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O ensino da Química é marcado pela prática de aplicar inúmeras fórmulas, 
memorizar reações e propriedades, com isso, tem crescido a busca de novas 
metodologias que sirvam de estratégias para o processo de ensino e 
aprendizagem desta disciplina. Isso evidencia a necessidade dos docentes 
repensarem a abordagem da Química nas escolas, a fim de aguçar a curiosidade 
dos alunos pelo conhecimento desta Ciência, os quais compreenderão a 
necessidade do seu estudo. Na literatura científica, há vários experimentos que 
podem ser utilizados em sala de aula, mas, o que não se encontra com 
frequência, é a aplicabilidade desses experimentos e a sua real contribuição no 
ensino da Química. Nesse sentido, o trabalho teve por objetivo problematizar a 
utilização do experimento intitulado “Teor de Álcool na Gasolina”, a fim de 
verificar de que forma ele auxilia na aprendizagem desta Ciência. Os dados 
foram coletados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amapá – Campus Santana, mediante testes aplicados antes e após a aula 
experimental, envolvendo uma turma de trinta e dois alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio do Curso Técnico em Publicidade, na forma Integrada. A pesquisa 
teve uma abordagem de natureza quantitativa. O trabalho foi realizado em três 
etapas: na primeira etapa houve a aplicação do teste teórico contendo oito 
questões; na segunda etapa foi realizado o experimento (Teor de Álcool na 
Gasolina) com a participação dos alunos e discussões sobre as observações 
experimentais por meio da contextualização do tema e a investigação dos 
conhecimentos preliminares dos alunos sobre a prática. A análise do 
experimento aplicado foi realizada com três amostras (amostra 1, amostra 2 e 
amostra 3) de três postos de gasolina localizados no Município de Santana/AP. 
Já na terceira etapa foi reaplicado o teste inicial para identificar as contribuições 
que o experimento proporcionou aos alunos.  
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Para a análise dos dados, foi utilizado o método comparativo com a verificação 
de semelhanças e diferenças da contagem de acertos e erros de cada questão 
dos testes aplicados antes e depois da aula experimental, com isso, possibilitou 
a verificação do conhecimento prévio dos alunos e as posteriores contribuições 
a partir da experimentação na aprendizagem. Com a aula prática foi possível 
compreender de forma mais dinâmica diversos conteúdos de Química 
abordados no primeiro ano do Ensino Médio, tais como: polaridade, densidade, 
misturas homogêneas, heterogêneas, fases, regra de três simples, porcentagem 
e outros. Por conseguinte, com o desenvolvimento da pesquisa foi possível 
observar a contribuição significativa do experimento no ensino dos conteúdos de 
Química, além de comprovar que as amostras de gasolinas analisadas dos três 
postos do Município investigado estão no padrão da ANP (Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustível), com 23% de álcool, onde o padrão é 
entre 18% a 25%. A experimentação tem fundamental importância em aulas 
inovadoras, pois assim como as demais Ciências, a Química possui a 
responsabilidade de contribuir para a compreensão dos fenômenos naturais e 
para o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. 
 
Palavras-chave: Ensino de Química; Ensino Médio; Experimentação. 


