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Introdução 
O ensino de química necessita de inovação, estudos mostram que as metodologias ativas de ensino e aprendizagem 
se mostram promissoras, proporcionando um protagonismo fundamental aos estudante, além disso, abrem um universo 
de possibilidades para implementação de recursos didáticos. A BNCC (2017) aponta que é necessário utilizar 
metodologias de ensino e aprendizagem diversificadas, recorrendo a conteúdos complementares se o professor julgar 
necessário¹. Nesse sentido, o uso de sequências didáticas é defendido como instrumento metodológico eficiente para 
que os objetivos educacionais sejam atingidos (GIORDAN, 2011)². Entre as metodologias ativas promissoras, encontra-
se o uso de literatura no ensino de química. No presente trabalho, apresenta-se a produção da sequência didática com 
o tema ”Função Orgânica: Álcool” através do livro The poisoner’s handbook, de Deborah Blum³.  

Metodologia 
Elaboramos uma sequência didática a partir do capítulo “Álcool etílico” do livro The Poisoner’s Handbook (BLUM, 2010) 
que aborda o consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante a Era do Jazz. No decorrer do capítulo são abordadas 
diversas características da função orgânica álcool, bem como a diferença entre a estrutura molecular do etanol e do 
metanol. Além disso, é discutido os efeitos que do etanol no organismo. A sequência foi ministrada em 4 aulas para 
uma turma de 3 série do Ensino Médio, na seguinte ordem: exposição de conteúdo, apresentação de um trecho do livro 
The Poisoner’s Handbook, discussão a respeito dos efeitos do álcool no organismo e exercícios avaliativos. 
 

Resultados e Discussão 
Como era de se esperar, durante a parte expositiva os alunos se mostraram desmotivados, sendo necessária uma 
rápida intervenção da professora, abordando a problemática do consumo excessivo de álcool. Diante da 
problematização obteve-se maior adesão dos alunos e a professora distribuiu o trecho do livro para a atividade coletiva. 
Foi solicitado que os alunos encontrassem no texto as características dos alcoóis e montassem um desenho 
esquemático dessa molécula. Pode-se observar que ao colocar os alunos para resolver um problema, automaticamente 
se inseriu na sala de aula uma postura mais ativa por parte de todos. 
 

Considerações Finais 
As sequências didáticas tem a potencialidade de dinamizar o conteúdo e favorecem o papel ativo do aluno em sua 
própria aprendizagem. Este cenário, também o aproxima da história da sociedade uma vez foi possível além de ensinar 
os conhecimentos de química conhecer uma parte da história americana e refletir como esse episódio pode nos ensinar, 
por exemplo, sobre a necessidade de controle de qualidade de bebidas alcoólicas em geral e dos efeitos do álcool no 
organismo humano.  
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