 

ênfase na química dos hidrocarbonetos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Refletir sobre a presença do petróleo e de seus derivados no cotidiano; 

b) Nomear e classificar hidrocarbonetos; 

c) Analisar e relacionar as principais propriedades físico-química dos hidrocarbonetos, com 

base em sua composição química; 

d) Realizar a representação e a construção de moléculas orgânicas em duas (2D) e três 

dimensões (3D); 

e) Refletir sobre questões ambientais atreladas ao uso do petróleo como fonte de energia e de 

matéria prima para a produção de inúmeros materiais. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

3.1 O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO 

A escola é, geralmente, a primeira relação do indivíduo com a sociedade, longe do 

berço familiar, na qual ele aprende a conviver com diferenças e regras. Sendo assim, o seu papel 

na vida dos estudantes não se limita apenas a prepará-lo para uma vida acadêmica, mas em sua 

grande parte para a vida social, formando um indivíduo consciente dos seus direitos e deveres 

como parte integrante da sociedade. De acordo com os PCNEM:  

 

 

Espera-se que a escola contribua para a constituição de uma cidadania de qualidade 

nova, cujo exercício reúna conhecimentos e informações a um protagonismo 

responsável, para exercer direitos que vão muito além da representação política 

tradicional: emprego, qualidade de vida, meio ambiente saudável, igualdade entre 

homens e mulheres, enfim, ideais afirmativos para a vida pessoal e para a convivência. 

Diante da violência, do desemprego e da vertiginosa substituição tecnológica, 

revigoram se as aspirações de que a escola, especialmente a média, contribua para a 

aprendizagem de competências de caráter geral, visando à constituição de pessoas 

mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas escolhas, mais solidárias, 

que acolham e respeitem as diferenças, pratiquem a solidariedade e superem a 

segmentação social. (BRASIL, 2000, p.59) 

 

 

Fica claro que a escola tem o papel fundamental quando se fala na formação do 

cidadão, tendo como uma de suas funções oferecer aos estudantes um ambiente de reflexão, 

expressão e de fala, utilizando de táticas que irão ajudar no desenvolvimento das habilidades, 

sempre abrangendo aspectos como: respeito, pensamento crítico, compreender a relação entre 

um problema e seu contexto, dentre outros. De tal modo, é preciso criar espaços para que o 

estudante participe de sua própria construção de conhecimento. 

As temáticas sociais abordadas no ensino de química são ferramentas essenciais na 

formação do cidadão, contemplam habilidades fundamentais referentes à cidadania, como 

participação e tomada de decisão, uma vez que abrem espaço em sala de aula para discussões 

de aspectos sociais, políticos e ambientais (SANTOS; SCHNETZLER, 1996). 

Para que haja uma formação cidadã é imprescindível que o professor tenha 

conhecimento dos conceitos, mas também a habilidade de exercer a docência de forma reflexiva 

relacionando a ciência a aspectos cotidianos e importantes para a sociedade. 
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3.2 MOTIVAÇÃO  

A motivação requer sentir vontade ou inspiração para agir. Sentir-se motivado implica 

em ser movido a realizar algo, logo a desmotivação é a ausência destes impulsos ou inspirações. 

Pode-se entender a motivação como um fator psicológico, ou um conjunto de fatores, ou até 

mesmo como um processo psicológico. Iniciar uma ação direcionada a algo, é estar munido de 

motivação. Essa mesma motivação o impulsiona a enfrentar as dificuldades, a persistir sem que 

se interrompa a ação e nem que se mude seu curso (BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2009). 

Para que os docentes desempenhem seu papel em sala de aula é preciso motivação, do 

mesmo modo os estudantes também precisam dela para que possam desenvolver suas tarefas 

escolares. Um processo de ensino-aprendizagem de qualidade está diretamente ligado a 

motivação, incentivo, inspiração, estimulo e ânimo, tanto dos professores quanto dos 

estudantes. 

A motivação dos estudantes, que passam a demonstrar mais interessados e 

incentivados, proporciona uma aprendizagem mais profunda e perene. Promove-se então a 

facilidade na formação de cidadãos mais aptos a exercerem seus diretos e realizarem-se como 

pessoas, além de ajudar no desenvolvimento do potencial de cada indivíduo 

(BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2009). 

É frequente nos depararmos com estudantes que demostram nenhum ou pouco 

interesse pela Química.  Richetti e Alves Filho (2009) apontam que um dos fatores desta falta 

de interesse pode ser atribuído a dificuldade de se correlacionar os conteúdos escolares com o 

universo dos estudantes.  

É preciso repensar a pratica educacional no ramo das ciências, que fomente a 

motivação dos sujeitos envolvidos na escola. Essas motivações surgem a partir do empenho de 

ambas as partes, do professor e do estudante. O docente exercendo seu papel de mediador e 

levantando problematizações e temáticas que irão proporcionar aos estudantes um ambiente no 

qual o saber mostra-se relevante e instigador, despertando não somente sua motivação como 

também seu desejo em aprender ciência. 

 

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

O ensino de química não deve ser realizado a partir da mera transmissão de 

informações, de forma descontextualizada com a realidade dos estudantes, sem considerar suas 

vivencias e interesses. Um ensino pautado na contextualização fundamenta-se na construção de 
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significados, coligando valores que apontem o cotidiano, com uma abordagem social e cultural, 

que facilitem o processo da (re)descoberta. Muitos autores defendem o uso da contextualização 

como forma de tornar o estudo da ciência atraente ao estudante. 

Santos (2007, p. 40) aponta três objetivos que devem servir para nortear a 

contextualização no ensino de ciências: 

 

 
[...] desenvolver atitudes e valores em uma perspectiva humanística diante das 

questões sociais relativas à ciência e à tecnologia; [...] auxiliar na aprendizagem de 

conceitos científicos e de aspectos relativos à natureza da ciência; e [...] encorajar os 

alunos a relacionar suas experiências escolares em ciências com problemas do 

cotidiano.  

 

 

Deste modo, o autor destaca que a inclusão de questões do cotidiano não garante, por 

si só, o debate de aspectos relevantes para a formação do educando enquanto cidadão ou a 

motivação para se interessar por ciências. 

De acordo com os PCNEM “o tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso 

que a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo” (BRASIL, 2000, p. 

78). Ao mesmo tempo se encontra que “é possível generalizar a contextualização como recurso 

para tornar a aprendizagem significativa ao associá-la com experiências da vida cotidiana ou 

com os conhecimentos adquiridos espontaneamente” (BRASIL, 2000, p. 81). 

Neste sentido, o professor atua como mediador ao entrelaçar os conceitos químicos 

com o dia a dia dos estudantes, criando um elo entre o conhecimento cientifico que é aprendido 

em sala de aula e as experiências vivenciadas por eles.  

Acerca disso, Hentz (1998) diz que os estudantes trazem consigo conceitos que são 

desenvolvidos a partir das relações estabelecidas em ambientes extraescolares. Esses conceitos 

não devem ser ignorados pela escola, devem servir como ponto de partida para construção do 

conhecimento científico.  Portanto, os PCN’s, ressaltam a importância da contextualização na 

Química:  

 

Os conteúdos devem ser abordados a partir de temas que permitam a contextualização 

do conhecimento. Nesse sentido, podem ser explorados, por exemplo, temas como 

metalurgia, solos e sua fertilização, combustíveis e combustão, obtenção, conservação 

e uso dos alimentos, chuva ácida, tratamento de água etc. (BRASIL, 2000, p.34) 

 

Os PCN’s tornam claro que é por meio da contextualização que se consegue agregar 

significado ao conhecimento escolar do estudante, a partir de eventos do cotidiano, tendo como 
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princípios o respeito as diversidades de cada um, a formação do cidadão e o exercício e seu 

pensamento crítico. A partir de temas próximos do cotidiano do estudante, torna-se possível 

relacionar esses temas ao ensino na perspectiva de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Segundo Santos e Schnetzler (2014), questões sociais atreladas ao ensino de conceitos 

científicos faz parte do movimento CTS no âmbito da educação, quando o foco destas questões 

é o de desenvolver nos alunos atitudes e valores cidadãos. 

Uma perspectiva de CTS crítica tem como finalidade a problematização de temas 

sociais, assegurando um comprometimento social dos estudantes. De tal modo, diretrizes 

curriculares com esses aspectos necessitam levar em conta o contexto social e tecnológico. 

Hofstein, Aikenhead e Riquarts (1988) (apud SANTOS; MORTIMER, 2002) salientam que:  

 

 

[a abordagem] CTS pode ser caracterizado como o ensino do conteúdo de ciências no 

contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, no qual os estudantes integram o 

conhecimento científico com a tecnologia e o mundo social de suas experiências do 

dia-a-dia. (HOFSTEIN; AIKENHEAD; RIQUARTS, 1988, p. 358 apud SANTOS; 

MORTIMER, 2002, p. 113) 

 

 

Desta maneira, o ensino de acordo com as diretrizes CTS, tem como objetivo 

desenvolver a alfabetização cientifica e tecnológica, de modo a promover uma conexão entre 

educação científica, tecnológica e social, estudando juntamente aos conceitos científicos e 

tecnológicos seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos, capacitando os 

estudantes para tomada de decisão e para uma ação social responsável (SANTOS; 

MORTIMER, 2002). 

Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007, p. 76), propõem três configurações diferentes para 

se realizar a abordagem CTS:  

 

 
Introdução da abordagem CTS no ensino de ciências (inserção de temas CTS nas 

disciplinas como motivação ou exemplo); [...] Tratamento dos conteúdos de ciências 

na perspectiva CTS (organização curricular do ensino de ciências de maneira 

contextualizada segundo uma orientação CTS); [...] CTS puro (conteúdo científico 

usado para compreender o conteúdo CTS.  

 

 

Essas três configurações mostram que um dos principais desafios educacionais na 

atualidade envolve o desenvolvimento de práticas de ensino que promovam a articulação entre 

conteúdos científicos específicos da química e aspectos do contexto dos estudantes. 
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Assim sendo, a abordagem temática aparece como uma possibilidade para se atender 

a necessidade de contextualização no ensino usando-se temas, concordando com as propostas 

dos parâmetros e orientações curriculares nacionais (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002). 

Tendo como foco a contextualização do ensino, a abordagem temática é fundamentada 

nos ensinamentos de Freire (2014), que propõe o uso dos temas geradores como objeto de 

estudo que abrange o fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática. Os temas são 

geralmente utilizados como recurso para realização da contextualização, pois através dele é 

possível abordar a Química, a interdisciplinaridade e o ensino de ciência na perspectiva CTS. 

O ensino a partir de abordagens contextualizadas tem como vantagem a articulação de 

conceitos científicos escolares e situações que estão vinculadas a diversos setores da sociedade, 

porém a simples inclusão de exemplos e datas durante o ensino da ciência não garante a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

 É preciso que o professor tenha conhecimento prévio do assunto que irá trabalhar, 

levantando informações, relevantes na sociedade, e articulando-as com os conceitos científicos 

de forma adequada. 

 

3.4 O ENSINO DE QUÍMICA COM ABORDAGEM TEMÁTICA 

A abordagem temática no Ensino de Ciências, como meio facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem, é um caminho comumente utilizada, na qual o conteúdo programático é 

organizado com base em um tema gerador (FREIRE, 2014), a partir do qual, são mobilizados 

os conteúdos científicos necessários para compreendê-lo.  

A utilização de temas nas aulas estimula e cumpre diferentes funções no âmbito 

pedagógico, como por exemplo, contribuir para acessar o conhecimento prévio dos estudantes, 

algo fundamental para mostrar que a química não é uma matéria tão abstrata quanto se 

imaginava e distante do seu dia a dia.  

Na presente investigação, esse percurso é realizado a partir do tema petróleo, uma das 

principais fontes de energia na atualidade. Além da sua importância econômica no meio social, 

permite abordar conceitos químicos como, funções orgânicas, propriedades físicas das 

substâncias e processo de separação das misturas líquidas. Além dos aspectos conceituais, essa 

temática abre espaço para tratar de aspectos históricos e socioeconômicos.  
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Zappe, Braibante e Pereira (2017) realizaram uma pesquisa de como os professores e 

os livros didáticos trabalham o tema petróleo. Foram analisados três livros didáticos, 

considerando as seguintes categorias referentes ao petróleo: formação, localização e produção. 

Os resultados mostram que dois livros apresentam o tema de forma mais completa e uma das 

obras apresenta dados da produção mundial e brasileira.  

Os autores concluíram também, que a maioria dos professores elaboram as aulas sobre 

o tema apenas usando o que se encontra nos livros didáticos. Logo, utilizar somente o livro 

didático para abordagem dos temas pode não vir a ser a melhor forma de se trabalhar o conteúdo 

de maneira mais completa, uma vez que não contempla o universo cultural no qual estão 

inseridos os estudantes.  

Além do livro didático, o uso de diferentes fontes, como jornais e televisão, contribui 

para acompanhar as mudanças que ocorrem com esse recurso natural. Os professores, sempre 

que possível, podem valer-se dos meios digitais para que o assunto seja tratado de forma 

atualizada e que contribua para a formação dos estudantes.  

Ao mesmo tempo, o petróleo é um assunto constantemente debatido na televisão e nos 

jornais devido a sua influência na economia, sendo um tema que permite abordagem 

interdisciplinar (AMORIM et al., 2002), podendo ser trabalhado na biologia, no ensino de 

biosfera, efeito estufa; na física, no ensino de termodinâmica; na história, com a abordagem 

histórica do petróleo no contexto social; e diversas outras possibilidades, como políticas e 

econômicas.  

De acordo com Amorim et al. (2002, p.23): 

 

 

O petróleo e seus derivados estão bastante presentes no cotidiano do aluno. Dessa 

forma, esse tema foi uma eficiente ferramenta de ensino, possibilitando o aprendizado 

de tópicos do programa de Química e também a formação de um cidadão mais 

consciente.  

 

 

O processo de ensino-aprendizagem a partir do uso de uma temática possibilita o 

professor desenvolver os estudos de forma que o tema escolhido promova a aprendizagem de 

conceitos, e permita que o estudante relacione itens de sua vida social com o que aprendeu em 

sala de aula, o que pode facilitar o aprendizado e fomentar o exercício da cidadania. 

Desta maneira, é importante que essas correlações entre cotidiano e ciência sejam 

feitas de maneira adequada. Neste sentido, Hengemuiile (2007) ressalta que o conhecimento 

cientifico a ser trabalhado para aplicações em situações do dia a dia deve ser em um nível 
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adequado ao desenvolvimento cognitivo do estudante. Ademais, as atividades de ensino devem 

seguir uma sequência lógica, correlacionando-se com o cotidiano, para que desperte o interesse 

do estudante pela ciência através de aplicações práticas, fazendo assim que ele tenha 

curiosidade pela ciência. 

 

3.5 RECURSOS DIDÁTICOS  

Existe uma gama de recursos didáticos que podem ser utilizados como ferramentas 

eficazes, despertando o interesse dos estudantes e também de modo a atuar como um facilitador 

para aquisição de conhecimento. Eles constituem uma forma de mediação entre professor, 

estudantes e o conhecimento a ser aprendido.  

Almeida e Albuquerque (2016, p.1) dizem que “o ensino como um processo dinâmico, 

busca sempre pela implementação de novos métodos, de modo a intermediar a interação entre 

os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem com o conhecimento”.  

Cada recurso tem um objetivo e pode contribuir para uma aprendizagem significativa, 

porém, é preciso levar em conta a heterogeneidade de uma turma para que a aprendizagem seja 

realmente significativa. Para isto, o professor precisa variar a utilização de recursos didáticos 

ao máximo, levando em consideração os momentos adequados para a utilização de cada recurso 

(SILVA, et al., 2012). Machado (2017, p. 24911) diz:  

 

 

Os recursos didáticos têm inúmeras funções, dentre as quais: motivar e despertar o 

interesse pela apresentação; favorecer o desenvolvimento da capacidade de 

observação; aproximar o aluno da realidade; visualizar ou concretizar os conteúdos 

da aprendizagem; oferecer informações e dados; permitir a fixação da aprendizagem; 

ilustrar situações mais abstratas, e desenvolver a experimentação concreta. 

 

 

Vale ressaltar que a utilização de recursos como forma de reparar as lacunas deixadas 

pelas aulas unicamente expositivas não se mostra eficazes para despertar o interesse dos 

estudantes. O emprego de recursos surge como uma alternativa para tornar o conhecimento 

mais atrativo, consequentemente esperando-se a melhora no ensino de Química (ALMEIDA; 

ALBUQUERQUE, 2016). 

Apesar de existir um número grande recursos que podem ser utilizados para contribuir 

com a melhoria do processo ensino-aprendizagem, deve-se estar atento ao escolher qual recurso 

utilizar e como utilizar, buscando sempre recursos que estejam ligados à realidade dos 

estudantes (BIZZO, 2002).  
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Fazer uso de recursos didáticos em sala de aula é uma estratégia que pode ser bastante 

eficiente se o professor estiver preparado para sua utilização, uma vez que tais recursos não 

devem ser utilizados de qualquer maneira, sendo necessário um planejamento por parte do 

docente, visando alcançar um objetivo pré-determinado. Para isto, se faz necessário colocar as 

seguintes perguntas: O que? Quando? Como? E por quê? Assim sendo, a utilização dos recursos 

terá um propósito claro, como argumenta Souza (2017, p.113) “o uso inadequado de um recurso 

didático pode resultar no que se chama, ‘inversão didática’, isso acontece quando o material 

utilizado passa a ser visto como algo por si mesmo e não como instrumento que auxilia o 

processo de ensino e de aprendizagem”. 

Ao se pensar no uso de recursos atrativos, é importante levar em conta o mundo 

tecnológico em que vivemos. A tecnologia está ligada a tudo e os jovens utilizam desse advento 

em seu dia a dia. Sendo assim, a utilização de recursos tecnológicos no ensino trás para dentro 

de sala de aula uma parte importante da vivência dos estudantes fora dela. Ferreira (1998, p.781) 

diz:   

 

 

A questão do uso das novas tecnologias na escola não significa apenas um modismo, 

se as escolas e universidades pretendem formar cidadãos para se integrarem na 

sociedade. A utilização destes recursos ajuda a formar cidadãos e trabalhadores mais 

preparados funcionalmente (capital humano), pois em muitas áreas da sociedade estas 

tecnologias já estão a muito tempo em utilização (indústrias, comércio, transportes, 

bancos, etc.).  

 

 

A internet vem sendo utilizada como passatempo preferido dos estudantes e também 

como fonte de saberes. Utilizar a internet como meio educador pode estreitar os laços entre os 

saberes adquiridos de forma espontânea pelos estudantes e os que são atribuídos ao ensino 

escolar, conferindo um significado científico aos conceitos. O seu uso é uma ferramenta para a 

sala de aula, expandindo-a através de troca de informações, dados, imagens e programas de 

computadores. A Internet é um lugar para se comunicar, conseguir informações, ensinar e 

aprender (FERREIRA, 1998). 

Os recursos didáticos atrelados a uma SD, que rompem com o tradicionalismo 

empregado nas salas de aula, possibilitam a criação de ambientes educacionais que estimulam 

a criatividade e a construção do conhecimento do estudante. 
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3.6 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 

O Ensino de Ciências por investigação é pautado na ideia do uso de estratégias 

didáticas que buscam envolver ativamente os estudantes no processo de ensino-aprendizagem, 

podendo ser colocado em prática nas mais diversas aulas, sob as mais diferentes formas e para 

diversos conteúdos, indo além de uma perspectiva de ensino adequada somente para certos 

temas e conteúdos (SASSERON, 2015).  

Azevedo (2004), por sua vez, destaca que por meio do uso de práticas investigativas o 

estudante participa da construção do próprio conhecimento, seja argumentando, pensando, 

agindo, interferindo e questionando, não estando ele limitado ao papel de um mero espectador. 

Quando associado ao trabalho do professor, o ensino por investigação caracteriza-se 

como uma abordagem didática “podendo, portanto, estar vinculado a qualquer recurso de ensino 

desde que o processo de investigação seja colocado em prática e realizado pelos alunos a partir 

e por meio das orientações do professor” (SASSERON, 2015, p. 58). 

Sasseron ressalta que o ensino por investigação, na perspectiva de uma abordagem 

didática, requer do professor o desenvolvimento de habilidades que possibilitem aos estudantes 

resolver os problemas apresentados, “devendo interagir com seus colegas, com os materiais à 

disposição, com os conhecimentos já sistematizados e existentes” (SASSERON, 2015, p. 58). 

Neste âmbito, a estrutura sequencial que situa o professor no papel de mediador da 

interação entre os conhecimentos prévios do estudante e o objeto de estudo, proporcionando ao 

estudante ir do conhecimento espontâneo para o conhecimento científico por meio do trabalho 

investigativo é chamada de Sequência de Ensino Investigava (SEI). A respeito da SEI, Sasseron 

(2015, p. 59) afirma: 

 

 

Em breves palavras, uma sequência de ensino investigativa é o encadeamento de 

atividades e aulas em que um tema é colocado em investigação e as relações entre esse 

tema, conceitos, práticas e relações com outras esferas sociais e de conhecimento 

possam ser trabalhados.  

 

 

É preciso repensar o comportamento tanto do professor quanto do estudante em uma 

SEI. O professor deve portar-se de modo a fomentar a pesquisa, e visando um objetivo 

previamente estipulado, deve guiar o estudante de modo que este consiga alcançá-lo. Para tanto, 

o professor deve estipular os questionamentos necessários afim de que o foco da aula 

desenvolvida não seja desviado.  
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Ao executar a sequência didática investigativa, o professor tem de propiciar ao 

estudante, através de leitura, pesquisa e intervenções a capacidade de ampliar o seu 

conhecimento em relação a um determinado tema. Sasseron (2015, p. 58) ressalta como objetivo 

central da SEI: 

 

 
O objetivo central na proposição de SEI é permitir que investigações sejam realizadas 

em aulas que, a princípio, são reconhecidas como distintas e, por vezes, não associadas 

à investigação. Ao trabalhar na implementação de SEI, o professor precisa garantir 

que tanto a atividade experimental quanto a leitura de textos, por exemplo, sejam 

igualmente investigativas, ou seja, tenham por trás um problema claro que precise ser 

resolvido.  

 

 

De tal modo, como forma de contribuir para a concretização de um ensino por 

investigação, Carvalho (2013) diz que uma SEI precisa ter algumas atividades-chave, sendo 

elas: problema, atividade de sistematização do conhecimento, contextualização e atividade de 

avaliação. 

Segundo a pesquisadora o problema deve introduzir o objeto de estudo e proporcionar 

ao estudante “condições para que pensem e trabalhem com as variáveis relevantes do fenômeno 

científico central do conteúdo programático” (CARVALHO, 2013, p. 09), podendo ser teórico 

ou experimental e deve ser contextualizado. Ao se planejar as atividades da SEI, o problema 

deve ser elaborado juntamente com o material que proporciona a sua resolução, visto que um 

depende do outro. 

A atividade de sistematização do conhecimento segue o problema inicial e é 

preferencialmente praticada pela leitura de um texto, o que permite ao estudante comparar o 

que fez na resolução do problema com o que consta no texto. É importante também a 

apresentação de uma linguagem mais formal e cientifica nesta etapa, visto que a linguagem 

mais informal é mais utilizada pelos estudantes dentro de sala de aula (CARVALHO, 2013).  

Acerca da contextualização, Carvalho (2013, p. 9) aponta que “nesse momento, eles 

podem sentir a importância da aplicação do conhecimento construído do ponto de vista social”. 

A contextualização deve relacionar o problema investigado com o tema social, e serve também 

como um aprofundamento dos conhecimentos, possibilitando um maior entendimento do 

assunto por parte dos estudantes (CARVALHO, 2013). 

Ao final de cada atividade ou ao menos de cada ciclo das três atividades é importante 

que seja feita uma avaliação. A pesquisadora aponta que “no entanto, não deve ter o caráter de 

uma avaliação somativa, que visa a classificação dos alunos, mas, sim, uma avaliação formativa 
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que seja instrumento para que alunos e professor confiram se estão aprendendo ou não” 

(CARVALHO, 2013, p. 18). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

A escola escolhida para realização do trabalho situa-se em um bairro no centro do 

município de Volta Redonda-RJ e conta com alunos e professores do próprio bairro, de bairros 

vizinhos e de municípios próximos. O trabalho foi realizado para uma turma de terceira série 

do ensino médio que conta com 27 alunos com faixa etária entre 17 e 20 anos. 

 

Quadro 1: Escolas participantes 

Escola Localização (bairro) 

Escola Estadual Roosevelt Conforto 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA SEI 

A presente pesquisa se caracteriza como qualitativa, que busca olhar o que é singular 

no sujeito (estudante) procurando elementos que auxilie na compreensão do fenômeno 

educativo. Mól (2007, p. 502) aponta: 

 

 
A pesquisa qualitativa compreende a ciência como uma área do conhecimento que é 

construída pelas interações sociais no contexto sociocultural que as cercam. Por isto, 

seu foco é compreender os significados dos fenômenos a partir de quem os vivenciam, 

considerando tempos e espaços de atuações e reflexões.  

 

 

As atividades desenvolvidas, ora em grupo, ora de forma individual, procuram 

entender o que é particular e também procuram buscar padrões e conhecimentos que podem ser 

generalizados. Para acessar essas particularidades, a SD desenvolvida apresenta uma série de 

ações que visam entender os aspectos mencionados. 

No intuito de acessar o que é particular de cada aluno e para possibilitar as análises, 

realizou-se a gravação de parte das aulas por meio de um gravador de áudio, e quando não 

houve condições de realizar o registro em áudio, o pesquisador optou por registrar as ideias dos 

alunos em um diário de bordo. 

A SD foi aplicada em duas aulas, que contam com dois tempos de 50 minutos cada. 

Os quadros a seguir mostram as atividades que foram realizadas com os estudantes, assim como 

os recursos utilizados, os objetivos e o tempo de duração de cada atividade. 
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Quadro 2: SD da aula 1 

Atividade Recurso utilizado Objetivo de 

aprendizagem 

Duração 

I) Divisão da turma em grupos e leitura de 

duas reportagens distintas, que foram 

distribuídas alternadamente. Assim, uma 

parte dos grupos recebeu a reportagem 1 

e a outra parte recebeu a reportagem 2. 

II) Troca de informações sobre os 

conteúdos das reportagens entre os 

grupos. 

III) Socialização de ideias sobre pontos 

que acharam importante nas reportagens. 

IV) Questionamento das relações entre as 

duas reportagens. 

Reportagem 1: 

Noventa por cento dos 

internados em ala de 

queimados de hospital 

no Recife usavam 

álcool para cozinhar 

(Anexo 1). 

 

Reportagem 2: Quais 

são os países com as 

maiores reservas de 

petróleo e por que isso 

não é sempre um sinal 

de riqueza (Anexo 2). 

 

 

Reconhecer o petróleo 

como fonte de 

combustível. 

 

Mostrar os aspectos 

econômicos e sociais 

envolvidos na 

temática petróleo e 

como isso afeta o 

nosso cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

minutos 

V) Aplicação do questionário inicial. Material Didático 

preparado pelo 

professor  

  

Conhecer o 

entendimento dos 

estudantes sobre o 

tema petróleo. 

 

10 

minutos 

VI) Perguntar aos estudantes palavras que 

relacionam à palavra petróleo, com 

registro das ideias na lousa. 

VII) A partir das palavras mencionadas, 

representar a fórmula estrutural de alguns 

hidrocarbonetos. 

VIII) Realizar a comparação entre as 

estruturas representadas, em busca de 

uma categorização em função do que é 

comum nas estruturas. 

IX) Seguir com uma aula dialogada 

discutindo os aspectos conceituais que 

caracterizam os alcanos, alcenos e 

alcinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lousa 

Reconhecer os 

hidrocarbonetos como 

uma classe de 

compostos orgânicos. 

 

Diferenciar alcanos, 

alcenos e alcinos em 

função do tipo de 

ligação química. 

 

Reconhecer o petróleo 

como uma mistura de 

hidrocarbonetos. 

 

Elaboração de 

hipóteses explicativas 

a partir do 

conhecimento dos 

estudantes. 

30 

minutos 

X) Divisão da turma em grupo. Cada 

grupo recebe uma folha com a imagem de 
uma torre de destilação fracionada e uma 

tabela com alguns derivados do petróleo. 

Os grupos devem posicionar cada 

 

 
 

 

 

Compreender como 

funciona o processo 
de destilação 

fracionada e 

reconhecer sua 
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derivado do petróleo no local da torre em 

que ocorre a sua obtenção. Em seguida, 

os estudantes devem sugerir explicações 

para as escolhas realizadas. 

 

XI) Aula dialogada sobre as propriedades 

dos hidrocarbonetos. 

 

 

 

Material Didático 

preparado pelo 

professor 

 

utilização em 

indústrias de petróleo 

para obtenção de seus 

derivados. 

 

Identificar a 

propriedade dos 

hidrocarbonetos que 

possibilitam sua 

separação. 

 

Analisar como o 

tamanho da cadeia 

carbônica influencia 

os pontos de fusão e 

ebulição. 

 

 

 

 

 

35 

minutos 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

 

Quadro 3: SD da aula 2 

Atividade Recurso utilizado Objetivo de 

aprendizagem 

Duração 

Exibição do vídeo “De onde 

vem o petróleo?”  

 

I) Socialização de ideias, sobre 

o conteúdo do vídeo. 

 

II) Pedir sugestão de estruturas 

para as moléculas orgânicas. 

 

 

 

 

Vídeo: De onde vem o petróleo? 

Compreender como 

ocorre o processo de 

formação do petróleo. 

 

Reconhecer o petróleo 

como principal fonte de 

combustível. 

 

Reconhecer a utilização 

dos derivados do 

petróleo em aplicações 

além dos combustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos  

A parir das estruturas sugeridas 

e com o uso de slides abordar 

aspectos da geometria das 

moléculas orgânica.  

Distribuição de tabela de 

nomenclatura de compostos 

orgânicos e instruções de como 

utiliza-la. 

 

III) Divisão da turma em 

grupos e distribuição do kit de 

montagem de moléculas em 

 

 

 

 

 

 

 

Material Didático preparado 

pelo professor 

 

 

Lousa 

Apresentar aspectos 

conceituais sobre a 

geometria das 

moléculas orgânicas. 

 

Compreender como é 

feita a nomenclatura de 

hidrocarbonetos. 

 

Reconhecer as 

moléculas orgânicas em 

espaço tridimensional 
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Fonte: Próprio autor (2019). 

 

A aula 1 iniciou-se com uma atividade de leitura de duas reportagens que foram 

realizadas em grupo, seguida de debate e a aplicação do questionário inicial. Essas atividades 

permitem que a aula se inicie de forma contextualizada e gerando uma problematização em 

torno do tema.  

O debate tem um papel fundamental, pois permite ao estudante trabalhar a capacidade 

de argumentação e a defesa de seu ponto de vista. Foge do interesse central desse trabalho, no 

entanto, é importante colocar que entendemos a argumentação no sentido proposto por Justi 

                                                 

1 O software utilizado para construção de moléculas foi o ChemSketch. 

3D. Cada grupo deve montar, 

com o kit recebido, uma 

molécula designada pelo 

professor. 

 

IV) Apresentação de software 

de construção de moléculas em 

3D1. 

 

 

Slide 

 

 

Kit de moléculas em 3D 

(habilidade 

visuoespacial). 

 

Representar moléculas 

orgânicas em 2D e em 

3D. 

 

Utilizar diferentes 

recursos para 

reconhecimento e 

construção de 

moléculas. 

 

45 

minutos 

V) Exibição do vídeo: 

“Momento Ambiental – 

Petróleo” 

 

VI) Debate sobre aspectos 

importantes vistos no vídeo. 

 

 

 

 

 

 

Vídeo Momento Ambiental – 

Petróleo  

 

Reconhecer os 

impactos causados pelo 

uso de combustíveis 

fósseis.  

 

Refletir acerca da 

importância dos debates 

sobre as questões 

ambientais. 

  

Cconhecer outras fontes 

de energia (fontes 

renováveis). 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

VII) Exercício sobre 

hidrocarbonetos. 

 

VIII) Retomar o questionário 

inicial. 

Material didático preparado pelo 

professor 

 

Material Didático preparado 

pelo professor 

 

 

Mobilizar os saberes 

construídos durante a 

SD. 

 

25 

minutos 
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(2015, p. 34), como “uma afirmativa acompanhada de justificativa, sendo esta última sustentada 

por evidências e que a argumentação consiste dos processos de elaborar e utilizar argumento” 

com a intenção de convencer o outro em relação ao seu ponto de vista.  

Dando continuidade, os estudantes foram estimulados a participarem da etapa de 

sistematização do conhecimento, que se deu por meio de uma aula dialogada, partindo de 

palavras relacionadas ao petróleo sugeridas pelos estudantes. Esta sistematização e as demais 

que foram realizadas no decorrer do trabalho, têm como ponto de partida as hipóteses sugeridas 

pelos estudantes. Desta maneira, o conteúdo não será somente “passado” pelo professor.  

Como última atividade da aula 1, os estudantes foram dispostos em grupos para 

realização da atividade da Torre de Destilação Fracionada, na qual eles deveriam posicionar as 

frações de petróleo, recebidas em uma tabela, nos pratos de coleta adequados e formular 

hipóteses para a escolha realizada.  

As atividades desenvolvidas em grupo estimulam a interação e troca de saberes entre 

os estudantes. Ao sistematizar os conceitos envolvidos na destilação fracionada do petróleo, o 

professor tem como ponto de partida as hipóteses levantadas pelos estudantes, dinamizando a 

aula de forma que a linha de raciocínio não seja somente dele.  

É importante colocar que a organização da SD com momentos de trabalho em grupo e 

de forma individual é algo que dialoga com os pressupostos teóricos da SEI. Em grupo, os 

estudantes se comunicam por meio de uma linguagem mais próxima em relação a linguagem 

adotada pelo professor - geralmente mais próxima da linguagem científica - e as ideias 

discutidas entre os estudantes se situam na mesma zona de desenvolvimento proximal (ZDP), 

o que favorece a troca e a ampliação do conhecimento.  

Outro aspecto fundamental é a escolha de atividades com diferentes características, 

ora de natureza manipulativa - o texto da reportagem e a atividade da Torre de Destilação – e 

ora de natureza intelectual, quando o estudante precisa argumentar sobre suas escolhas.    

O vídeo “De onde vem o petróleo?” foi utilizado para dar início à segunda aula, 

mostrando de forma visual o processo de formação do petróleo e suas aplicações, aprofundado 

e retomando aspectos já abordados na primeira aula.  

Os estudantes tiveram um tempo para socializar as ideias, com mediação do professor. 

Posteriormente, em uma atividade de sistematização do conhecimento, os estudantes foram 

estimulados a sugerirem estruturas para algumas moléculas orgânicas e a partir dessas estruturas 

foram abordados aspectos da geometria molecular das moléculas orgânicas.  
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Na sequência, para que seja compreendido como se realiza a nomenclatura de 

hidrocarbonetos, os estudantes receberam uma tabela com regras e instruções de como realizar 

a nomenclatura de compostos orgânicos.  

Em grupo, os estudantes receberam kits de montagem de moléculas em 3D que foram 

utilizados para montar uma molécula orgânica sugerida pelo professor. Os grupos receberam 

somente o nome da molécula e a partir disso deveriam representar sua fórmula estrutural no 

papel e posteriormente realizar a sua representação em 3D com o auxílio do kit.  

Essa sequência de atividades permite o transitar entre atividades manipulativas e 

intelectuais e ao mesmo tempos exige do estudante transitar entre diferentes níveis 

representacionais (2D e 3D). Como forma de mostrar diferentes maneiras de se aprender 

química, foi apresentado aos estudantes um software para construção de moléculas em 3D, com 

a intenção de desenvolverem a habilidade visuoespacial.  

Em seguida, foi exibido o vídeo “Momento Ambiental – Petróleo”, com o objetivo de 

contemplar questões relativas ao meio ambiente. Ao final da SD os estudantes responderam um 

questionário que explorou conceitos fundamentais sobre os hidrocarbonetos e alguns aspectos 

do questionário inicial, no intuito de avaliar se houve de fato uma ampliação dos conhecimentos 

apresentados pelos estudantes em relação ao início da SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussões da aplicação da SD foi dividido em descrição e análise da 

aula 1 e descrição e análise da aula 2. Dentro de cada aula foi feita uma nova divisão de acordo 

com as atividades propostas. 

 

5.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA AULA 1  

Para a análise da aula 1 foi feita a divisão em 4 etapas, de acordo com as atividades 

elaboradas, e são elas: leitura e discussão de reportagens, questionário inicial de sistematização, 

classificação dos hidrocarbonetos e atividade da torre de destilação fracionada. 

 

5.1.1 Leitura e discussão de reportagens   

Nesse momento os estudantes foram divididos em seis grupos com quatro integrantes. 

Três grupos receberam a reportagem 1 “Noventa por cento dos internados em ala de queimados 

de hospital no Recife usavam álcool para cozinhar” (anexo 1) e os outros três a reportagem 2 

“Quais são os países com as maiores reservas de petróleo e por que isso não é um sinal de 

riqueza” (anexo 2). Após a leitura das reportagens foi realizado um movimento de socialização 

das impressões e do entendimento dos grupos no coletivo. Os estudantes que leram a 

reportagem 1 tiveram que comentar sobre seu conteúdo para os estudantes que leram a 

reportagem 2, assim como os estudantes que leram a reportagem 2 tiveram que comentar o seu 

conteúdo para os estudantes que leram a reportagem 1.  

Os estudantes conduziram a socialização de ideias, apontando o que acharam 

interessante e discutindo sobre a relevância das reportagens em seu cotidiano. Muitos deles 

demostraram bastante surpresa com o fato de existirem pessoas que não conseguem pagar por 

um botijão de gás, como podemos verificar nas seguintes passagens: 

Estudante A: “Mas como assim eles não conseguem pagar? O álcool que eles usaram é muito 

mais barato?” 

Estudante B: “Será que o governo não pode ajudar essas pessoas a comprarem o gás? Alguém 

tem que ajudar”. 

Os estudantes foram questionados sobre a importância das reservas de petróleo e como 

isso afeta um país, porém, ninguém soube dizer algo a respeito. Em seguida, os estudantes 

foram questionados sobre a importância do petróleo no nosso dia a dia. Somente um estudante 

respondeu: 
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Estudante C: “É importante porque vendemos petróleo para outros países e assim o Brasil 

ganha mais dinheiro”. 

Para finalizar esse momento de socialização das ideias, os estudantes deveriam apontar 

a relação entre as duas reportagens. Nenhum deles soube estabelecer uma relação entre as duas 

reportagens, como por exemplo, o paradoxo que há entre os países com maiores riquezas de 

petróleo e a desigualdade social que resulta no fato de uma parcela da população utilizar álcool 

de limpeza para cozinhar. Fica evidente que, apesar de todos já terem ouvido sobre petróleo em 

algum momento da vida, este tema é algo distante dos estudantes e sem relação com o cotidiano. 

É válido pontuar que além de aspectos conceituais, a SD trabalha a problematização 

de questões de natureza social, ambiental e tecnológica sobre o tema petróleo. A etapa 

apresentada anteriormente teve esse objetivo, contribuir para a formação de cidadãos que 

tenham condições de se posicionar frente a questões complexas e que sejam capazes de perceber 

como a química está diretamente ligada ao seu cotidiano. Neste sentido, o PCN+ coloca: 

 

 
[...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes 

culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for 

promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for 

apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e 

como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos 

aspectos da vida em sociedade. (BRASIL, 2002, p.87) 

 

 

Logo, ao levar para sala de aula reportagens com temas de relevância social, 

proporciona-se um ambiente de questionamentos e correlações com a realidade vivenciada 

pelos estudantes, na intenção de estimular a participação dos estudantes e ampliar a visão de 

mundo, como ressaltam Ferreira e Del Pino: 

 

 
Os textos da mídia, por exemplo, ao divulgarem aspectos pertinentes à ciência e 

tecnologia estão no contexto do processo educativo. No caso do ensino de química, 

não é possível deixar de reconhecer o papel dos produtos da indústria química no dia 

a dia da população. (2009, p. 8) 

 

 

Os resultados evidenciam a dificuldade dos estudantes em reconhecer a importância e 

a presença da ciência no dia a dia, algo revelado pelo trabalho com as reportagens. Apesar disso, 

essa etapa demonstrou ser fundamental para construção de conhecimentos, uma vez que o 

universo experiencial do estudante é levado em conta na construção das aulas.   
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Ao partirmos do conhecimento prévio do estudante, construímos um primeiro passo 

em direção a aprendizagem significativa, na qual o professor permite aos estudantes assumirem 

o protagonismo das ações, na condução dos diálogos, no levantamento de hipóteses e sobretudo 

mostrando que seus conhecimentos prévios podem ser utilizados como elemento de partida para 

ampliação e aquisição de novas ideias.  

Carvalho (2013) aponta que estes conhecimentos espontâneos, que também podem ser 

chamados de conceitos indutivos ou cotidianos, são parte de todas as propostas construtivas, e 

que a partir deles os estudantes podem compreender o que o professor está explicando ou 

perguntando. 

 

5.1.2 Questionário inicial de sistematização 

Após o momento que envolveu o trabalho com as reportagens os estudantes receberam 

um questionário inicial (Apêndice 1), de forma individual, que tinha como principal objetivo 

verificar e analisar os conhecimentos dos estudantes em relação ao tema petróleo. O 

questionário é constituído por oito questões, dentre as quais destaco a primeira: Quais são as 

palavras que você relaciona ao petróleo? 

A questão mostrou-se importante por permitir aos estudantes relacionar diversas 

palavras ao petróleo. A escolha das palavras pelos estudantes segue uma linha bem livre, visto 

que o petróleo é utilizado em diversos produtos e de diversas formas. Assim, pode-se ter uma 

ideia do que é entendido como sendo petróleo. Para uma análise das palavras respondidas pelos 

estudantes foi elaborado um gráfico de colunas. 
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Gráfico 1: Palavras que os estudantes vinculam ao petróleo 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

O gráfico permite visualizar as palavras mais citadas pelos estudantes de acordo com 

o número de vezes em que ela apareceu. O eixo horizontal mostra as palavras citadas e o eixo 

vertical o número de vezes que a palavra apareceu como resposta.  

Como mostra o gráfico, as palavras mais recorrentes foram gás, gasolina e diesel. 

Apesar do petróleo ser reconhecido como uma fonte de combustível, os estudantes 

desconhecem como ocorre a transformação do petróleo em seus derivados, assim como 

desconhecem que os derivados do petróleo podem ser usados para outros fins, além de 

combustíveis. 

 

5.1.3 Classificação dos hidrocarbonetos 

Dando continuidade à SD, solicitou-se aos estudantes que falassem algumas das 

palavras escolhidas na primeira questão. Dentre as palavras mencionadas, registrou-se na lousa 

as palavras gasolina e gás. Ao lado das palavras realizou-se a representação de um 
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hidrocarboneto correspondente, no caso, hexano e butano. A partir das estruturas dos 

hidrocarbonetos que foram registradas no quadro, desenvolveu-se a aula de forma dialogada: 

Professora: “O que estes compostos têm em comum?” 

Professora: “Podemos agrupar esses compostos em uma classe da química? Se sim, o que 

levaríamos em consideração ao fazer isso?” 

Algumas respostas foram anotadas na lousa. 

Professora: “O que estes compostos (representados na lousa) têm em comum?” 

Estudantes: “Carbono e hidrogênio.” 

Professora: “Podemos agrupar esses compostos em uma classe da química? Se sim, o que 

levaríamos em consideração ao fazer isso?” 

Estudantes: “Sim, eles são iguais porque só tem carbono e hidrogênio.” 

Estudantes: “Não, porque um tem mais carbono do que o outro.” 

A partir das ideias dos estudantes foi apresentado a classe química dessas substâncias, 

no caso, hidrocarbonetos. A partir da classificação, professora e estudantes discutiram as 

diferentes classes de hidrocarbonetos, no caso, alcanos, alcenos e alcinos. Foi apresentado 

também o petróleo como mistura de hidrocarbonetos. Acerca dessa dinâmica que procura 

valorizar a fala dos estudantes, Carvalho (2013, p. 2) afirma: 

 

 
No ensino expositivo toda linha de raciocínio está com o professor o aluno só a segue 

e procura entendê-la, mas não é o agente do pensamento. Ao fazer uma questão, ao 

propor um problema, o professor passa a tarefa de raciocinar para o aluno e sua ação 

não é mais a de expor, mas de orientar e encaminhar as reflexões dos estudantes na 

construção do novo conhecimento.  

 

 

O registro na lousa, a valorização das ideias dos estudantes e a classificação dos 

hidrocarbonetos são encaminhamentos que procuram valorizar justamente a linha de raciocínio 

deles, de modo a encaminhar suas reflexões em direção aos conceitos científicos pretendidos.  

 

5.1.4 Atividade da Torre de Destilação Fracionada 

Para realização dessa atividade os estudantes foram organizados em seis grupos de 

quatro integrantes. Cada grupo recebeu uma folha de papel sulfite A4 com o desenho de uma 

torre de destilação fracionada (Figura 1) e um quadro (Quadro 4) contendo alguns derivados do 

petróleo e algumas de suas propriedades físico-químicas. Os grupos deveriam designar o local 
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de recolhimento na torre de destilação de cada derivado da tabela e propor uma explicação para 

a escolha realizada.  

 

 

 

Figura 1: Torre de destilação fracionada 

 

 

Fonte: Adaptada de Usberco e Salvador, 2013. 

 

Quadro 4: Derivados do petróleo e algumas de suas propriedades 

 

Fonte: Brown, T. L. et al., (2005). 
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Os estudantes realizaram essa atividade com empenho, discutindo hipóteses entre si e 

questionando sobre as propriedades que tinham disponíveis no quadro. Todos os grupos 

conseguiram relacionar a faixa do ponto de ebulição com o local de recolhimento do derivado. 

Porém, somente um grupo conseguiu elaborar uma explicação por escrito que relacionasse a 

faixa de ebulição com o local de recolhimento da fração, ao passo que os demais grupos 

comentaram que a escolha foi feita pela proximidade de temperaturas encontradas no quadro e 

da torre de destilação, como mostra o trecho a seguir: 

Grupo A: “Conforme o aquecimento e esfriamento do petróleo, vai gerando cada componente 

de acordo com a temperatura na torre de destilação fracionada.” 

Grupo B: “A medida que a temperatura do petróleo aumenta, ele evapora.” 

Grupo C: “Porque foram os números que nós achamos mais próximos dos que estavam no 

papel.” 

Após a realização da tarefa foram abordadas as propriedades dos hidrocarbonetos, e 

partindo das hipóteses dos estudantes foi explicado como é realizado o processo de destilação 

fracionada. 

Azevedo (2004) aponta que o ensino por investigação não se limita a atividades 

laboratoriais, podendo ser trabalhado na forma de problemas a serem resolvidos de modo mais 

tradicional, com lápis e papel, por exemplo. Objetivando levar o estudante a pensar, debater, 

levantar hipóteses e justifica-las, aplicando também seus conhecimentos em situações novas.  

Assim sendo, a tarefa proposta insere o estudante no processo de aprendizagem por 

investigação, fazendo-os passarem de uma ação manipulativa para uma ação intelectual, visto 

que eles tinham que propor hipóteses explicativas para a distribuição das frações. Acerca desse 

aspecto, Carvalho (2013, p. 3) diz:  

 

 
O entendimento da necessidade da passagem da ação manipulativa para ação 

intelectual na construção do conhecimento – neste caso incluindo o conhecimento 

escolar – tem um significado importante no planejamento do ensino, pois a finalidade 

das disciplinas escolares é que o aluno aprenda conteúdos e conceitos, isto é, 

constructos teóricos. Deste modo o planejamento de uma sequência de ensino que 

tenha por objetivo levar o aluno a construir um dado conceito deve iniciar por 

atividades manipulativas.  

 

 

A passagem da ação manipulativa para intelectual faz com que toda a linha de 

raciocínio esteja com o estudante, o que torna mais fácil a compreensão do que tentar 

acompanhar o raciocínio do professor. Carvalho (2013) aponta também a importância do erro 
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na elaboração de hipóteses, pois é através dele que o estudante tem a oportunidade de refletir 

sobre o erro e tentar um acerto. Neste sentido, a promoção de uma que atividade possa atribuir 

aos estudantes a função de traçar uma linha de raciocínio para que se possa solucionar um 

problema, mostrou-se de grande importância para que o eles não estejam apenas limitados a 

utilização de leis e símbolos para resolver problemas definidos, com resultados fixos e 

imutáveis. 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA AULA 2 

A análise da aula 2 foi realizada em quatro etapas, de acordo com as atividades 

elaboradas, a saber: exibição do vídeo “De onde vem o petróleo?”, atividade de construção de 

moléculas orgânicas, exibição do vídeo “Momento Ambiental – Petróleo” e questões de 

compreensão e retomada das questões iniciais. 

 

5.2.1 Exibição do vídeo “De onde vem o petróleo?” 

No primeiro momento da aula 2 os estudantes assistiram ao vídeo “De onde vem o 

petróleo?”2. O vídeo aborda a formação do petróleo, o seu uso e seus impactos no meio 

ambiente, por meio de uma linguagem mais próxima do cotidiano.  

É importante que o professor busque diferentes maneiras e recursos para ensinar 

química, tornando assim a aula mais atrativa e dinâmica. Neste sentido, buscou-se utilizar 

diferentes recursos, como lousa, exibição de vídeos e até o uso de softwares. Souza (2017, p. 

110) aponta que “é possível a utilização de vários materiais que auxiliem a desenvolver o 

processo de ensino e de aprendizagem, isso faz com que facilite a relação professor – aluno – 

conhecimento”. 

É necessário também que os estudantes se sintam motivados para que todo o processo 

de ensino-aprendizagem seja efetivo. Ao se sentir motivado eles passam a ter curiosidade, 

interesse pelo assunto e a participar mais ativamente das atividades que são propostas.  

Desse modo, a utilização de um recurso multimídia, algo que está muito presente no 

dia a dia do estudante, se torna um instrumento motivador. O estudante então entende que o 

aprendizado não está ligado somente a sala de aula, lousa e giz, e que o conhecimento pode ser 

encontrado em diversos lugares e de diversas formas. Souza (2017, p. 111) diz: 

                                                 

2 Vídeo disponível no endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=8Ft4vYSAx4M&t=2s>. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ft4vYSAx4M&t=2s
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O material a ser utilizado deve proporcionar ao aluno o estimulo à pesquisa e a busca 

de novos conhecimentos, o propósito do uso de materiais concretos no ensino escolar 

é o de fazer o aluno a adquirir a cultura investigativa o que o preparará para enfrentar 

o mundo com ações práticas sabendo – se sujeito ativo na sociedade.  

 

 

Para além de um instrumento motivador, a utilização de diferentes recursos permite 

abranger um maior número de estudantes no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

em uma sala de aula existem diferentes indivíduos que aprendem de diferentes formas. Souza 

(2017, p. 112) ressalta que “muitas vezes, durante a construção de um recurso, o aluno tem a 

oportunidade de aprender de forma mais efetiva e marcante para toda sua vida”. 

Após a exibição do vídeo os estudantes conduziram uma socialização de ideias sobre 

os pontos que consideraram relevantes. A maioria demonstrou surpresa com a quantidade de 

materiais que podem ser produzidas a partir do petróleo, como demonstram as seguintes 

passagens: 

Estudante D: “O petróleo é muito importante mesmo né, até no chiclete tem. Pensei que era 

só na gasolina.” 

Estudante E: “Nossa, tem petróleo na minha roupa! Estou usando petróleo!” 

Estudante F: “Imagina se não tivesse petróleo?! Nem plástico teríamos.” 

Outro aspecto que foi bastante debatido pelos estudantes envolveu o processo de 

formação do petróleo. Em sua maioria, os estudantes não tinham conhecimento sobre como se 

dá esse processo e nem o seu tempo de duração, o que resultou em questionamentos 

interessantes, como podemos ver abaixo: 

Estudante G: “Nossa, mas se demora tanto assim, como vai ter mais petróleo no futuro?” 

Estudante H: “Se esse petróleo que temos agora acabar, como iremos fazer?” 

Os questionamentos que surgem são fundamentais para reflexão e o desenvolvimento 

de um pensamento crítico por parte dos estudantes. Ao mediar apenas as falas, evitando uma 

condução mecânica, a professora respondeu da seguinte forma: 

Professora: “Boa pergunta! Como já vimos, o petróleo é nossa principal fonte de energia, logo 

se ele acabar não teríamos a gasolina, por exemplo, o que impossibilitaria alguns carros de 

andar. Mas será que existe outo combustível para fazer o carro andar?” 

Estudante I: “Acho que tem combustível que não vem do petróleo. O álcool, certo?” 
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Na sequência, os estudantes também foram questionados sobre as estruturas de alguns 

derivados do petróleo na intenção de se discutir alguns aspectos da geometria das moléculas 

orgânicas.  

 

5.2.2 Atividade de construção de moléculas orgânicas 

Com o auxílio de slides, a professora introduziu alguns aspectos da geometria das 

moléculas orgânicas, falando sobre ângulos de ligação, teoria da repulsão dos pares eletrônicos 

e as formas geométricas. As estruturas sugeridas pelos estudantes serviram como ponto de 

partida. Os estudantes sugeriram estruturas planas, comumente representadas nas aulas de 

química, assim pode-se perceber que a noção de moléculas ocupando um espaço em 3D não 

estava explicita para eles. Segue a imagem utilizada nesse momento: 

 

Figura 2: Imagem do slide 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Na imagem pode-se ver a representação de moléculas orgânicas em 3D, algo que 

possibilita ao estudante o desenvolvimento de habilidade visuoespacial. 

Após a apresentação do assunto cada estudante recebeu uma tabela com as regras de 

nomenclatura de compostos orgânicos e algumas instruções de como utilizá-la para nomear 

hidrocarbonetos. Em seguida, a turma foi organizada em quatro grupos com seis integrantes. 

Cada grupo recebeu um kit para construção de moléculas orgânicas. Cada kit, como mostra a 

figura a seguir, contém palitos de dente e balas de goma nas cores laranja e amarela.  
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Figura 3: Kit para montagem de moléculas em 3D 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

  

O kit conta com balas de goma na cor amarela representando os átomos de hidrogênio 

e nas cores laranja representando os átomos de carbono, os palitos de dente representam as 

ligações químicas, sendo que cada palito representa uma ligação simples. 

A atividade foi planejada da seguinte maneira: cada grupo recebeu um número de 1 a 

4 e no slide projetado pela professora foi designado um hidrocarboneto para que cada grupo 

representasse a sua fórmula estrutural no papel (2D) e em seguida montar a estrutura com o kit 

recebido (modelo em 3D). A imagem a seguir mostrar o slide com os hidrocarbonetos que cada 

grupo deveria montar. 

 

Figura 4: Imagem com os hidrocarbonetos designados para cada grupo 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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Os estudantes realizaram a atividade com muito envolvimento e todos os grupos 

conseguiram realizar a atividade de forma satisfatória. É interessante destacar que as 

estruturas propostas pelos estudantes procuraram respeitar os ângulos de ligação entre os 

átomos, como mostram as imagens abaixo. 

 

Figura 5: Imagem da estrutura do Butano produzida pelos estudantes 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Figura 6: Imagem do But-1-eno produzida pelos estudantes 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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Figura 7: Imagem do But-2-ino produzida pelos estudantes 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Figura 8: Imagem do Pent-2-eno produzida pelos estudantes 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

As imagens mostram as estruturas que foram propostas pelos estudantes. Pode-se notar 

que todos os grupos conseguiram propor geometrias que dialogam com a literatura.  
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Esta atividade permitiu aos estudantes ter uma representação visual e tátil das 

moléculas que são costumeiramente apresentadas somente em desenhos representativos, algo 

que dificulta a aprendizagem desses signos próprios da química. 

A habilidade de transitar entre os níveis representacionais é chamada de habilidade 

visuoespacial (derivada do conceito visualização espacial). A utilização de modelos 

manipulativos e ferramentas de construção são fatores importantes na construção das 

habilidades visuespaciais (RAUPP; SERRANO; MOREIRA, 2009). 

  Cruz e Alfaya (2013, p.1) ressaltam: 

 

 

[...] quando se trata do arranjo estrutural das moléculas, tem-se uma dificuldade na 

visualização tridimensional destas estruturas. A utilização de modelos moleculares 

desenvolve uma habilidade de representação importante e facilita a visualização 

tridimensional das moléculas.  

 

 

Os autores dizem ainda: 

 
 

Com o objetivo de promover o entendimento conceitual em estudantes do Ensino 

Médio tem-se buscado várias alternativas e, a construção de conjuntos de modelos 

moleculares surge como uma ferramenta de grande importância que deve facilitar a 

visualização do arranjo espacial das moléculas, sua assimilação e o aprendizado de 

conceitos que envolvam ligação covalente, geometria molecular entre outros. (CRUZ; 

ALFAYA, 2013, p. 3) 

 

 

Os materiais utilizados para a realização da atividade foram satisfatórios, não somente 

pelo fato dos estudantes conhecerem e visualizarem um uso didático, mas também por serem 

baratos e de fácil aquisição, o que os torna um recurso viável para uso em sala de aula. Cruz e 

Alfava (2013) ressaltam que a aquisição de matérias didáticos é uma dificuldade enfrentada 

pelos professores, principalmente na rede pública de ensino, o que acaba por desmotivar tanto 

estudantes como professores.  

Posteriormente a atividade, foi apresentado aos estudantes um software de 

representação de moléculas em 3D. A utilização do software possibilita abranger mais formas 

com as quais a química pode ser trabalhada, além de mostrar aos estudantes a geometria das 

moléculas de forma mais eficaz. 

Com o grande avanço da tecnologia, hoje o computador é utilizado das mais diversas 

formas, seja para trabalho, diversão, comunicação e até mesmo para fins educativos. Desta 

forma, é preciso valer-se desta ferramenta que é tão familiar aos jovens da atualidade. Esses 
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softwares educacionais podem ser usados como ferramentas para abordagem dos conteúdos de 

química de maneira mais tecnológica, dinâmica e interativa (SILVA; JÚNIOR; PIRES, 2017).  

Raupp, Serrano e Moreira (2009) destacam que os softwares de visualização e 

construção de modelos são ferramentas mais efetivas para auxiliar os estudantes, uma vez que 

fazem uma conexão com o macroscópico, possuem múltiplas apresentações, permitem as 

transições entre estruturas bidimensionais para tridimensionais e usam informações explicitas.  

Sendo assim, os softwares que permitem a criação de animações de modelos em 3D, 

que buscam facilitar o processo de ensino-aprendizagem de química, permitem ao professor 

abordar conceitos de forma mais detalhada e possibilitam ao estudante o melhor entendimento 

de conceitos que estão vinculados a visualização espacial. 

 

5.2.3 Exibição do vídeo “Momento Ambiental – Petróleo” 

Após a atividade de construção de moléculas orgânicas exibiu-se o vídeo “Momento 

Ambiental – Petróleo”3, onde se apresenta os impactos causados pelo uso dos combustíveis 

fósseis e fontes alternativas de energia.  

A exibição do vídeo proporciona aos estudantes uma visão mais ampla do que se 

entende como ciência, mostrando a eles que a ciência vai além de conceitos e teorias que se 

aprendem em sala de aula. A respeito disso, Marcondes et al. (2009, p. 284) diz:  

 

 

[...] ampliar o entendimento desses conhecimentos para outras questões de caráter 

social, ambiental e tecnológico, uma vez que, os avanços dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos repercutem de modo contundente nas sociedades modernas, 

influenciando também a escola e o público que a frequenta.  

 

 

A perspectiva ambiental presente no vídeo explora questões científicas e questões 

atreladas à conscientização ambiental. Os PCN’s ressaltam que a educação ambiental deve ser 

desenvolvida com o objetivo de auxiliar os estudantes a construírem uma consciência global 

das questões relacionadas ao meio ambiente. 

Abaixo, apresenta-se as principais colocações realizadas pelos estudantes após 

assistirem ao vídeo e a mediação da professora. 

Estudante J: “Se já existem combustíveis alternativos, por que não usamos só eles?” 

Estudante K: “Será que vai dar tempo de substituir os combustíveis antes do petróleo acabar?” 

                                                 

3 Vídeo disponível no endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=YToI8YxYHxY&t=268s> 

https://www.youtube.com/watch?v=YToI8YxYHxY&t=268s
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Estudante L: “Eu acho que é ganância de quem ganha com o petróleo, por isso ainda usamos 

muito ele.” 

Estudante M: “Desse jeito não vai sobrar nada do meio ambiente!” 

Professora: “O petróleo é a nossa principal fonte de energia na atualidade, porém, por não 

ser renovável, irá acabar. Por isso é importante que se busque alternativas que possam 

substituir o petróleo e que essas alternativas não prejudiquem mais ainda o meio ambiente. 

Mas será que podemos fazer algo para tentar evitar poluir menos, mesmo usando petróleo?” 

Estudante N: “No primeiro vídeo eles falaram que a gente podia pegar carona com alguém, 

melhor do que sair dois carros na rua, né, ia gerar mais ar poluído.” 

Estudante O: “Podemos usar as bicicletas também, não poluem nada.” 

Estudante P: “E não jogar plástico em qualquer lugar!” 

A discussão mediada pela professora possibilita que o caráter ambiental associado ao 

tema petróleo fosse trabalhado dentro de sala de aula. Abreu, Campos e Aguilar (2008, p. 688) 

apontam que “a questão ambiental está presente no cotidiano da sociedade contemporânea e 

tem representado um novo desafio para preservação da qualidade de vida da humanidade”.  

Nesta perspectiva os estudantes são confrontados por questões que permitem uma 

conscientização ambiental, mostrando-os novos caminhos para tomadas de decisões 

responsáveis perante a mais um diferente aspecto da sociedade que está diretamente ligado as 

Ciências. Narcizo (2009) destaca a importância da escola na formação social e ambiental dos 

estudantes apontando ainda que os comportamentos ambientalmente corretos devem fazer parte 

do dia a dia no ambiente escolar. 

Assim sendo, o ensino de química pode ser mobilizado de forma construir valores 

socioambientais, conscientizando os estudantes a manter uma relação de equilibro entre meio 

ambiente e sociedade. 

 

5.2.4 Questões de compreensão e retomada das questões iniciais 

Ao final da aplicação da SD os estudantes receberam uma folha contendo cinco 

questões de compreensão, que se encontra no Apêndice 2. O questionário conta com questões 

sobre os assuntos abordados nas quatro aulas e teve como objetivo pontuar aspectos conceituais 

importantes trabalhados durante a SD para que tanto professor como estudantes pudessem 

averiguar se houve aprendizado ou não. As questões selecionadas para essa atividade abordam 

diferentes linguagens das Ciências, como o uso de tabela por exemplo. A respeito do uso de 

diferentes linguagens no ensino das Ciências, Carvalho (2013, p. 7) diz: 
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Além disso, a linguagem das Ciências não é só uma linguagem verbal. As Ciências 

necessitam de figuras, tabelas, gráficos e até mesmo da linguagem matemática para 

expressar suas construções. Portanto, temos de prestar atenção nas outas linguagens, 

uma vez que somente as linguagens verbais – oral e escrita – não são suficientes para 

comunicar o conhecimento cientifico.  

 

 

Busca-se então que as diferentes linguagens sejam trabalhadas para que o estudante 

possa construir seu conhecimento.  

Foi pedido também aos estudantes que respondessem novamente o questionário inicial 

(Apêndice 1), no intuito de realizar uma nova análise da questão: Quais são as palavras que 

você relaciona ao petróleo? O resultado é mostrado abaixo. 

 

Gráfico 2: Palavras que os estudantes vinculam ao petróleo ao final da SD 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

A palavra gasolina aparece novamente como a mais citada pelos estudantes, porém 

aparece em um número maior de vezes, seguida por hidrocarbonetos, chiclete roupas e 

plásticos. Pode-se observar que as palavras associadas ao petróleo pelos estudantes seguem um 
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padrão mais variado, o que demonstra um conhecimento de que seus derivados são utilizados 

em outros produtos que encontramos no dia a dia.  

A palavra hidrocarboneto aparece entre as citadas, o que evidencia que os conceitos 

químicos atrelados ao petróleo não são mais estranhos aos estudantes, assim como o seu 

reconhecimento como uma fonte não renovável de energia. Essa breve análise mostra que a SD 

contribuiu para a ampliação dos conhecimentos dos estudantes, uma vez que há uma ampliação 

de seu repertório de forma coerente com o tema estudado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Uma das maiores preocupações dos professores, de diversas áreas dos saberes, é 

formular o processo de ensino articulado com as necessidades reais dos estudantes, pois muitos 

deles relatam que uma das maiores dificuldades na compreensão dos conceitos provém da falta 

de significado.  

Este fato se intensifica ainda mais no ensino de química, pelo elevado grau de 

abstração e a fragmentação conceitual, logo uma abordagem temática associada a estratégias 

investigativas rompe com um ensino pautado na transmissão conceitual e favorece o 

engajamento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. 

A pesquisa literária se mostrou bastante satisfatória, pois muitos trabalhos relatam a 

importância de se contextualizar o ensino, mostrando ao estudante que os conhecimentos 

adquiridos fora de sala de aula também são importantes para que o mesmo consiga compreender 

o que se fala dentro dela. Podemos assim tornar a aprendizagem mais produtiva. 

As atividades propostas na SEI, de natureza manipulativa e intelectual, propiciaram 

aos estudantes um ensino de caráter investigativo de forma contextualizada, contribuindo assim 

para compreensão de conceitos científicos atrelados ao cotidiano.  Ademais, com essas 

atividades os estudantes puderam trabalhar a argumentação na defesa de um ponto de vista, 

interagir com os colegas nos momentos de trabalho em grupo, refletir sobre questões ambientais 

e lançar mão de conceitos de química orgânica para compreender aspectos da química do 

petróleo. 

Nessa perspectiva, pode-se findar que as barreiras para uma aprendizagem significativa e 

estimulante deve ser rompida com a utilização de metodologias que possibilitem o aprendizado 

de ciências com significado e possibilitando ao estudante fazer parte da própria construção do 

conhecimento, através de atividades que proporcione a eles um ambiente no qual o 

conhecimento é construído e não “passado”. 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 REFERÊNCIAS  

ABREU, D. G.; CAMPOS, M. L. A. M. e AGUILAR, M. B. R. Educação ambiental nas escolas 

da região de ribeirão preto (sp): concepções orientadoras da prática docente e reflexões sobre a 

formação inicial de professores de química. Química Nova, São Paulo, v. 31, n. 3 p. 688-693, 

2008. 

ALMEIDA, E. A. e ALBUQUERQUE, B. A. O papel dos recursos didáticos no ensino de 

química. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, III, 2016, Natal, Resumo 

expandido, Natal, 2016. 

AMORIM, M. C. V. et al. Petróleo: Um tema para o ensino de química. Química nova na 

escola, v. 15, p. 19-23, mai. 2002. 

AZEVEDO, M.C.P.S. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala de aula. 

In: CARVALHO, A.M.P. (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. cap. 2, p. 

19-33. São Paulo: Cengage Learning Editores, 2004. 

BIZZO, N. Ciências Fácil ou difícil? São Paulo: Biruta, 2009. 160p. 

BORUCHOVITCH, E.; BZUNECK, J. A. (Org.). A motivação do aluno: contribuições da 

psicologia contemporânea. 4a ed., Petrópolis: Vozes, 2009. 184p. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). Brasília, DF: MEC/SEMT, 2000. 

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN + Ensino 

médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília, DF: MEC/SEMTEC, 2002. 

BROWN, T. L. et al. Química: a ciência central. 9ª ed. São Paulo: Person, 2005. 992p. 

CARVALHO, A. M. P. O ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino 

investigativas. In: CARVALHO, A. M. P. (Org.) Ensino de ciências por investigação: 

Condições para implementação em sala de aula. p.1-20. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

CRUZ, C. P. S. C. e ALFAYA, R. V. S. Modelos moleculares: construção e utilização no ensino 

de ligação covalente e estrutura molecular. In: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 

Superintendência de Educação. Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do 

Professor PDE, 2013. Curitiba: SEED/PR., 2013. v.1. 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M.M. Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos. 1ª ed., São Paulo: Cortez, 2002. 368p. 

FERREIRA, M. e DEL PINO, J. C. Estratégias para o ensino de química orgânica no nível 

médio: uma proposta curricular. Acta Scientiae, São José, v. 11, n. 1, p. 101-118, abr, 2009. 

FERREIRA, V. F. As tecnologias interativas no ensino. Química Nova, São Paulo, v. 21, n. 6, 

p. 780-786, nov, 1998. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 57ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 256p. 

HENGEMUIILE, A. Formação de professores: da função de ensinar ao resgate da educação. 1ª 

ed., Petrópolis: Vozes, 2007. 216p. 



53 

 

 

 

HENTZ, P. Eixos norteadores da proposta curricular. In: Proposta curricular de Santa Catarina: 

educação infantil, ensino fundamental e médio, p. 9-11, 1998. 

HOFSTEIN, A., AIKENHEAD, G., RIQUARTS, K. Discussions over STS at the fourth IOSTE 

symposium. International Journal of Science Education, v. 10, n. 4, p.357-366, 1998. 

JUSTI, R. Relações entre argumentação e modelagem no contexto da ciência e do ensino de 

ciências. Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 17, n. especial, p.31-48, 2015. 

MACHADO, M. F. R.C. O uso dos recursos didático-tecnológicos como potencializadores ao 

processo de ensino e aprendizagem. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, SUBJETIVIDADE E 

EDUCAÇÃO, SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE, XII, IV, VI, 2017, Curitiba, Resumo expandido, Curitiba, 2017. 

MARCONDES, M. E. R. et al. Materiais instrucionais numa perspectiva CTSA: uma análise 

de unidades didáticas produzidas por professores de química em formação continuada. 

Investigações em Ensino de Ciências, v. 14, n. 2, p. 281-298, 2009. 

MERÇON, F. A experimentação no ensino de química. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, IV, 2003, Bauru, Resumo expandido, Bauru, 

2003.  

MÓL, G. S. Pesquisa qualitativa em ensino de química. Revista Pesquisa Qualitativa, São 

Paulo, v.5, n.9, p. 495-513, dez. 2007. 

NARCIZO, K. R. S. Uma análise sobre a importância de trabalhar educação ambiental nas 

escolas. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, Rio Grande, v. 22, p. 86-94, 

jul, 2009. 

NUNES, A. S.; ADORNI, D. S. O ensino de química nas escolas da rede pública de ensino 

fundamental e médio do município de Itapetinga-BA: O olhar dos alunos. In: ENCONTRO 

DIALÓGICO TRANSDISCIPLINAR, I, 2010, Vitória da Conquista, Resumo expandido, 

Vitória da Conquista, 2010. 

PER CHRISTIAN, B. Aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa no processo de 

ensino-aprendizagem de química. Revista Eixo, Brasília, v. 1, n. 1, p. 74-86, mai., 2012. 

PINHEIRO, N. A.; SILVEIRA, R. M.; BAZZO, W. A. Ciência, Tecnologia e Sociedade: a 

relevância do enfoque CTS para o contexto do ensino médio. Revista Ciência & Educação, 

Bauru, v. 13, n. 1, p.71-84, abr, 2007. 

RAUPP, D., SERRANO, A. E MOREIRA, M. A. Desenvolvendo habilidades visuoespaciais: 

uso de software de construção de modelos moleculares no ensino de isomeria geométrica em 

química. Experiências em Ensino de Ciências, s.l, v. 4, n. 1, p.65-78, mai, 2009. 

RICHETTI, G. P; ALVES FILHO, J. P. Automedicação: um tema social para o Ensino de 

Química na perspectiva da Alfabetização Científica e Tecnológica. Alexandria Revista de 

Educação em Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 85-108, mar., 2009. 

ROCHA, J. S. e VASCONCELOS, T. C. Dificuldades de aprendizagem no ensino de química: 

algumas reflexões. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, XVIII, 2016, 

Florianópolis, Resumo expandido, Florianópolis, 2016. 



54 

 

 

 

SANTOS, J. M. et al. Produção de uma sequência didática interdisciplinar com o foco na 

química dos cremes dentais: possibilidades para a contextualização. Revista Ciências & Ideias, 

Rio de Janeiro, v.7, n.3, p.31-45, set., 2016. 

SANTOS, V. G.; GALEMBECK, E. Sequência Didática com Enfoque Investigativo: 

Alterações Significativas na Elaboração de Hipóteses e Estruturação de Perguntas Realizadas 

por Alunos do Ensino Fundamental I. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 

Belo Horizonte, v. 18, n. 3, p. 879-904, dez., 2018. 

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem 

C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira. ENSAIO - 

Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 110-132, dez, 2002. 

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: Compromisso com a 

Cidadania. 4a ed., Ijuí: Unijuí, 2014. 160p.  

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Função Social - O que significa ensino de química 

para formar o cidadão?. Química nova na escola, São Paulo, v. 4, n. 4, p. 28-34, nov, 1996. 

SANTOS, W.L.P. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma 

perspectiva crítica. Ciência & Ensino, São Paulo, v.1, número especial, p. 36-47, nov., 2007. 

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações 

entre ciências da natureza e escola. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, 

v. 17, n. especial, p.49–67, nov., 2015. 

SILVA, C. S.; JUNIOR, E. V. S. e PIRES, D. A. T. O uso de software de representação 

molecular em 3d como material didático interdisciplinar para o ensino de química. Experiência 

Em Ensino de Ciência, Boa Esperança, v. 12, n. 2, p. 66-79, 2017. 

SILVA, M. A. S., at al. Utilização de Recursos Didáticos no processo de ensino e aprendizagem 

de Ciências Naturais em turmas de 8º e 9º anos de uma Escola Pública de Teresina no Piauí. In: 

CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO, VII, 2012, Palmas, 

Resumo expandido, Palmas, 2012. 

SOUZA, S. E. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I ENCONTRO DE PESQUISA 

EM EDUCAÇÃO, IV JORNADA DE PRÁTICA DE ENSINO, XIII SEMANA DE 

PEDAGOGIA DA UEM, I, IV, XIII, 2017, Maringá, Resumo expandido, 2017. 

USBERCO, J. e SALVADOR E. Química. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 816p. 

ZAPPE, J. A.; BRAIBANTE, M. E. F. E; PEREIRA, L. Petróleo e derivados: contextualizando 

o ensino de química. Revista Ciências & Ideias, Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, 2017. 

 

 

 

 



55 

 

 

 

APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

 

 

 

 

 

Aluno: ______________________________________________ Ano: ______ 

 

1. Quais são as palavras que você relaciona ao petróleo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Você consegue estabelecer alguma relação entre essas palavras? Em caso afirmativo, explique 

a relação entre duas palavras mencionadas na questão anterior. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Onde o petróleo pode ser encontrado? Como a maioria dos cientistas explica sua origem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Você sabe do que o petróleo é formado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Quais os principais derivados de petróleo que você conhece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Quais são os principais perigos que o petróleo pode causar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Você concorda que o petróleo é um recurso muito importante para a humanidade? O que 

aconteceria se não existisse o petróleo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Existe alguma outra fonte de energia que poderia substituir o petróleo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 – QUESTÕES DE COMPREENSÃO  

 

 

 

 

 

 

Aluno: ______________________________________________ Ano: ______ 

 

1) ENEM PPL 2015 ADAPTADA - O quadro apresenta a composição do petróleo. 

 

a) Nomeie o método a ser utilizado para a separação dos constituintes com o objetivo de 

produzir a gasolina. 

 

b) Explique a relação existente entre a faixa de tamanho das moléculas com os respectivos 

pontos de ebulição. 

 

2) UFU – MG 2016 - A tabela a seguir apresenta uma série de compostos extraídos do 

fracionamento do petróleo. 
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O ponto de ebulição dos compostos da tabela é diretamente proporcional ao: 

a) amanho e ao número de átomos da cadeia carbônica. 

b) número de anéis aromáticos da cadeia carbônica. 

c) quantitativo de insaturações presentes na cadeia carbônica. 

d) isômero formado entre as cadeias carbônicas. 

 

3)  FGV 2014 - A tabela a seguir mostra os dados da Matriz Energética Brasileira de 2011 e 

2012.  

 

 
 

Sobre a Matriz Energética Brasileira, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. O aumento de consumo de gás natural é pouco significativo nas interferências na atmosfera, 

porque o gás natural é pouco poluente.  

II. O consumo de petróleo continua sendo o grande contribuinte para o aumento da produção 

de gás carbônico.  

III. A maior parte da energia utilizada no país continua sendo produtora de gás carbônico.  

Assinale: 

 

a) se apenas a afirmativa I estiver correta. 

b) se apenas a afirmativa II estiver correta. 

c) se apenas a afirmativa III estiver correta. 

d) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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4) Com base nas fórmulas moleculares dos compostos abaixo, desenhe as fórmulas estruturais 

e as fórmulas tridimensionais: 

a- C3H8 

b- C2H4 

C- C3H4 

 

5) Analise as afirmativas sobre as características do petróleo e marque (V) para as verdadeiras 

e (F) para as falsas, corrigindo as que forem julgadas falsas:  

a) O petróleo é uma fonte energética renovável, e sua utilização não é nociva ao meio ambiente. 

( ) 

b) A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração da 

matéria orgânica vegetal ou animal. ( ) 

c) Entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis (gasolina e diesel), 

além de produtos como o plástico. ( ) 

d) As maiores reservas petrolíferas conhecidas estão localizadas nos países do Oriente Médio. 

( ) 

e) A destilação fracionada do petróleo separa grupos de compostos orgânicos de acordo com 

faixas de temperatura de fusão diferentes. ( )  

f) A gasolina é o nome dado a uma mistura de hidrocarbonetos obtida na destilação fracionada 

do petróleo. ( )  

g) O resíduo da destilação fracionada do petróleo, que se apresenta como um material altamente 

viscoso, usando como piche e asfalto é constituído por hidrocarbonetos de elevada massa molar. 

( ) 

h) Petróleo, que significa “óleo de pedra”, é um hidrocarboneto formado pela fossilização de 

matéria orgânica animal ou vegetal. ( ) 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – REPORTAGEM 1: NOVENTA POR CENTO DOS INTERNADOS EM ALA 

DE QUEIMADOS DE HOSPITAL NO RECIFE USAVAM ÁLCOOL PARA COZINHAR 

 

Noventa por cento dos internados em ala de queimados de hospital no 

Recife usavam álcool para cozinhar 

06/06/2018 08h56 

 Noventa por cento das 21 pessoas internadas na Unidade de Queimados do Hospital da 

Restauração (HR), na área central do Recife, se acidentaram ao cozinhar com álcool comprado 

em posto de combustível. De acordo o chefe do setor, o médico Marcos Barretto, esse problema 

é um reflexo da alta no preço do botijão de gás e do desabastecimento provocado 

pela paralisação nacional dos caminhoneiros, ocorrida em maio. Entre os pacientes, estão duas 

crianças.  

 Os dados foram revelados nesta quarta-feira (6), quando é celebrado o Dia Nacional de 

Luta Contra Queimaduras. Os altos índices de acidentes provocados por uso irregular de 

combustível na cozinha, no entanto, vêm sendo apontados pelo médico do HR desde 2017. No 

fim do ano passado, por exemplo, 60% dos pacientes internados na unidade sofreram acidentes 

desse tipo. 

 Em entrevista à TV Globo, nesta quarta (6), pacientes relataram dificuldades de 

encontrar gás de cozinha nas distribuidoras e também denunciaram o valor abusivo do produto, 

que deve ser vendido entre R$ 60 a R$ 75. Em Pernambuco, segundo as pessoas que estão 

internadas, foi preciso recorrer ao álcool, pois o preço do botijão chegou até a R$ 180. 

 Joacyra Chagas é uma das pacientes internadas na Unidade de Queimados do HR. Ela 

informou que usou o álcool pela primeira vez para fazer o café da manhã, pois não tinha gás. O 

resultado foi uma queimadura grave no rosto. "Fui comprar o gás e não tinha, quando encontrei, 

ele custava R$ 180, muito caro. Deixei para comprar quando baixasse um pouquinho e fiquei 

cozinhando assim mesmo. Aí eu pensei que o fogo estava apagado e fui botar mais combustível. 

Aí incendiou tudo, pegou fogo na garrafa de álcool e explodiu", contou. 

 Na hora do acidente, o marido dela também estava na residência, dormindo. Ele acabou 

se queimando também, na tentativa de ajudá-la. "Ele acordou com meus gritos. Ele se abraçou 

comigo para apagar o fogo. Se queimou também, mas menos que eu", afirmou Joacyra. 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/falta-de-gas-de-cozinha-faz-moradores-usarem-carvao-para-cozinhar-no-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/procon-estabelece-regras-para-venda-de-combustivel-em-pe-durante-greve-dos-caminhoneiros.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/mais-de-60-dos-queimados-atendidos-em-hospital-de-referencia-sao-vitimas-de-acidentes-com-gas-clandestino-e-alcool-diz-medico.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/mais-de-60-dos-queimados-atendidos-em-hospital-de-referencia-sao-vitimas-de-acidentes-com-gas-clandestino-e-alcool-diz-medico.ghtml
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 Segundo Marcos Barreto, a maioria dos acidentes que acontecem enquanto as pessoas 

cozinham com álcool de posto ocorre justamente no momento em que a pessoa acha que não 

tem mais fogo, mas na verdade, ainda há uma tênue chama azul. 

“Elas [as pessoas] se acidentam porque quase não é possível enxergar. E aí quando joga o álcool 

naquele lugar, ele explode, pega todo o corpo, pega a roupa e quem está no entorno também”, 

explicou o médico. 

Segundo Barreto, a situação se repete também fora de casa. "Por incrível que pareça, eu tenho 

uma paciente que foi queimada com álcool na hora do reabastecimento do rechaud no 

restaurante. Então não é só em casa, até em restaurantes está se usando álcool de posto", afirma. 

 
Das 21 pessoas internadas com queimaduras no Hospital da Restauração, nesta quarta-feira (6), 90% teve acidente 

enquanto cozinhava com álcool de posto — Foto: Reprodução/TV Globo 

 

 De acordo com o médico, as queimaduras de combustível, normalmente, são de segundo 

e terceiro graus e deixam sequelas, marcas e mutilações. Dependendo da localização, a 

queimadura pode causar retrações em áreas de articulação. "O paciente vai passar um tempo 

longo na internação, e ainda tem um tratamento longo a nível ambulatorial e de fisioterapia. 

Além de toda uma consequência que as cicatrizes da queimadura causam. São pessoas em plena 

capacidade de trabalho, e você vê que isto está acontecendo de forma sistemática", afirma. 

 

 

Fonte: Portal G1 Pernanbuco. Disponível em: < https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/uso-de-alcool-

para-cozinhar-causa-queimaduras-em-90-dos-pacientes-internados-em-hospital-no-recife.ghtml> 

 

 

 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/uso-de-alcool-para-cozinhar-causa-queimaduras-em-90-dos-pacientes-internados-em-hospital-no-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/uso-de-alcool-para-cozinhar-causa-queimaduras-em-90-dos-pacientes-internados-em-hospital-no-recife.ghtml
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ANEXO 2 – REPORTAGEM: QUAIS SÃO OS PAÍSES COM AS MAIORES RESERVAS 

DE PETRÓLEO E POR QUE ISSO NÃO É SEMPRE UM SINAL DE RIQUEZA 

Quais são os países com as maiores reservas de petróleo e por que isso não é 

sempre um sinal de riqueza 

07/04/2018 

 

 
 

 O petróleo continua a ser a principal fonte de energia do mundo em que vivemos. E, até 

que as energias renováveis sejam capazes de substituir o chamado 'ouro negro', seguiremos 

dependentes dele. 

 Em 2018, consumimos mais petróleo do que em qualquer outro ano da história. Segundo 

dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), foram 98,82 milhões de 

barris por dia - e a tendência é que isso continue a aumentar até atingir 100,23 milhões de barris 

por dia neste ano. 

Diante desta sua relevância como matéria-prima, a venda de petróleo e produtos derivados são 

uma peça fundamental da política externa e comercial no mundo. 

Por isso, os Estados que têm em seu subsolo esse valioso bem desfrutam de uma fonte de renda 

e recursos que, no entanto, nem sempre se traduz em bonança e igualdade econômicas. 

Os países com as maiores reservas 

A Venezuela é o país com as maiores reservas do mundo, com 300,9 bilhões de barris, de acordo 

com dados da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos. 

O segundo é a Arábia Saudita, com 266,5 bilhões de barris. O Canadá fica em terceiro, com 

169,7 bilhões de barris. O Brasil aparece em 15º no ranking, com 12,7 bilhões de barris. 

https://www.bbc.com/portuguese/topics/b3f4238f-ae69-4c19-8f0e-8bef7d4f359c
https://www.bbc.com/portuguese/topics/fe536195-d9a5-40ff-89c4-f216213cfd9e
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O custo da produção 

Mas ter petróleo nem sempre é sinônimo de riqueza. Um dos exemplos mais claros é a própria 

Venezuela, que enfrenta uma crise econômica que fez com que até 3,4 milhões de venezuelanos 

abandonassem o país, segundo dados da ONU. 

As razões por trás do caso venezuelano são várias e muito diversas, e a quantidade das reservas 

de petróleo é apenas um fator entre os que determinam se a exploração é realmente lucrativa. 

Um país com grandes reservas nem sempre consegue extrair e vender todo o petróleo que pode. 

Na Venezuela, a geologia não facilitou esse trabalho. A maioria do seu petróleo é do tipo 

pesado, e esta alta densidade torna mais díficil e cara sua extração, porque é preciso usar 

dissolvente para que o material possa circular. 

Além disso, após as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, a Venezuela não pode 

comercializar o que produz tão facilmente, porque sua rede de compradores se reduziu 

consideravelmente. 

O Canadá é outro exemplo de país com grandes reservas e um custo de extração elevado, porque 

seu petróleo também é majoritariamente pesado. 
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Outros países enfrentam diferentes tipos de restrições, como altos impostos, no caso de Brasil 

e Estados Unidos. 

Tudo isso eleva o custo de produção. Extrair um barril no Brasil custa quase quatro vezes mais 

do que na Arábia Saudita, por exemplo, onde a maior parte do petróleo é líquido e mais fácil de 

comercializar. 

Se o custo de produção de um barril é de menos de US$ 9 (R$ 34,6) para os sauditas, segundo 

dados da Opep, na Venezuela e no Brasil esse custo sobe para US$ 27,62 (R$ 106,3) e US$ 

34,99 (R$134,70) respectivamente. 

Fonte: BBC News. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47795371> 

 


