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Introdução, Objetivos e Metodologia 

No Brasil, ainda existe grande desigualdade de 

acesso e permanência da população de baixa renda 

ao ensino superior, principalmente, às universidades 

públicas1. 

O presente trabalho manifesta a preocupação 

com os jovens pertencentes a grupos menos 

favorecidos e visa assegurar seu direito quanto a 

educação de qualidade, atrativa e equitativa. 

Serão reportados os resultados da oficina, 

“Calorimetria de Combustíveis”, desenvolvida com 

alunos do Ensino Médio (1° ao 3° ano) do CIEP 

Brizolão 089 Graciliano Ramos (Duque de 

Caxias/RJ) e do Colégio Estadual Antônio Prado 

Júnior (Rio de Janeiro/RJ), parte de um Projeto de 

Extensão que emprega Oficinas Pedagógicas, com 

tema motivador “Petróleo & Gás, Biocombustíveis e 

Petroquímica” e com enfoque CTSA2. 

Como objetivos específicos, tem-se: 1) comparar 

o número de respostas certas e erradas 

respondidas em questionários antes e após o 

desenvolvimento da oficina e 2) analisar se o jogo 

aplicado em substituição ao questionário final teve 

boa aceitação entre os alunos. 

No primeiro dia da oficina, foi aplicado um 

questionário com 10 questões objetivas contendo 5 

opções de resposta (de a até e), sendo uma delas, 

a resposta “não sei’. Logo após, foi promovido um 

debate sobre o assunto. No 2º dia, foi realizado um 

experimento que consistiu em observar a 

combustão de 2 mL de combustível (etanol, 

biodiesel de soja e óleo diesel), e calcular o calor 

relativo liberado na combustão, que aqueceu 100 

mL de água contido em uma lata de refrigerante. 

Para isso, empregou-se a fórmula Q = m.c.T. Ao 

final, foi então aplicado um jogo elaborado com as 

mesmas perguntas do questionário inicial. Neste 

jogo, as perguntas foram sorteadas e os alunos as 

responderam apresentando cartões, plastificados e 

presos a um palito de picolé, contendo as letras 

referentes às respostas. 

Resultados e Discussão 

Após realizarem o experimento e calcularem o 

calor liberado na combustão, os alunos identificaram 

o etanol como o combustível que libera menos 

calor, já que sua combustão promoveu uma menor 

variação de temperatura da água. Eles também 

puderam observar que o óleo diesel é o combustível 

mais poluente, uma vez que houve grande liberação 

de fuligem em sua combustão. 

No questionário aplicado antes do 

desenvolvimento da oficina, houve um alto 

percentual de repostas assinaladas como ‘não sei’ 

(Tabela 1). Apesar do número de respostas certas 

não ser desprezível, 32,5% e 37,1%, o número de 

respostas erradas foi quase equivalente (Tabela 1), 

sendo difícil estimar se os alunos realmente sabiam 

as respostas, ou se apenas “chutaram”. Com o jogo, 

entretanto, pôde-se observar um grande aumento 

do número de respostas certas com a concomitante 

diminuição do número de respostas erradas e, 

principalmente, ‘não sei’ (Tabela 1). Estes 

resultados levaram-nos a acreditar que houve 

aprimoramento no nível de conhecimento dos 

alunos relacionado ao tema da oficina. 
Tabela 1: Comparação das respostas do 
questionário (antes da oficina) e do jogo (após a 
oficina). 

 A (%)* E (%)* NS (%)* 

Colégio CIEP Brizolão 089 

Antes (n=12) 32,5 21,7 45,8 

Depois (n=11) 82,7 15,5 1,8 

Colégio Estadual Antônio Prado Júnior 

Antes (n=14) 37,1 30,0 32,9 

Depois (n=7) 87,1 10,0 2,9 
*A (%) = percentual de acertos; *E (%) = percentual de erros; *NS 

(%) = percentual de respostas assinaladas como ‘não sei’. 

Por uma observação direta, notou-se que o jogo 

foi bem aceito pelos alunos. 

Conclusões 

Foi possível notar que instigando os alunos de 

uma forma diferenciada, seus interesses aumentam, 

fazendo com que sejam obtidos resultados mais 

satisfatórios quanto à aprendizagem. Também 

conclui-se que o jogo foi um formato mais dinâmico, 

que despertou maior interesse em participar por 

partes dos alunos. 
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