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RESUMO 

 

 Esta dissertação é uma pesquisa qualitativa que busca avaliar uma 

intervenção pedagógica desenvolvida para o ensino de Pilhas e Equilíbrio Químico, 

aplicada a alunos do Ensino Médio de uma escola da rede privada. Para trabalhar o 

conteúdo de Pilhas foram utilizadas diferentes metodologias, sendo desenvolvida 

uma oficina temática que contou com algumas ferramentas didáticas, tais como 

vídeo, experimentação, além da realização de um projeto na forma de uma 

campanha de conscientização sobre o descarte adequado de pilhas e baterias, 

realizada pelo professor em conjunto com duas turmas de segunda série do Ensino 

Médio. No conteúdo de Equilíbrio Químico, para trabalhar os conceitos de acidez, 

basicidade e pH foi realizado um experimento, no qual houve a determinação do pH 

de diversas substâncias cotidianas, utilizando papel universal de pH e extrato de 

repolho roxo. Apesar deste experimento ser consagrado na literatura, pôde-se 

observar o caráter motivacional e instigante que esta ferramenta trouxe para a sala 

de aula, contribuindo para a compreensão dos conceitos. Para o estudo do Equilíbrio 

de Solubilidade, foi desenvolvido e aplicado um vídeo de caráter interdisciplinar, 

objetivando articular a Química com fatos do cotidiano, de modo a trazer uma 

reflexão de modo crítico sobre as ações do homem na natureza. A aplicação das 

estratégias didáticas utilizadas mostrou-se muito eficiente, por permitir o 

desenvolvimento do espírito crítico e científico. Grande parte das dificuldades 

encontradas relacionou-se ao pouco tempo disponível neste tipo de escola, que 

prioriza a preparação para o vestibular. Porém, com a organização correta foi 

possível driblar a falta de tempo e permitir o desenvolvimento destas estratégias. A 

aplicação destas atividades mostrou-se bastante interessante e permitiu uma 

abordagem da Química menos abstrata e mais instigante. Além disto, a partir desta 

pesquisa desenvolveram-se dois produtos educacionais, um Caderno Didático para 

orientação de outros professores e um vídeo didático. 

 

Palavras-chave: Oficina Temática. Vídeo Didático. Experimentação. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

This dissertation is a qualitative research that seeks to evaluate a pedagogical 

intervention for the teaching of Batteries and Chemical Equilibrium applied to High 

School students from a private school. In order to work on the contents of Batteries, 

methodologies were used, and a thematic workshop was developed, which included 

some didactic tools, such as video, experimentation, as well as a project in the form 

an awareness-raising campaign about the proper disposal of batteries, carried out by 

the teacher together with two groups of second-year students of high school. In the 

Chemical Equilibrium content, to work on the concepts of acidity, basicity and pH, an 

experiment was carried out, in which the pH of several everyday substances was 

determined using a universal pH paper and red cabbage extract. Although this 

experiment is well-known in the literature, it was possible to observe the motivational 

and thought provoking character that this tool brought to the classroom, contributing 

to the understanding of the concepts. For the study of Solubility Equilibrium, an 

interdisciplinary video was developed and applied, aiming at the understanding of 

Chemistry with everyday facts, in order to bring a critical reflection on the actions of 

man in nature. The application of the didactic strategies used proved to be very 

efficient, because it allowed the development of the critical and scientific spirit. It also 

provided students with tools that would enable them to be a transformative agent. 

Most of the difficulties encountered were related to the short time available in this 

type of school, which prioritizes preparation for the entrance exam. Besides the fact 

that these works cannot be evaluative. But with the right organization, it is possible to 

circumvent the lack of time and allow the development of these strategies. In addition 

to that, some tools, such as video, in a short time, enable the development of a range 

of content that would not be possible with traditional approaches alone. It was then 

necessary to implement these activities with regard to the formation of the full citizen, 

as well as playful and motivating instruments that make the teaching of chemistry 

less abstract and more interesting. Also, from this research two educational products 

were developed, a didactic notebook for guidance of other teachers and a didactic 

video. 

Keywords: Thematic Workshop. Didactic Video. Experimentation. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 Vivemos em uma sociedade que tem passado por diversas transformações 

com o processo de globalização e o grande avanço tecnológico, trazendo como 

consequência para os dias atuais o grande desenvolvimento dos meios de 

comunicação e informação. Estas mudanças alteram incontestavelmente a 

sociedade e o papel tradicional da escola, onde o professor e aluno não mais se 

restringem a um mesmo lugar. O professor que era o detentor do saber e do poder, 

cada vez mais perde seu papel de apenas “dar” conteúdo e informar, isto é, de ser o 

exclusivo formador do educando. Os meios de comunicação, com sua grande 

riqueza de informações e conhecimentos, passam também a ter papel de 

socialização, pois se relacionam à forma com a qual professor e aluno estão 

inseridos no mundo, sendo assim o professor passa a ser um mediador do processo 

de aquisição do conhecimento. E o estudante deixa de ser um mero espectador, 

assumindo uma posição mais central nos processos de ensino-aprendizagem (DIESEL; 

BALDEZ; MARTINS, 2017; MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005).  

 Nesta perspectiva, a escola e o modelo educacional vivem mudanças, como 

também as metodologias que são empregadas pelo professor, as quais têm sido 

desenvolvidas de modo a atender às demandas da sociedade atual. É possível 

perceber que os saberes necessários para ensinar não se restringem ao 

conhecimento dos conteúdos, embora este seja fundamental, ele é apenas parte do 

processo de aprendizagem (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Devem-se 

desenvolver métodos e práticas que auxiliem no desenvolvimento do aluno como 

indivíduo, valorizando suas particularidades, trazendo flexibilidade, engajamento e 

reflexões sobre suas potencialidades (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005). De modo 

similar, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aponta cinco competências 

gerais que devem ser adquiridas pelo estudante: “dominar diferentes linguagens; 

compreender processos; diagnosticar e enfrentar problemas reais; construir 

argumentações e elaborar proposições solidárias” (BRASIL, 2000, p.15).  

 Além disso, atualmente muitas escolas têm sido planejadas com 

direcionamento para o vestibular, desenvolvendo metodologias de ensino similares 
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aos cursos preparatórios para concurso. Estas escolas são escolhidas pelos pais 

levando em consideração as aprovações nos vestibulares e os rankings do ENEM 

que são realizados todos os anos, sendo priorizadas aquelas que galgaram os 

primeiros lugares. Observa-se que os alunos estão capacitados para realizar provas 

e solucionar questões, mas, encontram-se sobrecarregados devido à grande 

quantidade de conteúdos que são abordados, em dois anos e na terceira série é 

realizada uma revisão. Muitas vezes as provas são o único método de avaliação e 

grande parte dos alunos se sente muito pressionada e em situação de exaustão, 

havendo assim uma necessidade de se realizar tarefas lúdicas e menos abstratas, 

que lhes remetam ao cotidiano.  

 Pode-se observar, através de uma avaliação feita com alunos concluintes do 

Ensino Médio em nove estados do Brasil, no ano de 1997, que de modo geral, os 

alunos apresentam um mau desempenho em Ciências da Natureza (KRASILCHIK, 

2000). Na Química isso ocorre devido à sua abstração e, no caso das abordagens 

mais conteudistas, pela falta de relação com o cotidiano (RICARDO, 2007). Desse 

modo, percebe-se a necessidade do uso de metodologias onde o aluno consiga 

observar a Química como uma ferramenta para solucionar e compreender questões 

de seu cotidiano, apresentando deste modo, utilidade para a sua vida e encontrando 

subsunçores para ancorar as novas aprendizagens tornando-as significativas.  

 Pensando nestes problemas, que estão presentes em grande parte das 

escolas privadas e em questionamentos de alunos de uma turma da segunda série 

do Ensino Médio (EM) de uma dessas escolas, sobre esta metodologia abstrata, 

desconexa da realidade e densa, resolveu-se pensar no que poderia ser feito de 

diferente. Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa, onde foi realizada e avaliada 

uma intervenção pedagógica envolvendo uma oficina temática e o uso de 

ferramentas educacionais lúdicas e motivadoras, como vídeo e experimentação, 

para trazer uma reflexão e a contextualização para a sala de aula e com isso, 

melhorar a compreensão dos alunos.  

 Todo material e metodologia desenvolvidos durante a realização deste 

trabalho foram disponibilizados na forma de um Caderno Didático para que outros 

professores possam executá-los. Neste material foram compartilhadas as 
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dificuldades encontradas e explicitadas as estratégias didáticas mais eficazes do 

ponto de vista desse trabalho. Pretende-se ainda promover a reflexão, por parte de 

professores que possuam esta mesma dificuldade neste tipo de escola, de modo 

que repensem e modifiquem suas práticas para uma melhor abordagem 

metodológica, propiciando uma aprendizagem significativa por parte dos alunos. 

 

1.1- Objetivos 

Objetivo geral 

Desenvolver, aplicar e avaliar uma intervenção pedagógica envolvendo 

atividades lúdicas e contextualizadas para o ensino de Química em uma escola da 

rede particular, que prioriza a preparação para o ENEM, buscando vencer as 

dificuldades impostas por sua metodologia de ensino. 

 

Objetivos específicos  

✔ Desenvolver uma intervenção pedagógica para o ensino de pilhas e 

equilíbrio químico. 

✔ Desenvolver uma oficina temática relacionada ao conteúdo de 

Eletroquímica, mais especificamente de pilhas. 

✔ Aplicar a oficina, juntamente com uma campanha de conscientização do 

descarte de pilhas e observar os resultados e obstáculos encontrados para o 

uso desta metodologia a escola.  

✔ Avaliar a possibilidade do uso da experimentação como uma estratégia 

didática para o ensino-aprendizagem de Equilíbrio Químico, mais 

especificamente pH, de modo a auxiliar na construção do conhecimento, e 

avaliar a viabilidade desta estratégia. 

✔ Desenvolver e aplicar um vídeo contextualizado e interdisciplinar sobre 

Equilíbrio de Solubilidade avaliando a possibilidade de confecção e sua 

eficácia na construção do conhecimento. 

✔ Avaliar a intervenção pedagógica realizada. 
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✔ Disponibilizar um caderno didático para a realização das estratégias 

didáticas, desenvolvidas neste trabalho para outros professores e também o 

vídeo elaborado. 
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2- REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

 Para que haja mudanças nas metodologias de ensino-aprendizagem 

utilizadas nas escolas há necessidade de se experimentar novas técnicas e 

ferramentas, modificando a prática docente em sala de aula. Já a mudança no 

comportamento e de atitude dos alunos ocorre quando estes são tocados 

interiormente, de modo a buscar mobilizar suas habilidades, relacionamentos, 

posturas e valores para compreender e utilizar aquilo que lhe é ensinado. Para isso, 

é necessária a busca pela inovação e readaptação das instituições de ensino 

(MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005).  

 Para a realização da intervenção proposta, pensou-se no uso de 

metodologias diversificadas que utilizassem diferentes ferramentas didáticas tais 

como vídeo e experimentação, de modo a mobilizar mais intensamente o público-

alvo e promover novas experiências de aprendizagem. Ressalta-se ainda, que toda 

proposta de intervenção possui limites, sendo levado em consideração o modo de 

ser da instituição a qual se destinou implementar a proposta, para que desta 

maneira ela alcance efetividade, como propõem Minayo, Assis e Souza (2005).  

Sendo assim, algumas metodologias e ferramentas serão discutidas neste 

capítulo para dar o suporte ao entendimento do trabalho realizado. 

 

2.1- Metodologia ativa de aprendizagem 

Atualmente, existem muitos discursos por parte dos docentes em relação a 

pouca participação dos alunos, desinteresse, desvalorização das aulas e das 

estratégias utilizadas. Ao mesmo tempo ouvem-se também reclamações por parte 

dos discentes sobre a dinâmica das aulas, a falta de utilidade dos conteúdos e as 

metodologias consideradas inadequadas. Percebe-se que mesmo a utilização de 

recursos tecnológicos, quando possuem um fim em si mesmo, não é suficiente para 

solucionar este embate, nem mesmo mudar os paradigmas estabelecidos pela 

escola tradicional, baseada na transmissão de conteúdos (DIESEL; BALDEZ; 

MARTINS, 2017). As escolas que têm mostrado novos caminhos se baseiam em 
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metodologias de aprendizagem mais ativas, com problemas, atividades, jogos, 

projetos de vida e de aprendizagem, atividades individuais e coletivas, requerendo 

uma reconfiguração tanto dos currículos quanto das atividades didáticas, sendo a 

aprendizagem cada vez mais efetiva de acordo com sua proximidade com a vida 

(MORAN, 2018). Mostra-se também conveniente, o uso da metodologia ativa de 

aprendizagem (MAA), que se constitui em construir o conhecimento do aluno a partir 

da solução de um problema, real ou imaginário, trazido pelo professor, relacionado à 

vivência dos alunos, estimulando-os a fazerem pesquisas, desenvolverem sua 

criatividade, desenvolverem competências socioemocionais, novas práticas e 

experiências, sendo um sujeito ativo na construção do conhecimento 

(NASCIMENTO; COUTINHO, 2016; MORAN, 2018). 

Segundo Diesel, Baldez e Martins (2017) as metodologias ativas se 

constituem de alguns princípios. Nelas o aluno é o centro do ensino e de 

aprendizagem, não sendo apenas um mero espectador daquilo que lhe é ensinado, 

mas assume o papel de corresponsável por seu aprendizado, deste modo o aluno 

passa a assumir uma postura ativa, lhe conferindo atitudes mais críticas e 

construtivas, o que estimula sua autonomia. Nesta perspectiva a educação 

desenvolvida na escola deve ter utilidade na vida do estudante, de modo que o 

conhecimento adquirido seja capaz de solucionar problematizações da realidade, 

desenvolvendo uma perspectiva crítica e reflexiva. Essa metodologia envolve uma 

grande interação entre os estudantes e também com o professor, havendo assim o 

desenvolvimento do trabalho em equipe. Deste modo, para que a MAA seja usada, 

deve haver inovação das metodologias utilizadas em sala de aula, tanto pelo 

professor, quanto pelo aluno. O professor assume então o papel de mediador, 

facilitador e ativador do conhecimento.  

 Para Moran (2018) existem diversas estratégias para se usar a MAA em sala 

de aula e algumas destacadas por ele são: 

 Discussão de temas e tópicos de interesse para a formação profissional; 

  Trabalho em equipe com tarefas que exigem colaboração de todos; 

 Estudo de casos relacionados com áreas de formação profissional 

específica; 
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 Debates sobre temas da atualidade; 

 Produção de mapas conceituais para esclarecer e aprofundar conceitos e 

ideias; 

 Elaboração de questões de pesquisa na área científica e tecnológica. 

 Moran (2018) diz que a aprendizagem ativa pode ser desenvolvida também 

com base em projetos que são desenvolvidos na escola e que tenham relação com 

a vida do aluno fora da sala de aula. As questões abordadas podem ser 

interdisciplinares e permitirem o trabalho individual ou em grupo, tendo orientação do 

professor. Isto lhes possibilita a tomada de decisão, desenvolvendo ainda suas 

habilidades e competências necessárias para o presente século.  

 Alguns dos exemplos de atividades básicas para desenvolver um projeto, 

citados pelo autor são: 

 Atividades para motivação e contextualização;  

 Atividades de brainstorm, um espaço para desenvolver a criatividade, dar 

ideias, ouvir os outros; 

 Atividades de organização;  

 Atividades de registro e reflexão;  

 Atividades de melhoria de ideias; 

 Atividades de produção (aplicação do que estão aprendendo para gerar os 

produtos); 

 Atividades de apresentação e/ ou publicação do que foi gerado.  

 Para as MAA, projetos são caminhos para começar um processo de mudança 

das metodologias tradicionais sensibilizando os estudantes e aumentando seu 

engajamento. 

 

2.2- Oficinas temáticas 

 O conhecimento científico não se caracteriza apenas por seu caráter 

cumulativo, mas tem-se uma premissa básica que em Ciência a interação do sujeito 
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com o objeto não é neutra. Ou seja, a relação do professor e do aluno com o 

conhecimento é não neutra, ao passo que o aluno, sujeito individual, se torna sujeito 

coletivo à medida que interage com os demais alunos e com o conhecimento, tendo 

relações com o meio físico e social, apropriando-se de novos padrões de 

comportamento ou mesmo de linguagem, para então interagir com o objeto. Já o 

docente deve propiciar interações adequadas de modo que o aluno compreenda 

conceitos, conteúdos e teorias, não como um fim em si mesmo, mas como parte de 

um processo, que está localizada dentro de um contexto, tendo assim uma 

significação e validade para seu estudo (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2011). A construção do conhecimento científico deve promover rupturas com 

conhecimentos científicos equivocados e incompletos já adquiridos pelos alunos, 

que não são uma tábula rasa e carregam consigo conhecimentos prévios e são 

capazes de apropriar-se de novos conhecimentos. Para apropriação deste novo 

conhecimento torna-se necessário então que o aluno, sujeito do conhecimento, 

esteja apto para interagir com os objetos do conhecimento, não apenas no ambiente 

escolar, mas também em sua vida cotidiana (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011).  

 A aprendizagem precisa promover a atuação sobre os fenômenos físicos e 

sociais, de modo a ocasionar a transformação através dos conhecimentos 

adquiridos, que ocasionem rupturas com os obstáculos epistemológicos.  

Para Bachelard, 

Não se trata de considerar os obstáculos externos, como a complexidade ou 

fugacidade dos fenômenos, nem de incriminar a debilidade dos sentidos ou 

do espírito humano: é no ato mesmo de conhecer, intimamente, onde 

aparecem, por uma espécie de necessidade funcional, os entorpecimentos 

e as confusões. É aí onde mostraremos as causas de estancamento e até 

de retrocesso, é aí onde discerniremos causas de inércia que chamaremos 

obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996, p. 15). 

 

 Ou seja, deve haver rupturas com as verdades criadas pelo senso comum, 

com os extremos do pensamento empírico e racional, para que a Ciência avance. De 
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modo simplificado, segundo Japiassu1 (1976) citado por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011, p. 198), os obstáculos epistemológicos seriam “os retardos e 

perturbações que se incrustam, no próprio ato de conhecer, uma resistência do 

pensamento ao pensamento”.  

Sendo assim, cada vez mais se torna necessário o conhecimento científico e 

tecnológico para tomadas de decisões individuais e coletivas havendo a 

necessidade do desenvolvimento de atividade que relacionem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). Segundo Bazzo, 

 

A expressão “ciência, tecnologia e sociedade” (CTS) procura definir um 

campo de trabalho acadêmico cujo objetivo de estudo está constituído pelos 

aspectos sociais da ciência e da tecnologia, tanto no que concerne aos 

fatores sociais que influem na mudança científico-tecnológica, como no que 

diz respeito às consequências sociais e ambientais (BAZZO et al., 2003, 

p.119). 

 

 Para uma abordagem com enfoque CTS, considera-se que a Ciência e 

Tecnologia sejam a referência dos saberes ensinados na escola e a Sociedade e o 

Ambiente, sejam o cenário, de onde surgiriam os temas a serem investigados. Nesta 

nova perspectiva, a Ciência não é neutra, mas leva em conta os valores e questões 

sociais, históricas, políticas e econômicas em suas decisões (BAZZO et al., 2003). 

 Pretende-se com o enfoque CTS preparar jovens para o mundo do trabalho; 

possibilitar o uso de Ciência e Tecnologia de modo consciente; compreender 

aspectos sociais e humanistas envolvidos na Ciência e Tecnologia; compreender o 

funcionamento de dispositivos eletrônicos e máquinas. É importante, para qualquer 

aprendizagem que tenha sentido, que a problematização de uma situação concreta 

seja o ponto de partida (RICARDO, 2007). 

 Neste sentido, a abordagem temática proposta por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) é uma metodologia adequada. Ela se constitui de três 

momentos pedagógicos, com objetivos específicos e diferentes entre si, sendo 

                                            
1 JUPIASSU, H. Para ler Bachelard. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 
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estes: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. 

 Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), na problematização 

inicial são apresentadas situações problemas que os alunos conheçam e vivenciem. 

Esta problematização será feita por meio de perguntas, elaboradas pelo professor, 

que irão ser discutidas dentro de pequenos grupos e posteriormente num grande 

grupo, com toda a classe. Neste momento devem-se conhecer os posicionamentos 

dos alunos e direcionar o debate, de modo que este seja conduzido para o 

conhecimento que será abordado, além de procurar criar contradições com o 

conhecimento proposto e fazer com que os alunos percebam a necessidade da 

aquisição de novos conhecimentos para a resolução da problemática, ou seja, que 

há lacunas em seu conhecimento. 

 No segundo momento, organização do conhecimento, os conhecimentos 

necessários para a resolução da problemática, são estudados de modo 

sistematizado pelo professor. Podendo empregar diversos tipos de atividades, sendo 

estas convenientes e eficazes. 

 Na aplicação do conhecimento deve-se retornar à situação-problema inicial, 

com os conhecimentos incorporados pelos alunos, além de avaliar outras situações 

problemas, que demandem o domínio do mesmo conhecimento. A meta deste é que 

o aluno tenha a Ciência como um suporte teórico para resolução de problemas que 

o cerquem (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).  

 Para Marcondes (2008, p.2), oficina temática, pode representar:  

 

[...] um local de trabalho em que se buscam soluções para um problema a 
partir dos conhecimentos práticos e teóricos. Tem-se um problema a 
resolver que requer competências, o emprego de ferramentas adequadas e, 
às vezes, de improvisações, pensadas na base de um conhecimento. 
Requer trabalho em equipe, ação e reflexão. 

 

 Para resumir a composição e apresentação de uma oficina temática, 

segundo Marcondes (2008) e Gaia et al. (2008) elaborou-se um mapa conceitual 

mostrado na Figura 1.  
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Figura 1: Oficinas temáticas de acordo com Marcondes (2008) e Gaia et al. (2008) 

(Fonte: A autora) 

 

 Pode-se observar que a oficina temática, como exposta no mapa conceitual 

(Figura 1), apresenta os conteúdos a partir de uma abordagem temática. Esta 

abordagem promove uma contextualização, que deve ser pensada pelo professor de 

modo a analisar os conhecimentos necessários para que o aluno exerça sua 

cidadania, propiciando uma melhor leitura de mundo, de modo crítico, possuindo 

assim uma significação do conhecimento no âmbito social e humano, permitindo 

uma aprendizagem significativa (MARCONDES, 2008). 

 Segundo Marcondes (2008) as oficinas também são compostas de 

atividades experimentais, no que tange sua capacidade de despertar o interesse e 

curiosidade dos alunos, dando-lhes ainda a oportunidade de conhecer fenômenos 

científicos. Como a oficina se propõe a solucionar problemas que fazem parte da 

vivência do aluno, a atividade experimental seguirá este viés, o que lhe confere um 

caráter investigativo. 

 Deve-se ressaltar que a oficina deve levar em conta o conhecimento prévio 

do aluno e este deve ser sujeito ativo na construção do conhecimento. O professor 

deve embasar o aluno com conhecimentos para resolução dos problemas e dar 

suporte com informações necessárias para questionamentos que venham a surgir 

durante a aplicação da oficina, ou seja, deve ser um mediador da prática 

(MARCONDES, 2008). 
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2.3- Ferramentas didáticas: experimentação e vídeo 

 Em relação à experimentação no Ensino de Ciências sabe-se que este 

recurso desperta o interesse dos alunos (GIORDAN, 1999; GUIMARÃES, 2009), 

sendo muitas vezes solicitada pelos próprios estudantes a realização de 

experimentos em sala, tendo assim claro seu papel motivador e lúdico. Pode-se 

ainda encontrar na experimentação um instrumento de ensino-aprendizagem e de 

auxílio no desenvolvimento do caráter científico (TAHA et al., 2016). 

 O uso e objetivo da experimentação passaram por uma série de 

transformações ao longo dos anos. Nos primórdios do racionalismo a experiência 

encontrava seu papel primordial, sendo indispensável para se atingir o 

conhecimento universal. Ela era uma espécie de observação natural, tendo em vista 

a falta de equipamentos de medição nesta época, era o instrumento mediador entre 

o sujeito e o fenômeno (GIORDAN, 1999). A experimentação teve papel primordial 

para a consolidação das Ciências Naturais, pois para uma lei ser considerada, 

precisava ser comprovada experimentalmente, através de uma série de análises. 

Giordan (1999) considera fundamental o uso da abordagem experimental para a 

elaboração do conhecimento científico, devido o seu caráter investigativo.  

 Para Marcondes (2008) a atividade experimental deve prioritariamente ser 

realizada pelo aluno e tem potencial para despertar o interesse e curiosidade, dando 

ao estudante a oportunidade de conhecer fenômenos científicos.  

 Segundo Taha et al. (2016) existem alguns enfoques diferentes de 

experimentação, sendo estes: show, ilustrativa, investigativa e problematizadora. A 

experimentação show está associada à ideia de que apenas a observação de um 

experimento é um motivador para o aluno, ou seja, apenas em observar algo 

diferente do seu dia a dia, o aluno ficaria encantado pelo “show” da Ciência 

(GALIAZZI, 2004). Para Taha et al. (2016), experimentação ilustrativa ilustra apenas 

conceitos já discutidos, muitas vezes encerrando-se em si mesma. Mas para que 

seja significativa deve funcionar como um reforço na construção do conhecimento, 

integrando a teoria com a prática. Já a experimentação investigativa deve contar 

com a análise de dados e resultados, elaboração de hipóteses de modo similar à 

investigação científica. A construção do conhecimento conceitual deve se dar na 



26 
 

 

 

análise dos resultados, porém os alunos necessitam de um conhecimento prévio a 

cerca do assunto, de modo a poder analisar as observações realizadas. Os alunos 

devem realizar o experimento e o professor ser um mediador. Em concordância com 

esta perspectiva, Guimarães (2009) sugere também a investigação na prática 

experimental: 

 

No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente 

para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o 

estímulo de questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o 

conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos 

questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o 

contexto criado (GUIMARÃES, 2009, p. 198). 

 

 Deve-se considerar também que um trabalho de investigação é muito lento, 

principalmente em seu início, sendo necessário tempo para discussões durante a 

investigação e posteriores a ela. 

 A experimentação problematizadora fundamenta-se na pedagogia 

problematizadora de Paulo Freire e vai além da investigação, devendo despertar o 

espírito crítico do aluno, devendo conter os três momentos pedagógicos de 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), como exposto anteriormente, o que 

permite a aprendizagem do conteúdo e análise de outros problemas com os novos 

conhecimentos construídos. Estas situações problemas precisam ser planejadas 

pelo professor e explicitadas de modo que os alunos analisem e debatam, de modo 

crítico exercitando sua imaginação para situações de questionamentos e 

transformações (TAHA et al., 2016).  

 Outra ferramenta importante no Ensino de Química é o vídeo. Para ilustrar 

seu uso foram elaborados dois mapas conceituais, baseados nos conceitos de 

Moran (1995) para melhor percepção do grande volume de informações e 

possibilidades que este recurso permite, assim como todas as possibilidades de uso 

para o ensino-aprendizagem, explicitando como deve ser usado. 
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 O primeiro mapa, Figura 2, mostra a composição, capacidade, objetivos e 

finalidades do vídeo em si, já o segundo, Figura 3, ressalta o uso do vídeo como 

ferramenta de ensino-aprendizagem. 

 

Figura 2: Mapa conceitual sobre vídeo (Fonte: A autora) 

 

   

 

Figura 3: Mapa conceitual sobre vídeo como ferramenta de ensino-aprendizagem (Fonte: A autora) 

  

 Moran (1995) discute como o vídeo deve ou não ser usado. Para ele o vídeo 

pode ser usado de diversas maneiras, dentre elas pode-se destacar seu uso como 

sensibilização: 
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Um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo assunto, para 
despertar a curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilitará o 
desejo de pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da 
matéria (MORAN, 1995, p. 3). 

 

 Destaca-se também o vídeo como conteúdo de ensino, que pode abordar 

temas específicos de modo interdisciplinar ou não. Já no vídeo como produção, do 

ponto de vista do professor, este pode fazer uma documentação de uma aula, de 

experiências e ter um material para uso posterior. O docente pode ainda fazer 

intervenções em materiais que já existam, modificando-os para seu uso particular 

(MORAN, 1995).  

 Enfatiza-se, por último, o vídeo como ilustração, o que facilita ao professor 

ilustrar conceitos que seriam difíceis de ser demonstrados em sala, como 

experimentos com reagentes perigosos ou de difícil acesso. 
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3- METODOLOGIA DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 A intervenção pedagógica proposta por esse trabalho pretendeu investigar a 

efetividade do uso de diferentes metodologias, como a MAA, mas propriamente na 

forma de um projeto e as oficinas temáticas, e também de ferramentas didáticas tais 

como a experimentação e o vídeo, bem como a possibilidade de implementação.  

 Foi realizada uma triangulação de métodos, ou seja, foram utilizadas e 

combinadas várias técnicas visando se adequar à realidade que apresenta muitas 

variáveis. Dentre elas podemos citar a entrevista semi-estruturada; algumas 

ferramentas do grupo focal; alguns pontos do brainstorming; aspectos dos estudos 

compreensivos usando o desenho do tipo real, para avaliação de metodologias e a 

investigação-ação (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005). 

Quanto à natureza deste trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

aplicada, pois se objetivou gerar conhecimentos para resolução de problemas 

específicos, tendo em vista a busca por estratégias para serem implementadas em 

uma escola da rede particular de ensino que prioriza a preparação para o ENEM, de 

modo a tornar a aprendizagem significativa e contextualizada (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

 Quanto aos objetivos, foi feita uma pesquisa explicativa, de modo a explicar a 

eficácia das metodologias empregadas e avaliação do motivo de não utilização, 

viabilizando meios para sua implementação (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Quanto 

aos procedimentos foi realizado um estudo quase-experimental, onde objeto de 

estudo foi uma escola da rede particular de ensino, que possui uma metodologia 

pré-definida, a qual foi variada, através do uso de metodologias e ferramentas 

diversificadas na abordagem de alguns assuntos específicos, avaliando a influência 

na aprendizagem, motivação e comportamento dos alunos diante dos recursos 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 
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3.1- Cenário 

 O alvo de estudo é uma escola particular localizada em São Gonçalo, 

município situado na região metropolitana do Rio de Janeiro, que possui um ensino 

tradicional, onde os alunos são preparados para o vestibular, como muitas escolas 

particulares da atualidade.  

 A escola é bastante organizada, o que passa muita confiança para alunos, 

pais e professores. Adota como material didático apostilas de uma editora, onde tem 

seu conteúdo programático e calendário estruturados, sendo todo o planejamento 

organizado pela direção da escola. Em Química têm-se duas frentes e dois 

professores diferentes para as turmas de EM. Na primeira série os alunos possuem 

três tempos de Química, com 50 minutos de duração; na segunda série possuem 

quatro tempos semanais e na terceira série possui cinco tempos semanais, sendo 

neste momento a Química dividida em três “frentes”. Essas chamadas “frentes” 

seriam as áreas da Química, sendo estas Química Geral, Físico-Química e Química 

Orgânica, com três professores diferentes. Os professores de Química contam com 

duas semanas de aula para trabalhar cada capítulo da apostila, devendo ser 

abordados todos os tópicos presentes e realizados uma parte dos exercícios, que 

são compostos por três estilos, sendo o professor responsável por realizar parte 

destes em sala, ficando o aluno responsável pela realização do restante em sua 

casa. A cada capítulo fechado, os alunos já estão cientes das tarefas que devem ser 

realizadas, contando com o gabarito da questão em seu material didático. Caso o 

aluno tenha dificuldade, ele pode pedir auxílio ao professor numa próxima aula ou 

ainda contar com o apoio da monitoria no contraturno. Todo o conteúdo trabalhado é 

avisado à coordenação, diariamente, para que tome nota e lance no sistema de 

modo que os responsáveis tenham acesso e acompanhem o que está sendo 

trabalhado com os alunos e também para evitar que haja atraso na programação.  

 O calendário é realizado com bastante antecedência e não sofre alteração 

durante o ano letivo. Há um acompanhamento próximo da coordenação para que, 

em caso de atraso, o professor consiga colocar o conteúdo em dia, contando o 

calendário com alguns períodos de ajuste do conteúdo.  
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 A escola divide o ano letivo em bimestres, contando com dez avaliações ao, 

sendo duas a cada bimestre e duas recuperações semestrais, uma no meio do ano e 

outra ao final, sendo apenas duas avaliações discursivas e as demais objetivas. As 

avaliações são todas montadas com base nos exercícios do material didático, onde 

sofrem algumas alterações para serem colocadas nas provas. As avaliações 

objetivas são acompanhadas por cartões respostas e contam com quatro tipos 

diferentes, onde mudam a ordem das questões, de modo similar ao ENEM. Não há 

realização de trabalhos extraclasses que contem para avaliação e pontuação do 

aluno, caso estes sejam aplicados, não contam com pontuação extra.  

 Os professores da escola não elaboram todas as avaliações, estas são 

divididas entre os professores da área, assim como as correções das avaliações. O 

diário não é utilizado pelos professores, pois a presença é registrada de modo 

eletrônico, na entrada dos alunos e o lançamento de conteúdo é feito pelas 

funcionárias da coordenação, que todo o dia vão na sala dos professores tomarem 

nota do conteúdo que foi abordado, para lançarem no sistema. A escola é muito bem 

estruturada e organizada, tendo atendimento frequente aos pais, facilitando o 

acompanhamento do conteúdo com lançamento das atividades online no portal da 

escola, reuniões frequentes com os professores. Em relação à dinâmica das aulas 

não há muito tempo, espaço ou disponibilidade para realizar atividades diferentes e 

muitas vezes, há reclamação por parte dos alunos, do cansaço, devido à grande 

quantidade de conteúdo trabalhada e devido à falta de realização de tarefas 

experimentais, lúdicas e com relação com o cotidiano. 

As estratégias pedagógicas apresentadas neste trabalho foram desenvolvidas 

com duas turmas de segunda série do EM, totalizando cinquenta e dois alunos, com 

faixa etária de 15 a 18 anos de idade.  

 Foi elaborada uma oficina temática que envolveu o desenvolvimento de um 

projeto para abordagem do conteúdo de Pilha, e para o estudo de Equilíbrio Químico 

optou-se pela realização de um experimento para abordar pH e foi produzido e 

exibido um vídeo sobre solubilidade, de modo a contextualizar e articular a Química 

com outras áreas do saber.  
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 O uso da experimentação nas três atividades desenvolvidas justifica-se pelo 

seu caráter motivador, lúdico e investigativo, propiciando o conhecimento de 

fenômenos científicos, como apontado por Giordan (1999), Guimarães (2009) e 

Taha et al. (2016). Foi utilizada em diferentes perspectivas, de acordo com a 

demanda, tempo e objetivos de cada atividade. 

 Estudada a riqueza de ferramentas e a multiplicidade de funções e objetivos 

contidos no vídeo, resolveu-se utilizar em suas diversas perspectivas, segundo 

Moran (1995), como auxiliar da abordagem a qual se propõe o trabalho.  

3.2- Planejamento metodológico da intervenção  

De modo a tornar o ensino de Química mais concreto, significativo, lúdico e 

contextualizado nesta escola, buscou-se elaborar uma intervenção que contou com 

os seguintes momentos: 

I. Escolha dos conteúdos a serem trabalhados.  

 Para escolha do conteúdo, em primeiro lugar levou-se em consideração os 

conteúdos trabalhados na segunda série do EM e que estão presentes na frente 

lecionada, sendo esta Físico-Química. A saber: Soluções, Propriedades Coligativas, 

Eletroquímica, Termoquímica, Cinética Química, Equilíbrio Químico (homogêneo, 

iônico em solução aquosa e heterogêneo).  

 Em segundo lugar, levaram-se em consideração alguns conteúdos que são 

bastante recorrentes no ENEM, tendo em vista o objetivo principal desta escola. 

Pode-se observar que entre os conteúdos mais recorrentes encontram-se 

Eletroquímica, mais especificamente, pilhas; deslocamento de equilíbrio e pH, 

avaliação de acidez e basicidade de compostos; solubilidade de compostos. Além 

destes conteúdos estarem inseridos de modo direto no cotidiano dos alunos, 

principalmente se levarmos em consideração a perspectiva ambiental, estas 

intervenções teriam o objetivo de possibilitar uma maior reflexão sobre os assuntos 

abordados e a verificação de sua importância no cotidiano. Não foram escolhidos os 

conteúdos iniciais do ano letivo, por ser necessário o planejamento durante este 

período inicial, além da necessidade de conversar com a coordenação e direção da 

escola. 
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II. Escolha das estratégias didáticas a serem utilizadas. 

Para trabalhar os conteúdos escolhidos, resolveu-se utilizar metodologias 

diferenciadas, dentre elas a MAA dando ênfase a uma proposta de projeto 

contextualizado, onde se levaria em conta uma temática ambiental. Além de seguir a 

metodologia proposta pela escola, com a abordagem de cada conteúdo proposto no 

material didático, além da realização de exercício em sala.  

Desta maneira, para o estudo da Eletroquímica procurou-se desenvolver uma 

oficina temática, segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) e Marcondes 

(2008), tendo em vista o potencial desta em fornecer um suporte teórico para que os 

alunos pudessem enxergar os problemas ambientais que nos cercam. Devido à 

extensão desta atividade e a pouca disponibilidade de tempo da instituição, dedicou-

se um tempo maior do que nas demais atividades propostas. Podem-se observar na 

Tabela 1 as etapas desta estratégia metodológica. 

Tabela 1: Etapas da Oficina Temática sobre Pilhas (Fonte: A autora) 

MOMENTO OBJETIVO ESTRATÉGIA 
TEMPO DE 

APLICAÇÃO 

Problematização 

inicial 

Promover nos alunos a 
percepção da necessidade de 

aquisição de novos 
conhecimentos para resolução 

do problema proposto 

- Uso de diagnose online 1 semana 

 
- Roda de conversa 

10 min 

Organização do 
conhecimento 

Estudar os conhecimentos 
necessários para resolução do 

problema proposto 

- Vídeo 5 min e 13 s 

- Apostila 70 min 

- Slides 15 min 

- Experimentos 90 min 

- Projeto: Elaboração de 
uma campanha sobre 
descarte de pilhas 

2 meses 

- Montagem de um folder, 
cartazes e material para 
descarte 

2 meses 

Aplicação do 
conhecimento 

Fornecer ao aluno suporte 
teórico para solucionar o 
problema inicial e outros 
problemas do cotidiano 

- Aplicação de questionário 
online 

1 semana 

- Aplicação da campanha 4 meses 
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Para dar início a Oficina Temática sobre Pilhas elaborou-se um questionário 

diagnóstico composto por oito questões (Apêndice 1), o qual serviria para conhecer 

as concepções prévias dos alunos sobre o assunto e para gerar o problema inicial. 

Para o estudo de Equilíbrio Químico, mais propriamente o conteúdo de pH, foi 

inserida à metodologia tradicional da escola a experimentação show/ilustrativa, de 

modo a analisar substâncias do cotidiano, observando a acidez/basicidade. 

Para iniciar o estudo sobre Solubilidade foi desenvolvido um vídeo, contando 

com uma abordagem ambiental e interdisciplinar, usando como temática “Corais”. 

Foram utilizados experimentos e buscou-se conectar assuntos já vistos 

anteriormente, como deslocamento de equilíbrio ou Princípio de Le Chatelier. 

 

III. Elaboração das atividades para cada conteúdo escolhido. 

 No caso do estudo das Pilhas, para realização da oficina, foram planejadas 

previamente algumas etapas. Para a etapa da Problematização Inicial foi montada 

uma diagnose utilizando o Googleforms, uma ferramenta muito conveniente para 

montagem e aplicação de formulários. Esta ferramenta encontra-se disponível no 

Google drive, podendo ser utilizada por qualquer professor que tenha uma conta no 

gmail para montagem deste tipo de material, onde tem acesso às respostas com 

gráficos prontos, sendo uma ferramenta muito útil e facilitadora para o docente. 

Levando-se em consideração que vivemos em uma era digital, esta ferramenta 

permite poupar tempo da análise de dados e evitar impressões em papéis. Criou-se 

um grupo no WhatsApp (wpp) com os alunos das duas turmas de segundo ano para 

facilitar a comunicação. O questionário diagnóstico foi enviado para o grupo da 

turma, de modo que pudessem respondê-lo antes da primeira aula sobre pilhas. 

Para a discussão das respostas fez-se uma roda de conversa, a qual permitiu uma 

ampla discussão e a construção de um problema que deve ser respondido ao final 

das atividades. 

 Para etapa de Construção do Conhecimento foram utilizadas diversas 

ferramentas. Pensou-se no uso do vídeo para auxiliar na abordagem histórica das 
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pilhas. Para isso, realizou-se uma busca no site dos objetos educacionais do MEC, 

de modo a encontrar uma boa ferramenta. Escolheu-se o vídeo “Pilhas no 

Cotidiano”2, com 13 minutos e 41 segundos, que se mostrava bastante relevante, 

devido à abordagem histórica do desenvolvimento da pilha e uma rápida introdução 

conceitual do assunto. Este vídeo apresentava uma longa introdução, havendo a 

necessidade apresentar apenas algumas partes dele. No entanto, o endereço 

eletrônico foi disponibilizado aos alunos para que pudessem apreciá-lo em outro 

momento. Após sua utilização, explicou-se a pilha de Daniell e seu funcionamento e 

o conceito de espontaneidade das pilhas. 

 Outra estratégia foi a experimentação, com montagem de uma pilha com 

frutas, onde foi permitida a manipulação pelos alunos, sem seguir um roteiro 

específico. Porém, para uma melhor orientação dos docentes, decidiu-se montar um 

roteiro experimental (Apêndice 2). 

 Foram montados slides para as aulas, que continham além do conteúdo 

programático, o questionário para ser discutido em sala de aula.  

 Durante a atividade experimental foram montadas pilhas de batata e limão e 

pilhas em série e realizada no contraturno (turno da tarde em um espaço aberto da 

escola). Nesta etapa foi proposta a elaboração e realização de uma campanha de 

conscientização na escola, sobre o descarte adequado de pilhas e baterias. 

 Tendo em vista que nem todos os estudantes estavam presentes na atividade 

realizada a tarde, foi exposta, durante as aulas, a proposta para a realização de um 

projeto envolvendo uma campanha sobre o descarte de pilhas e baterias. Finalizado 

o conteúdo, foram realizados os exercícios da matéria, sempre se referindo ao que 

havia sido abordado anteriormente. 

O terceiro momento da oficina, Aplicação do Conhecimento, foi realizada a 

campanha, respondido e discutido novamente o questionário diagnóstico. 

 Na abordagem de Equilíbrio Químico trabalhou-se o conteúdo de pH e pOH, 

iniciando-se o assunto de forma tradicional, onde foram utilizados dois tempos (100 

min) de aula para realizar a abordagem dos conceitos: revisão sobre as 

                                            
2 Pilhas no Cotidiano:  Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20020 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20020
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propriedades básicas do logaritmo e o uso deste artifício matemático em Química e 

o conceito de pH e pOH; tipos de soluções; medidas de pH; determinação das 

concentrações de H+ e OH- nas soluções. Falou-se também de indicadores ácido-

base, dando enfoque ao extrato de repolho roxo, pois havia um texto sobre este na 

apostila. No terceiro tempo de aula foi realizado um experimento em sala com o 

extrato de repolho roxo e 17 amostras de substâncias presentes no cotidiano. Foi 

escolhido este indicador ácido-base, pois o próprio material escolar abordava seu 

uso. No quarto tempo de aula foram realizados os exercícios.  

 Para abordagem do capítulo que tratava de hidrólise salina, abordando os 

seguintes conceitos: hidrólise salina; constante de hidrólise; grau de hidrólise; 

solução tampão; equilíbrio em sistemas heterogêneos e produto de solubilidade. Nos 

dois primeiros tempos abordou-se o conteúdo de hidrólise com seus respectivos 

exercícios, com uma abordagem tradicional, relembrando do experimento da 

semana anterior. Nos dois últimos tempos de aula abordou-se o assunto de 

equilíbrio em sistema heterogêneo, onde foi utilizado o vídeo produzido. Foram feitas 

as abordagens dos assuntos após a discussão deste e foram realizados os 

exercícios.  

 

IV. Avaliação da intervenção pedagógica 

Para todos os assuntos abordados foram realizados testes e provas, que são 

as ferramentas tradicionais de avaliação da escola. Para as metodologias utilizadas, 

pensou-se na aplicação de algumas outras ferramentas de avaliação. 

No assunto de pilhas a foi realizado um questionário com os alunos após a 

realização da oficina temática, elaborado no GoogleForms, além de ser observado o 

resultado da campanha realizada na escola. 

Para a experimentação com o repolho roxo e o vídeo, a ferramenta de 

avaliação foi a análise das interações e comportamentos diante destes instrumentos.  
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1- Oficina temática sobre pilhas 

 Esta oficina temática buscou realizar os três momentos pedagógicos, 

propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). 

 Para o primeiro momento pedagógico, Problematização Inicial, criou-se um 

grupo no wpp com os alunos das duas turmas de segunda série do EM para facilitar 

a comunicação. Foi feito um questionário diagnóstico, conforme mostrado no 

Apêndice 1, utilizando o Googleforms e foi compartilhado pelo link 

(https://forms.gle/XLGEM8Zf4vdFGFPG6) no grupo da turma. Foi dado um prazo de 

sete dias para o recebimento das respostas. 

 As respostas dadas ao questionário foram discutidas em sala de aula para dar 

início a Problematização Inicial. Devido a pouca disponibilidade de tempo e a 

necessidade do cumprimento da metodologia da instituição, não se pôde realizar a 

discussão em grupos individuais, como proposto por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011), apenas com toda a turma de uma vez, por isso a decisão de 

enviar o link da diagnose para os alunos, para que houvesse uma melhor análise 

dos resultados e uma otimização do tempo. O questionário diagnóstico foi 

respondido online por 37 alunos, no entanto durante a sua abordagem em sala de 

aula todos os 52 alunos participaram.  

 A primeira pergunta “Quais aparelhos você considera indispensáveis em sua 

vida?”, onde poderia ser escolhida mais de uma resposta, procurava despertar a 

reflexão discente de como a eletricidade, o uso das baterias e componentes 

eletrônicos estão presentes no cotidiano. Pretendendo-se mostrar a importância do 

desenvolvimento da ciência e tecnologia na qualidade de vida do homem. 

Obtiveram-se as respostas, conforme Figura 4. 
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Figura 4: Respostas da questão 1 da diagnose (Fonte: A autora) 

 

 Nota-se, de acordo com as respostas o grande uso dos aparelhos eletrônicos 

e percebe-se a importância dada aos aparelhos que lhes servem mais diretamente, 

ou seja, o que eles manipulam, como por exemplo, a maior importância dada ao 

smartphone, que contém bateria, em relação ao fogão, máquina de lavar, geladeira 

e chuveiro3, que são essenciais ao homem moderno. 

 A segunda pergunta “Eles sempre foram indispensáveis para a sociedade?” 

pretendia provocar uma reflexão de que a sociedade mudou e a Ciência avançou, ou 

seja, com os avanços científicos e tecnológicos ocorreu um impacto direto sobre a 

sociedade, sua qualidade de vida, saúde, conforto e prioridades, percebendo que o 

que hoje é indispensável para nós, nem sempre existiu ou se mostrou necessário o 

seu desenvolvimento. Para esta pergunta 10,8% responderam que sim e 89,2% 

responderam que não. Notando que esta reflexão foi realizada e a percepção foi 

alcançada pela maioria dos alunos.  

 A partir da terceira pergunta, procurou-se analisar os conhecimentos prévios 

que os alunos possuíam sobre pilhas. A pergunta feita: “O que possibilita que você 

carregue alguns deles com você para onde vai? Ou seja, qual descoberta científica 

permitiu isso?”, procurou avaliar se eles conheciam o fato das baterias serem 

constituídas por pilhas, além de ocasionar a percepção de que as descobertas 

                                            
3 Onde está escrito chuveiro entende-se por chuveiro elétrico, pois na região em que a pesquisa foi aplicada 
não é usado gás encanado. 
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científicas são quem propiciam todo este desenvolvimento tecnológico do qual 

usufruímos. Foram obtidas as respostas, conforme a Figura 5.  

 

Figura 5: Respostas da questão 3 da diagnose (Fonte: A autora) 

Notando-se que a maior parte dos alunos atribui apenas esta função à 

eletricidade, não criando uma reação direta com a pilha ou bateria. Embora muitas 

baterias sejam recarregáveis e necessitam da eletricidade para aumento de sua 

durabilidade. A pergunta quatro: “Que tipo de energia a pilha fornece?”, procurou 

diagnosticar se eles já possuíam este conhecimento. Observando suas respostas, 

através da Figura 6, notou-se a maior parte dos alunos já possuía este 

conhecimento prévio. 

 

Figura 6: Resposta da questão 4 da diagnose (Fonte: A autora) 

Foi relembrado aos alunos que a energia nuclear é proveniente das reações 

nucleares, conforme abordado no conteúdo do ano anterior e que fenômeno como 

eletricidade estava relacionado ao elétron, partícula que se encontra na eletrosfera 

do átomo. A transformação da energia química em elétrica foi trabalhada durante a 

abordagem teórica de pilhas.  

 Para a pergunta cinco: “Que tipo de fenômeno químico ocorre na pilha para 

que ela forneça energia?”, obteve-se o resultado conforme Figura 7, notando-se que 



40 
 

 

 

embora, mais de 54,1% dos alunos tenham acertado, uma grande parte respondeu 

de modo equivocado. Atribui-se este acerto ao fato do assunto relativo as reações 

de oxirredução ter sido estudado no capítulo anterior ao de pilhas. 

 

 Figura 7: Respostas da questão 5 da diagnose (Fonte: A autora)  

A escolha pela resposta fusão de metais, por alguns alunos pode estar 

relacionada ao fato dos alunos conhecerem que as pilhas são constituídas de metal 

e que a deposição deste material no catodo ocasiona no aumento da massa, ou 

seja, no estufamento das pilhas, o que pode lhes passar esta impressão. 

Esterificação é uma reação que já havia sido trabalhada em Química Orgânica, 

quando se abordou a função química éster, o que pode ter levado a esta resposta 

devido terem lembrado este nome trabalhado recentemente. A maior parte dos 

alunos escolheu reações de oxirredução. Este acerto deve-se, provavelmente, ao 

fato deste assunto anteceder o conteúdo de pilhas em seu material didático e ter 

sido trabalhado em Físico-Química anteriormente. 

 A pergunta seis: “O que você e seus familiares fazem com as pilhas e 

baterias, utilizadas no seu dia a dia, quando acabam?”, pretendia avaliar a 

consciência dos alunos à cerca do descarte de pilhas em sua residência. Notando-se 

através das respostas presentes na Figura 8, que apenas uma pequena parte dos 

alunos fazia o descarte de modo apropriado. Além de uma parte não saber o que é 

feito, o que mostra um desinteresse e despreocupação à cerca deste assunto no seu 

dia a dia, talvez por nunca terem sido conscientizados sobre os problemas que o 

descarte inadequado pode causar ao meio ambiente e a saúde do homem.  
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Figura 8: Respostas da questão 6 da diagnose (Fonte: A autora) 

 

 Na pergunta sete: “Há algum problema em jogar as pilhas no lixo comum?” 

procurou-se promover a reflexão dos alunos sobre este descarte tendo em vista, 

pela pergunta anterior, a falta de reflexão sobre tal problemática. Onde 91,9% 

responderam que sim e 8,1% responderam que não. O que mostra que embora 

saibam, quando perguntados, que não é correto, não aplicam este conhecimento em 

seu cotidiano, para a melhoria da sociedade e do ambiente.  

 A pergunta oito: “Caso tenha respondido que sim, dê uma justificativa de 

acordo com seus conhecimentos” se referia a anterior e a resposta seria dada de 

modo discursivo, não sendo obrigatória. Puderam-se observar pelas respostas 

dadas, que muitos alunos possuem uma noção dos riscos de poluição que as pilhas 

fornecem, alguns são conhecedores da toxicidade das substâncias que compõem a 

pilha, como: 

As substâncias liberadas são tóxicas ao meio ambiente (Aluno 1).  

Componentes da pilha podem contaminar o solo e lençol freático (Aluno 2). 

As pilhas soltam algumas substâncias tóxicas (Aluno 3).   

As pilhas possuem um líquido tóxico dentro que, ao ser liberado contamina 
todo o lixo e consequentemente pessoas ou animais que mexem nesse lixo 
(Aluno 4).  

 

 Alguns são conhecedores que há riscos, mas não sabem explicar ao certo o 

motivo, como: 

Provavelmente aconteceria algum tipo de reação entre o lixo orgânico e a 
pilha (Aluno 5). 
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Porque elas tem compostos quimicos que poluem (Aluno 6). 

Não é certo jogar pilhas no lixo, devido ao material que ela contém em sua 
composição (Aluno 7). 

Pois ela libera substâncias que fazem mal para o Ser Humano (Aluno 8). 

 

 Alguns alunos conhecem que ela causa mal, mas possuem concepções 

equivocadas do porquê.  

A radiação gerada e o tempo de decomposição (Aluno 9). 

ela é um lixo radioativo e pode contaminar todo o lixo ao ser jogada na 
lixeira comum (Aluno 10). 

 

 Notou-se ainda que embora conheçam este risco, uma grande parte não 

realiza o descarte adequado ou mesmo nunca parou para pensar sobre isso, tendo 

em vista que mais da metade dos alunos não sabiam o que é feito com as pilhas em 

desuso em suas casas ou mesmo as descartam em lixo comum. 

Pelas respostas dadas às perguntas 3 a 5, notou-se que boa parte dos alunos 

não compreendiam o mecanismo de funcionamento, o emprego das pilhas e como 

fazer o descarte correto, não refletindo sobre os problemas que o descarte incorreto 

ocasiona.  

Conhecidos, a partir da diagnose e discussões, os posicionamentos dos 

alunos e o uso das pilhas e baterias em grande escala pela população, conduziu-se 

a discussão à cerca destas perguntas de modo a perceber a necessidade do 

conhecimento científico à cerca deste assunto, além da conscientização do descarte 

correto pelos alunos e suas famílias. Confrontando os alunos com as respostas 

dadas e questionando-os sobre o descarte adequado das pilhas e os riscos que o 

descarte inadequado oferece. Neste momento surge a questão: “Como conscientizar 

as pessoas dos danos causados pelo descarte inadequado das pilhas e baterias?”. 

Feita esta discussão, caminhou-se para o segundo momento pedagógico, 

segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), que consiste na Organização do 

Conhecimento para resolução do problema. Para isto, estendeu-se além do tempo 

proposto pelo calendário da escola, contando com a disponibilidade e interesse por 

parte dos discentes.  
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 Para iniciar o segundo momento pedagógico, pensou-se nas atividades que 

poderiam ser utilizadas para a construção do conhecimento, procurando utilizar 

metodologias diferenciadas. Este momento foi dividido em quatro etapas: aula 

expositiva, na qual foi feita uma abordagem utilizando partes do vídeo  “A pilha no 

cotidiano” e após sua exibição introduziu-se o conteúdo através do uso de slides e 

do material didático da escola. Trabalhou-se a pilha de Daniell, mostrando-se a 

carga do anodo e catodo, o fluxo de elétrons, o papel da ponte salina, a tabela de 

potencial de redução, o cálculo da diferença de potencial (ddp) de uma pilha, 

ressaltando ainda a espontaneidade deste processo. Nesta etapa utilizou-se o vídeo 

como uma ferramenta de sensibilização, introduzindo-se um novo assunto e 

motivando uma nova temática. O vídeo mostra o conteúdo de ensino, trazendo uma 

abordagem temática e contextualizada à cerca de um assunto do cotidiano. 

 Na segunda etapa, realizou-se uma aula experimental. Como a escola não 

conta com laboratório e com salas livres neste turno, pois a única sala disponível é 

utilizada para aulas de monitoria, os experimentos foram realizados em um espaço 

aberto da escola, no contraturno. Algumas montagens de pilhas em série foram 

realizadas, utilizando batatas, limões, bananas, moedas e pregos galvanizados e 

medindo-se a diferença de potencial (ddp) com um multímetro (Figura 9). Para o 

desenvolvimento deste experimento, não foi utilizado um roteiro pronto e os alunos 

puderam manipular e dar ideias de como seriam montadas as pilhas, sendo sempre 

relacionadas aos conceitos abordados em sala de aula.  

 Utilizou-se a experimentação ilustrativa, pois os alunos possuíam alguns 

conhecimentos prévios e com os materiais disponíveis puderam tentar montar 

diversas pilhas. Neste momento foram discutidos alguns conceitos abordados no 

vídeo e durante a aula teórica. Foram dadas ideias, pelos alunos, sobre a montagem 

das pilhas em série. Algumas ideias foram erradas e puderam perceber isso através 

da medida da ddp, com o multímetro. Após a intervenção dos alunos e diálogos, as 

dúvidas foram sanadas. A Figura 9 mostra o momento da experimentação. 
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Figura 9: Experimento: montagem de pilhas (Fonte: A autora) 

 

Discutiu-se a montagem de uma pilha e dos componentes principais para seu 

funcionamento, entendendo-se o papel dos eletrólitos e dos eletrodos. Os alunos 

ficaram muito entusiasmados e participaram de modo bastante efetivo da 

experimentação, desejando manipular o experimento, dando ideias de novas 

montagens e levantando questionamentos em todo o tempo.  

 Após o experimento foi feita uma roda de conversa sobre o funcionamento da 

pilha de “legumes e frutas”, relacionando-se com os conceitos já abordados e 

traçando-se um paralelo com as pilhas comerciais utilizadas no cotidiano. Também 

foi discutido o descarte de pilhas e baterias. Embora neste momento não tenha sido 

explicitado os diversos tipos de materiais que compõem as pilhas comerciais, pois a 

abordagem desta ficou para outra etapa do trabalho, introduziu-se então que elas 

eram compostas por metais e soluções eletrolíticas variadas e, portanto, não 

poderiam ser descartadas de modo inadequado. Eles precisavam conhecer estas 

variadas composições e os riscos que estas substâncias poderiam trazer para o 

meio ambiente e para os seres vivos, ficando esta tarefa a cargo dos alunos, sendo 

proposta a realização de um projeto envolvendo uma campanha sobre descarte de 

pilhas na escola e a elaboração de um folder, através de pesquisas, com todos estes 

questionamentos respondidos. Os alunos aceitaram o desafio. 

Como observada na diagnose a falta de direcionamento no descarte correto 

das pilhas, decidiu-se fazer projeto envolvendo uma campanha não apenas para 

conscientização discente, mas de toda a comunidade escolar. Esta etapa não era 
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obrigatória, pois as avaliações da escola são fixas e não se pode dar aos alunos 

pontuação extra. Então, precisou-se contar com a voluntariedade e disponibilidade 

dos alunos nesta etapa. Os alunos que aceitaram participar foram divididos em seis 

grupos, para que pudessem elaborar um folder que seria distribuído para os alunos 

e funcionários da escola, cartazes e a campanha de conscientização e recolhimento 

de pilhas usadas. Para tentar motivar os alunos, foi sugerido que escolhessem seus 

grupos de acordo com suas profissões de interesse, mostrando a importância do 

conhecimento químico nas diferentes áreas do saber, bem como, que a utilização de 

diferentes ferramentas ou metodologias de pesquisa podem ajudar na fixação do 

conteúdo.  

Os grupos para a realização da campanha foram divididos da seguinte 

maneira: 

● Grupo 1: Este grupo ficou responsável por realizar entrevista com os alunos 

da escola, similar à pesquisa diagnóstica que foi realizada, ressaltando a 

questão do descarte. Foi sugerido que os alunos que possuíssem interesse 

pela área de comunicação, ingressassem neste grupo. O grupo foi composto 

por nove alunos. 

● Grupo 2: Este grupo ficou responsável pela elaboração gráfica do folder 

explicativo sobre o material produzido pelos demais grupos. Neste grupo 

ficaram os alunos interessados na área de informática e os que possuíam 

curso de designer gráfico. Este grupo foi composto por seis alunos. 

● Grupo 3: Este grupo ficou responsável pela pesquisa sobre a composição de 

pilhas e baterias e elaboração de um pequeno texto sobre o assunto para ser 

adicionado ao folder pelo grupo 2. Ingressaram neste grupo três alunos, que 

têm interesse no curso de Química. 

● Grupo 4: Este grupo ficou responsável por pesquisar problemas relativos à 

presença dos componentes de uma pilha ou bateria no organismo humano e 

elaboração de um pequeno texto sobre o assunto para ser adicionado ao 

folder pelo grupo 2. Participaram deste grupo os alunos interessados em 

biológicas, tendo um total de sete alunos. 
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● Grupo 5: Este grupo ficou responsável por pesquisar sobre problemas 

ambientais ocasionados pelo descarte incorreto de pilhas e elaboração de um 

pequeno texto sobre o assunto para ser adicionado ao folder pelo grupo 2. 

Compôs este grupo os alunos interessados em meio ambiente, tendo um total 

de seis alunos. 

● Grupo 6: Este grupo ficou responsável por pesquisar leis que regulamentam 

o descarte de pilhas e locais apropriados e elaboração de um pequeno texto 

sobre o assunto para ser adicionado ao folder pelo grupo 2. Ficaram neste 

grupo os alunos interessados em Direito, tendo um total de quatro alunos. 

 Na semana seguinte finalizou-se o conteúdo, retomando os conceitos 

abordados, as percepções dos experimentos e realizaram-se os exercícios da 

apostila. Foi disponibilizado para os alunos, no grupo do wpp, um resumo da matéria 

abordada neste capítulo presente no Apêndice 3. 

 O projeto envolvendo a campanha precisou ser estendido para além do 

conteúdo curricular.  

Enquanto o conteúdo foi avançando, a campanha foi sendo elaborada de 

modo concomitante. Para isso o uso do grupo do wpp tornou-se bastante 

conveniente e as conversas em sala e nos intervalos. Conforme os alunos evoluiam 

em suas atividades, iam compartilhando no grupo do wpp. Algumas etapas estão 

ilustradas na Figura 10. 

 Porém, como a escola não permite pontuação extra, além da rotina de 

estudos intensa, houve um pouco de dificuldade nesta etapa. Para ajudar nas 

pesquisas, compartilhou-se com os alunos, alguns artigos científicos. A Tabela 2 

mostra os artigos trabalhados. 
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Tabela 2: Artigos disponibilizados para a pesquisa (Fonte: A autora) 

ARTIGOS DISPONIBILIZADOS OBJETIVO 

VANIN, J. A.. Há 200 anos era inventada a 
pilha: Uma descoberta eletrizante. Ciência 
Hoje, v. 26, n. 155, p. 75-77, 1999. 

Auxiliar o grupo 3 na elaboração de seu texto. 
Como também para maior aprofundamento dos 
alunos que tivessem interesse. 

LIMA, V. F.; VERÇON, F.. Metais Pesados no 
Ensino de Química. Química Nova na Escola, 

v. 33, n. 4, p. 199-205, 2011. 

Auxiliar os grupos 4 e 5 na elaboração de seu 
texto. Como também para maior aprofundamento 
dos alunos que tivessem interesse. 

CHAGAS, A. P. Os 200 Anos da Pilha Elétrica. 
Química Nova, v. 23, n.3, p. 427-429, 2000. 

Auxiliar o grupo 3 na elaboração de seu texto. 
Como também para maior aprofundamento dos 
alunos que tivessem interesse. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). Resolução CONAMA n° 401, de 4 
de novembro de 2008. Estabelece os limites 
máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para 
pilhas e baterias comercializadas no território 
nacional e os critérios e padrões para o seu 
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá 
outras providências. 

Auxiliar o grupo 6 na elaboração de seu texto. 
Como também para maior aprofundamento dos 
alunos que tivessem interesse. 

BOCCHI, N.; FERRACIN, L. C.; BIAGGIO, S. R. 
Pilhas e Baterias: Funcionamento e Impacto 
Ambiental. Química Nova na Escola, n. 11, p. 
3-9, 2000. 

Auxiliar os grupos 4 e 5 na elaboração de seu 
texto. Como também para maior aprofundamento 
dos alunos que tivessem interesse. 

 

Através da disponibilização destes artigos e da fixação de uma data limite, os 

alunos ficaram um pouco mais engajados e começaram a enviar os textos 

elaborados, de acordo com o tema e a tarefa conferida ao grupo. Alguns grupos 

enviaram fotos de seus textos manuscritos e outros alunos enviaram textos digitais. 

Alguns alunos não utilizaram os artigos enviados e fizeram o texto errado, como o 

grupo 6, que usou uma Lei antiga da CONAMA, que já havia sofrido alteração. 

Porém, a Lei em vigência havia sido disponibilizada no grupo. Então houve a 

necessidade de refazer este texto. Esta etapa permitiu aos alunos refletirem sobre 

fontes confiáveis de pesquisa, como arquivos científicos, algo que não estão 

habituados a fazer, devido o ritmo da instituição. Além de lhes permitir interagir fora 

de sala, trabalhar em grupo e saber lidar com as diferenças, e aprendendo a 

conviver, solucionar problemas e dividir tarefas. 
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Preparados os textos pelos grupos 3, 4, 5 e 6, os alunos do grupo 3, com o 

auxílio da docente, iniciaram a confecção do folder no programa Illustrator CC4. O 

docente também aprendeu a utilizar este programa, para auxiliar os alunos nesta 

etapa. Como o programa é pago, foi utilizada uma versão para teste, o que trouxe 

uma maior limitação ao tempo de confecção. Conforme o folder ia sendo montado, 

os alunos enviavam por e-mail e o docente fazia as devidas alterações e pedidos de 

correção. Podem-se ver algumas etapas na Figura 10.  

 

  

Figura 10: Etapas de montagem do folder (Fonte: A autora) 

O designer do folder foi pensado e elaborado pelos alunos do grupo 3, com 

algumas pequenas interferências da professora. Na primeira versão foi adicionada 

uma foto em que a professora e alunos estavam na capa, a qual foi tirada no dia da 

experimentação, porém foi pedida que esta fosse trocada, para evitar problemas 

com a imagem dos alunos, tendo em vista que o folder seria distribuído por toda a 

escola. Após algumas alterações, foi obtido o folder que pode ser visto na Figura 11. 

 

                                            
4 Illustrator CC – Disponível em: https://www.baixaki.com.br/download/adobe-illustrator.htm 

Logo 

X 
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Figura 11: Folder pronto para impressão (Fonte: A autora) 

Foram impressos cerca de 400 folders em papel reciclável para realização da 

campanha. 

UM PROJETO 

ORGANIZADO PELA 

OFICINA TEMÁTICA 

DO COLÉGIO X 

Logo com 

nome da 

escola 
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A Campanha: 

Para realização da campanha, foi proposto que os alunos do grupo 1 fossem 

fazendo a entrevista com os alunos da escola. Foi combinado um dia no turno da 

tarde e os alunos elaboraram alguns cartazes (Figura 12), embora não tenham sido 

colocados na parede da escola, para não danificá-las e a coordenação auxiliou 

imprimindo algumas mensagens presentes nos cartazes e as adicionou no mural da 

escola. Os folders foram distribuídos durante os intervalos e ficaram disponíveis para 

os alunos que quisessem pegar durante duas semanas Foi avisado sobre a 

campanha nas turmas e confeccionado, com papelão e tinta guache, um coletor, que 

ficou disponível para descarte de pilhas, durante cinco meses, e alguns folders ao 

lado dele conforme Figura 13. 

 

Figura 12: Etapas de construção da campanha (Fonte: A autora) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 13: Layout da campanha sobre descarte de pilhas (Fonte: A autora) 

 A comunidade escolar ficou bastante envolvida, muitas crianças levaram 

pilhas de casa e depositaram no coletor. Foi perguntado se poderiam ser levadas 

Logo Logo Logo 
Logo 
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baterias também e houve uma participação bastante efetiva, nos dois turnos 

escolares. 

 No terceiro momento pedagógico foi reaplicado o questionário para avaliar o 

novo posicionamento dos alunos frente ao descarte de pilhas. Responderam ao 

questionário 31 alunos. Não houve possibilidade de marcar outro encontro e avaliar 

outros problemas, conforme proposto por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), 

mas retornou-se ao problema inicial. 

 Para a pergunta um: “O que possibilita que você carregue alguns deles com 

você para onde vai? Ou seja, qual descoberta científica permitiu isso?”, houve um 

aumento na porcentagem com a resposta “pilhas” (Figura 14), embora a eletricidade 

neste processo seja de fundamental importância, o que causa um pouco de dúvida 

nesta conclusão direta, como dito anteriormente.  

 

Figura 14: Respostas para pergunta 1 do questionário 2 (Fonte: A autora) 

  

Para a pergunta dois: “Que tipo de energia a pilha fornece?”, nota-se que 

os alunos concluíram que há uma relação entre energia elétrica e química (Figura 

15), na pilha, porém ainda restaram dúvidas em relação a este funcionamento. A 

pilha converte energia química em energia elétrica, o que também permite a 

confusão entre esses fenômenos. Além de neste momento já ter sido trabalhado 

o conteúdo de eletrólise que se baseia no uso de energia elétrica para forçar a 

ocorrência de uma reação química. 
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 Figura 15: Respostas para pergunta 2 do questionário 2  (Fonte: A autora) 

 

 Para a pergunta três: “Que tipo de fenômeno químico ocorre na pilha para que 

ela forneça energia?”, observou-se que a maioria dos alunos (Figura 16) 

compreendeu que as reações que ocorrem na pilha são de oxirredução, com 

exceção de dois alunos apenas. Houve um grande aumento deste percentual, o que 

pode estar relacionado ao fato deste assunto ser abordado por um tempo maior, 

durante 3 capítulos do conteúdo programático, facilitando a construção do 

conhecimento.  

 

Figura 16: Respostas para pergunta 3 do questionário 2 (Fonte: A autora) 

 Para a pergunta quatro, “O que você e seus familiares fazem com as pilhas e 

baterias, utilizadas no seu dia a dia, quando acabam?”, notou-se que a maioria dos 

alunos (Figura 17) passou a encaminhar a pilha para um local específico e que 

apenas 10% não observam ainda a postura adotada por seus familiares, o que nos 

mostra uma reflexão e impactos ocasionados pela campanha realizada.  
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Figura 17: Respostas para pergunta 4 do questionário 2 (Fonte: A autora) 

 

 Na pergunta cinco: “Há algum problema em jogar as pilhas no lixo comum?”, 

esta conscientização ficou ainda mais evidente, pois todos os alunos (100%) 

reconhecem que este descarte é inapropriado.  

 A partir das reflexões durante o projeto, montagem e leitura do folder, os 

alunos puderam ter algumas respostas mais direcionadas à pergunta seis, “Caso 

tenha respondido que sim, dê uma justificativa de acordo com seus conhecimentos”, 

em relação ao descarte de pilhas. Podemos observar isto através de algumas 

respostas, como:  

Contaminação do solo e da água (Aluno 11).  

 É prejudicial ao solo (Aluno 12). 

O descarte mal feito das pilhas pode causar até doenças logo é de suma 
importância ter conscientização sobre como jogar as pilhas fora (Aluno 13). 

Contamina o solo e o lençol freático (Aluno 14). 

Os componentes Químicos da pilha causam muitos danos ao meio 
ambiente (Aluno 15). 

Por que elas têm compostos poluentes e nocivos ao homem (Aluno 16). 

Pilhas são feitas de materiais metálicos prejudiciais à saúde (Aluno 17).  

Pôde-se notar que a conscientização do descarte de pilhas foi bastante 

efetiva, tendo em vista que os alunos puderam concluir os diversos tipos de males 

que o descarte inapropriado pode causar, tendo uma melhora em suas justificativas, 

quando comparadas com a diagnose. 

 Foi perguntado também “O que você achou do projeto realizado?” observou-

se, através das respostas (Figura 18), que todos os alunos gostaram do projeto. Um 
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dos fatores que valida a aplicação desta oficina neste tipo de escola, pois embora 

não houvesse pontuação extra e muito tempo disponível, os alunos participaram e 

gostaram das atividades realizadas, indicando sua eficácia. Além da abordagem 

temática e contextualizada utilizada, que trouxe a conscientização dos alunos destas 

turmas, assim como de toda a escola. Conscientização esta que não seria efetiva 

apenas com a abordagem tradicional que costuma ser realizada, pois tal 

problemática não é apontada no material didático e passaria despercebida. 

 

Figura 18: Respostas para pergunta 7 do questionário 2 (Fonte: A autora) 

 Para avaliar a aprendizagem dos alunos foi feita a pergunta “Diga algumas 

lições importantes que aprendeu neste projeto”, podendo observar muitas lições 

importantes em relação ao descarte, ao uso das pilhas e também em relação ao 

trabalho coletivo. 

  Embora não tenha havido tempo hábil para retornar a outras problemáticas, 

como proposto por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), notou-se que os alunos 

passaram a refletir sobre o descarte de outros materiais, além das pilhas, o que fica 

claro pelas respostas: 

Eu já tinha conhecimento sobre a importância da reciclagem, mas não em 
como o recolhimento da forma correta fazia toda a diferença.  Logo, esse 
projeto me orientou tanto em como cuidar das pilhas, como também me 
preocupar com o destino de outros materiais (Aluno 18). 

O descarte de certos materiais realmente precisa ser feito com cautela.  
(Aluno 19).  

Notou-se que a abordagem temática e contextualizada do conteúdo permitiu 

um maior sentido no estudo das pilhas, como proposto por Ricardo (2007), pois se 

partiu da problematização, utilizando-se o cenário como aprendizagem o que 
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agregou maior valor ao conhecimento (BAZZO et al., 2003). Esta percepção pode 

ser observada pelas respostas dos alunos: 

Eu mudei totalmente a visão que tinha sobre as pilhas, agora eu as exalto 
mais do que antes, pois não sabia seu real valor (Aluno 20).  

Esforço coletivo, ensinamentos, fazer a diferença, proteção ao eco (Aluno 
21). 

 

 O projeto permitiu ainda um trabalho coletivo, auxiliando na formação do 

aluno como cidadão e sujeito coletivo não neutro, trazendo reflexões sobre trabalho 

em conjunto, como a resposta do Aluno 21, citada acima, além Aluno 22 “Que não 

se pode contar com pessoas sem compromisso”.  

 Cumpriram-se também os objetivos específicos da oficina, ou seja, a 

aprendizagem do conteúdo de modo contextualizado e conscientização do descarte 

de pilhas, podendo ser observado pelas respostas: 

Como descartar as pilhas adequadamente (Aluno 23). 

Devemos descartar pilhas em locais adequados (Aluno 24). 

Descartar no lugar certo, funcionamento e origem da pilha (Aluno 25). 

O processo que ocorre para a geração de energia da pilha e a importância 
de não jogar pilhas no lixo comum (Aluno 26). 

 

 A oficina permitiu ainda o conhecimento de fenômenos químicos e a 

percepção do avanço da Ciência e importância da Química na sociedade, trazendo 

maior simpatia dos alunos em relação à disciplina Química, como pode ser 

observado pelas respostas: 

Adoro pilha e a prof que me ensinou muito bem (Aluno 27).  

Que amo Química mesmo (Aluno 28). 

 O coletor foi colocado na escola no dia 29 de agosto de 2018 e ficou até o 

final do ano letivo, em dezembro, sendo recolhidas 232 pilhas e 7 baterias (Figura 

19). 
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Figura 19: Pilhas recolhidas (Fonte: A autora) 

 

 Isso mostrou a importância do projeto em toda a comunidade escolar, pois 

diversas turmas contribuíram tanto do Ensino Médio quanto do Ensino Fundamental, 

evitando que uma grande quantidade de pilhas fosse descartada de modo 

inapropriado, trazendo a consciência ambiental tanto de alunos, quanto de 

professores e funcionários. Diversas pessoas elogiaram a iniciativa, além de tirarem 

dúvidas sobre o descarte e a maior parte dos folders foi distribuída, trazendo a 

conscientização não só dos alunos, mas como também das famílias que tomaram 

ciência deste descarte apropriado através do folder que foi levado para casa e das 

pilhas que foram enviadas para a escola. 

 

4.2- Estudo do Equilíbrio Químico 

 Para iniciar o estudo do Equilíbrio Químico foi realizada uma abordagem 

tradicional, com o uso do material didático e realização de exercícios, fazendo uma 

relação com o conteúdo anterior, Cinética Química. Foi disponibilizado para os 

alunos, através do grupo do wpp um resumo teórico deste conteúdo, para auxiliar o 

estudo em casa (Apêndice 4). 

 Além da metodologia tradicional, resolveu-se utilizar experimentação e 

desenvolver um vídeo com uma temática interdisciplinar para que fosse reproduzido 

com os alunos.  
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4.3- Experimentação no Ensino de pH 

 Foi escolhido o conteúdo de pH e proposto um experimento tendo em vista 

abordagem posteriormente realizada no conteúdo, algumas funções químicas 

abordadas com os alunos durante o ano letivo e no ano anterior, para a percepção 

da acidez e basicidade dos compostos com diferentes funções químicas. Tornou-se 

significativa esta abordagem para a escola em questão, pois a identificação da 

acidez e basicidade de compostos é um tema muito recorrente no ENEM, uma das 

provas para a qual os alunos estão sendo preparados nesta escola.  

 Em vista da metodologia usada pela escola, a experimentação teve enfoque 

de show, pois funcionou como um motivador e trouxe algo diferente do cotidiano do 

aluno. Além de ser uma experimentação ilustrativa, pois permitiu a integração do 

conteúdo com a prática, reforçando a construção do conhecimento (TAHA et al., 

2016), pois o tempo não era propício para a experimentação investigativa em sua 

totalidade, tendo em vista a necessidade de tempo que este enfoque demanda. 

Para a realização do experimento, pensou-se em materiais baratos e que 

estivessem presentes no cotidiano do aluno, de modo que qualquer professor 

conseguisse ter acesso ao material e pudesse selecionar ou mesmo trabalhar com 

todos eles. Além de fazer com que os alunos percebessem que as substâncias que 

estão presentes em seu cotidiano também apresentam caráter ácido ou básico. Foi 

evitado também o uso de substâncias que pudessem causar acidentes, isto é, que 

apresentassem alguma periculosidade. 

Foram utilizadas dezessete amostras de substâncias do cotidiano, sendo 

estas: limão, vinagre, laranja, água com gás, fermento, cal, sabão em pó, 

detergente, xampu, condicionador, açúcar, amônia, leite de magnésia, bicarbonato 

de sódio, sal de cozinha, água sanitária e sabonete líquido. Para que o experimento 

fosse realizado em sala, durante o tempo de 50 minutos era necessário que 

estivesse tudo bem organizado. Para isso, foi feito um teste com todas as dezessete 

amostras antes de ser levado para sala (Figura 20) e montou-se um roteiro 

experimental (Apêndice 5).  
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Figura 20: Amostras utilizadas (Fonte: A autora) 

 

Durante a realização do teste, obtiveram-se os resultados expressos na 

Tabela 3. 

Tabela 3: Resultado do experimento teste (Fonte: A autora) 

Substância Cor pH Classificação 

Extrato de repolho roxo (padrão) Roxo 6 Levemente ácido 

Limão Rosa 3 Ácido 

Vinagre Rosa 3 Ácido 

Laranja Rosa-avermelhado 4 Ácido 

Água com gás Lilás 6 Levemente ácido 

Fermento Azulado 8 Levemente básico 

Cal Amarelo 13 Básico 

Sabão em pó Amarelo 12 Básico 

Detergente neutro Roxo 7 Neutro 

Xampu Rosa-lilás 5-6 Ácido 

Condicionador Lilás  6-7 Levemente ácido 

Açúcar Roxo 7 Neutro 

Amônia Verde médio 9,5 Básico 

Leite de magnésia Verde 9 Básico 

Bicarbonato de sódio Verde azulado 9 Básico 

Sal de cozinha Roxo 7 Neutro 

Água sanitária Incolor 12,5 Básica 

Sabonete líquido Rosa 5 Levemente ácido 
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 Devido à falta de tempo, tentou-se maximizar o tempo a aula, com um roteiro 

experimental bem definido, folhas impressas para os alunos tomarem nota 

(Apêndice 5), assim como as devidas amostras e materiais bem definidos. Para 

análise do experimento baseou-se na escala de pH (Figura 21). A tabela, presente 

no Apêndice 5, permitiu que eles avaliassem o experimento e os dados, tendo em 

vista a impossibilidade de pedir um relatório posterior, a preocupação aqui não foi o 

pH exato, mas a análise do caráter ácido e básico de uma substância a partir da 

coloração adquirida pelo indicador ácido-base e confrontar o resultado que eles 

esperavam. 

 Para melhor aproveitamento do experimento, decidiu-se fazer uma escala de 

pH para comparação, nesta escala não indicaram-se as substâncias utilizadas, mas 

relacionou-se o pH com as cores. Para melhor montagem desta escala, avaliou-se o 

pH de todas as amostras com o papel indicador de pH. Obteve-se uma escala de 

pH, conforme Figura 21. 

 

 

Figura 21: Escala de pH para o indicador de repolho roxo (Fonte: A autora) 

 

 Para otimizar o tempo, contou-se com o auxílio de alguns alunos. Os copos 

para as amostras foram separados e devidamente numerados. Após isso, cada 

amostra foi medida e adicionada ao seu respectivo recipiente. Em uma turma usou-

se a pia do banheiro para lavar, e na outra turma, que ficava no primeiro andar usou 

um tanque, presente no pátio da escola para lavagem dos recipientes de medição. 

Enquanto as amostras eram separadas nos copos descartáveis, devidamente 

numerados, os alunos registravam a classificação esperada, ou seja, se aquele 

composto seria ácido ou básico. Enquanto os alunos refletiam, iam conversando e 

fazendo diversas afirmações que refletiam suas experiências cotidianas. Para 

algumas amostras eles tiveram grande facilidade em avaliar, como o limão, a laranja 

e o vinagre. Já em outras, eles não conseguiram criar nenhuma conexão com o 
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cotidiano para chegarem a alguma conclusão, mas ainda assim, escreveram o que 

esperavam, sem nenhuma justificativa teórica. 

 Após isso, foi adicionado o extrato de repolho-roxo em cada copo, sendo 

debatido antes disso, qual deveria ser o comportamento esperado, então pela cor 

obtida e acompanhando a escala de pH, que foi exposta com o uso do datashow, 

eles registravam o pH em suas folhas e a classificação correta. Para cada amostra 

analisada, eles ficavam super empolgados, afinal, provavelmente esta foi a primeira 

vez que eles analisaram um experimento (Figura 22) com previsões, ainda que 

rápidas e com anotações.  

 

  

Figura 22: Experimento realizado em sala (Fonte: A autora) 

 

 Foram feitas observações, tais como a acidez do vinagre estar relacionada à 

presença de um ácido orgânico, sendo este o ácido etanóico, ou ainda, ácido 

acético. Nos sais, pôde-se notar que alguns possuem caráter neutro, como sal de 

cozinha, enquanto outros, caráter básico, como o bicarbonato de sódio. Houve ainda 

a presença do leite de magnésia, não eram muitos os alunos que conheciam esta 

suspensão, explicou-se sua utilidade e alguns a partir disso puderam prever sua 

classificação. Após a coloração destacou-se que era composto por hidróxido de 

magnésio. Usou-se também a cal, composto por óxido de cálcio, que é um óxido 
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básico, conceito aprendido no ano anterior pelos alunos, embora a grande maioria 

não lembrasse, mostrando a reação deste com a água, que gera uma base, 

hidróxido de cálcio (cal hidratada). 

 Após a análise de cada amostra e cada tomada de nota, os alunos 

propuseram a mistura de algumas substâncias e observou-se a ocorrência de 

reações de neutralização com a mudança de cor das amostras.  

 Observou-se que embora tenha tido um tempo curto para discussões, a 

aprendizagem e o interesse dos alunos foram bastante efetivos, tendo a participação 

de cada aluno durante a aula, não havendo dispersão de atenção. Além disso 

observaram-se as várias perguntas, diálogos, interesse em anotar as colorações 

certas, discutindo sobre que pH selecionar, estando todos bem entusiasmados e 

atentos a tudo o que acontecia. Na aula de resolução de exercício, deparou-se com 

a análise de algumas amostras que estavam presentes no nosso experimento, como 

xampu, suco de laranja e vinagre, e a resposta deles foi bastante positiva mostrando 

a reflexão, além das folhas estarem completamente preenchidas e coerentes umas 

com as outras. 

  

4.4- O uso de vídeo na abordagem de kps e deslocamento de equilíbrio 

 Devido à necessidade de uma abordagem mais integrada e interdisciplinar no 

Ensino de Ciências, decidiu-se relacionar o conceito de kps com branqueamento de 

corais, tema biológico. Decidiu-se escolher esta temática para realizar uma 

abordagem contextualizada e interdisciplinar, pois esta problemática é gerada por 

causa da poluição ambiental e ocasiona um grande desequilíbrio no ecossistema. 

Devido ao pouco tempo disponível resolveu-se produzir um vídeo, devido à riqueza 

de informações que esta ferramenta proporciona, interagindo imagens, 

comunicação, linguagem e as sensações (MORAN, 1995). 

 O vídeo elaborado foi conteudista, pois permitiu relacionar uma abordagem do 

conteúdo de modo interdisciplinar e também um vídeo simulação, pois permitiu a 

realização de experimentos otimizando o tempo, além de ser um vídeo ilustração, 

permitindo a composição de cenários, para facilitar a compreensão dos alunos 

(MORAN, 1995). Todas essas possibilidades, sem o auxílio do vídeo, não seriam 
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viáveis para serem realizadas em sala de aula, pois não haveria tempo hábil para 

abordar todo o conhecimento que foi expresso e ilustrado em um vídeo através de 

uma narrativa. Os alunos puderam relembrar conceitos aprendidos em Biologia e 

criar diversas conexões com a Química, de modo claro, rápido e ilustrativo. Este 

vídeo foi produzido pelo docente, podendo ser usado posteriormente, e utilizou 

recortes de materiais já existentes, embora em pequena parte.  

 

Desenvolvimento do recurso 

Houve bastante dificuldade na confecção do vídeo, pois se necessitou de um 

bom domínio dos programas utilizados. Foi utilizado o programa Powtoon5, que 

permite criar vídeos com animações, paisagens e personagens. Este programa 

possui uma versão paga mais completa, que fica disponível para teste durante três 

dias, após isso o usuário pode fazer uso gratuito, porém com mais limitações. Há 

ainda a limitação de tempo de três minutos para elaboração dos vídeos. Como 

pretendeu-se criar um vídeo mais longo, inserir recortes de outros vídeos, fazer 

transição entre os mesmos e adicionar títulos e áudios foi utilizado também o 

Windows Live Movie Maker. O tempo despendido nesta tarefa foi grande, o que não 

seria conveniente para grande parte dos professores em exercício. Assim, a 

produção deste material torna-se muito útil e conveniente, podendo ser acessada 

por qualquer pessoa através de um link. 

 Para montagem do vídeo foi feita uma pesquisa sobre corais e o seu 

branqueamento, conteúdo relacionado à outra disciplina, onde o professor de 

Química não teria o domínio para esta abordagem, sem o devido preparo, o que se 

tornou possível durante o desenvolvimento do recurso. O vídeo inicia-se com uma 

breve introdução mostrando o que ele vai tratar. Feito isso, há uma intervenção 

(MORAN, 1995) em um trecho do filme “Procurando Nemo”6 (Figura 23), onde é feita 

uma narrativa de fundo sobre a definição de Corais, sua classificação, formação, 

regiões onde são encontrados e sua utilidade para biota marinha. 

                                            
5 Powtoon – Disponível em: https://www.powtoon.com 

6 Procurando Nemo é um filme de animação computadorizada estadunidense de 2003, produzido pela parceria 
entre os estúdios Disney e a Pixar. Dirigido por Andrew Stanton. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Animação_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Disney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pixar
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Figura 23: Trecho inicial do vídeo (Fonte: A autora) 

 Após isso foram retomados alguns pontos da narrativa e mostrada a reação 

do carbonato de cálcio (CaCO3), que compõe o exoesqueleto dos corais, com água 

(H2O) e gás carbônico (CO2), havendo formação de hidrogenocarbonato de cálcio 

(Ca(HCO3)2) (Figura 24). 

 

  

Figura 24: Reação mostrada no vídeo (Fonte: A autora) 

  

 A partir desta reação criou-se uma conexão com a existência dos corais em 

águas quentes e foram realizados dois experimentos.  

 O primeiro experimento mostra como a solubilidade do gás é influenciada pela 

temperatura, através da agitação e abertura de duas garrafas, uma garrafa (rosa) 

com refrigerante gelado e outra (azul) com refrigerante na temperatura ambiente 

(Figura 25). Mostrando que em uma temperatura maior a solubilidade do gás 

diminui, o que justifica a existência dos corais em águas quentes.   
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Figura 25: Experimento de solubilidade de gases X temperatura (Fonte: A autora) 

 O segundo mostra a formação do CaCO3, através de sua precipitação, para 

compreensão de que este sal é insolúvel em água (Figura 26).  

  

Figura 26: Experimento de formação do carbonato de cálcio (CaCO3) (Fonte: A autora) 

 Tentou-se fazer um vídeo com este experimento, para isso foi montado um 

roteiro experimental, caso algum professor deseje executá-lo em sala (Apêndice 6). 

O vídeo elaborado, devido a iluminação inadequada, não apresentou uma boa 

qualidade, preferindo-se, desta maneira, utilizar um trecho do vídeo "Reacción de 

Precipitación. Formación de Carbonato de Calcio"7, que tem uma imagem melhor e 

se mostra mais profissional, tornando-se mais propício seu uso. Após a realização 

dos experimentos, realizou-se uma abordagem teórica explicando os conceitos 

químicos envolvidos e as relações com os corais (Figura 27). 

 

                                            
7 É um vídeo disponível no Canal Cienciabit: Ciencia y Tecnología produzido por José Ignacio Simón Ruiz   

<https://www.youtube.com/watch?v=2x0FyLUOTCI> 
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Figura 27: Abordagem teórica (Fonte: A autora) 

 O vídeo é finalizado fazendo-se uma conexão destes conceitos com a 

poluição ambiental (Figura 28). 

 

Figura 28: Poluição ambiental e o branqueamento de corais (Fonte: A autora) 

 

 O vídeo elaborado8 totaliza um tempo de 6 minutos e 18 segundos. Toda a 

explicação e experimentação levaria um tempo muito maior se fosse realizada em 

sala de aula. 

 Este vídeo foi aplicado em sala, porém não houve um tempo muito grande 

para debate. No que tange aos alunos pôde-se observar grande interesse em 

relação ao vídeo e um diálogo sobre o mesmo, notando que houve uma boa 

compreensão dos assuntos abordados. Notaram-se que os alunos foram 

sensibilizados pelo vídeo, observando a importância do equilíbrio químico em todo o 

                                            
8 Vídeo “Branqueamento de Corais - Uma temática para abordagem de Solubilidade e Equilíbrio Químico” – 
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1DmZfjCez6JttX-3uOUCzlLu0n7sFlyMd/view?usp=sharing 
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ecossistema, tal como a reflexão em relação a alguns problemas ambientais e seus 

danos ao meio ambiente. 

Esta intervenção torna-se bastante conveniente, tendo em vista a 

contextualização e interdisciplinaridade do material produzido, além de todo o 

trabalho trazer contribuições para outros docentes, que poderão ter acesso a este 

material sem o encargo de sua produção. A etapa de produção é a de maior 

dificuldade, sendo necessário tempo para aprender a utilizar os programas 

necessários, realizar sincronizações de som e narração, baixar materiais e ler 

bibliografias avaliando os pontos principais a serem abordados, como também 

procurar relações cotidianas entre conteúdos de disciplinas diferentes, levando em 

consideração uma abordagem temática e contextualizada. 

A experiência de elaborar um vídeo foi bastante proveitosa, pois permitiu ao 

professor estudar temáticas que não costuma abordar usualmente, estimulando-o a 

buscar novos conhecimentos e trazer mais conexões da Química com outras áreas. 

Além da satisfação de produzir um material que lhe seja proveitoso em diversos 

outros momentos como também contribuir para a melhoria do ensino de seus 

colegas, servindo como estímulo e incentivo ao uso de metodologias didáticas. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através deste trabalho pôde-se notar que a implementação de metodologias 

diferenciadas mostra-se conveniente em qualquer escola, até mesmo nas escolas 

planejadas com direcionamento para o ENEM. Pois tivemos como evidência disto a 

participação dos alunos, mesmo sem pontuação extra, além da percepção da 

aquisição de habilidades e competências através de sua interação e no 

desenvolvimento do trabalho. 

 A estratégia didática utilizada para a abordagem de Pilhas mostrou-se 

bastante conveniente, pois contou com a metodologia proposta pela escola trazendo 

algumas intervenções interessantes e instigantes. O desenvolvimento de uma oficina 

temática com o uso de vídeo e da experimentação tornou a compreensão da 

Química menos abstrata e mais coerente, despertando nos alunos a curiosidade e 

interesse, estimulando a compreensão do conhecimento de fenômenos científicos. O 

uso do vídeo nesta etapa permitiu uma abordagem contextualizada, mostrando a 

trajetória histórica do desenvolvimento da pilha, possibilitando a percepção de que o 

progresso tecnológico se encontra vinculado à sociedade e aos avanços científicos. 

A aplicação do projeto envolvendo a campanha de conscientização sobre o descarte 

de pilhas foi bastante relevante, pois permitiu aos alunos refletirem enquanto 

cidadãos e observarem que o conhecimento pode lhes conferir capacidade para 

atuar na melhoria da sociedade, tanto individual quanto coletivamente. Além do 

desenvolvimento do folder que lhes permitiu a aprendizagem de pesquisa em fontes 

confiáveis, como o contato com artigos científicos, a reflexão em relação à sua área 

do conhecimento, assim como o desenvolvimento do trabalho em grupo. Pode-se 

elencar como as principais dificuldades encontradas nesta etapa, a possibilidade de 

reunir os alunos no contraturno, tendo em vista a falta de espaço disponível na 

escola e a impossibilidade de pontuar trabalhos extras, o que dificulta a exigência da 

presença dos discentes, além da exigência de tarefas extras. Em relação ao 

professor, a falta de tempo para todo este planejamento que muitas vezes 

inviabilizam este tipo de projeto. Porém, com o auxílio do Caderno Didático, produto 

desta dissertação, o professor encontra o passo a passo, podendo implantar esta 
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metodologia tanto em escolas planejadas com direcionamento para o ENEM quanto 

em escolas regulares, o que facilita e viabiliza a atividade, buscando sempre a 

adaptação para cada realidade. 

 As estratégias didáticas usadas para o ensino de Equilíbrio Químico 

mostraram-se convenientes e pertinentes. A utilização do experimento com repolho-

roxo, embora seja bem comum, permitiu a análise dos alunos com a tomada de 

dados e reflexão sobre seu conhecimento prévio à cerca de substâncias do 

cotidiano. Permitiu ainda, rever os conceitos de acidez e basicidade de compostos, 

que é uma temática bastante recorrente no ENEM. A experimentação mostrou-se 

necessária no que tange o desenvolvimento do caráter investigativo e científico do 

aluno, como também tornou o ensino da Química menos abstrato. Observou-se que 

a experimentação tem um claro papel motivador e lúdico, fundamental para o ensino 

da disciplina, a qual observa-se um certo desinteresse por grande parte dos 

discentes. Além disso, ela é uma ferramenta didática que permite a construção de 

um conhecimento mais abalizado, integrando a teoria e a prática.  

 A dificuldade encontrada nesta etapa foi no transporte do material, o que 

poderia ser facilitado se o professor pedisse que cada aluno levasse uma substância 

no dia do experimento. Outra dificuldade foi a limitação do tempo. Deste modo, 

precisou-se do auxílio dos alunos e da clareza da execução do experimento para 

que não se perdesse tempo durante a realização da prática. No caso de escolas 

regulares poderia levar um tempo maior analisando cada substância. 

 O uso do vídeo desenvolvido permitiu ampliar a compreensão da importância 

da Química e que seu uso inadequado pode influenciar diretamente todo o 

ecossistema. Em relação ao desenvolvimento do vídeo, notou-se que possibilitou a 

obtenção de um material que pode ser usado em outros momentos, pelo próprio 

produtor, como também por outros professores que desejem utilizar essa ferramenta 

como metodologia alternativa e interdisciplinar. A dificuldade encontrada na 

realização desta estratégia foi além da necessidade do tempo do planejamento do 

vídeo, a aprendizagem do manuseio das ferramentas utilizadas para a sua 

produção. Porém, esta aprendizagem traz uma gama de possibilidades ao professor, 

que pode fazer uso destas ferramentas para desenvolver materiais próprios. 
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 Espera-se contribuir para a melhoria do ensino disponibilizando os materiais 

aqui desenvolvidos para que outros professores melhorem suas práticas e além de, 

mostrar a influência da perspectiva temática e do uso de metodologias alternativas 

frente a uma perspectiva tradicional, notando a diferença das mesmas em um 

mesmo ambiente. 
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APÊNDICE 1 

 

Diagnose sobre pilhas 
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APÊNDICE 2 
 

Procedimento experimental montagem da Pilha de batata e limão  

 

Materiais e Reagentes: 

✔ Batatas 

✔ Limões 

✔ Bananas 

✔ Faca 

✔ Fios de cobre 

✔ Moedas de R$ 0,05 (cobre) 

✔ Pregos galvanizados (zinco)  

✔ Multímetro 

Procedimento Experimental:  

 Deve-se utilizar a faca para realizar dois cortes nas frutas e batata, de modo 

que se consiga enfiar a uma moeda e um prego, em cada fruta. Manter uma 

distância, para que não estejam em contato entre si. 

 Conectar um fio de cobre à moeda e um fio ao prego. Desencapar o fio de 

cobre e enrolar em cada metal, mantendo contato. Pode-se realizar o uso de jacarés 

para auxiliar a conexão entre o fio e os metais. Conectar a outra extremidade do fio 

ao multímetro e medir a ddp. 

Montagem da pilha em série 

 Conectar o fio que está na moeda de uma fruta ao prego da outra fruta. 

Deixar duas pontas de fio livres, na primeira e última fruta/batata, então com estas 

pontas deve-se medir a ddp com o auxílio do multímetro. 
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APÊNDICE 3 

 

Resumo teórico para auxiliar no estudo de Pilhas 

 

Eletroquímica 

 

 Eletroquímica é a parte da química 

que estuda as reações químicas que 

produzem energia elétrica e também as a 

utilização de energia elétrica para produção 

de reações. Dessa maneira podemos dividi-la, 

respectivamente, em duas partes: pilhas e 

eletrólise. 

 Vale lembrar que a eletricidade é 

gerada por um fluxo de elétrons em um 

determinado fio. 

 

Pilhas 

 

Utilizam reações de oxirredução para 

gerar energia elétrica. 

 

a) Pilha de Daniell:  

Em 1836, o cientista John Frederic 

Daniell, montou uma pilha. Esta pilha era 

constituída de uma lâmina de Zn, mergulhada 

numa solução de ZnSO4 e uma lâmina de Cu, 

mergulhada numa solução de CuSO4. Estas 

lâminas estavam ligadas por um fio contendo 

uma lâmpada e uma ponte salina (contendo 

gelatina e uma solução de KCl, ou outro sal 

solúvel). Daniell fez as seguintes 

observações: 

 A lâmpada acendeu, indicando que 
houve fluxo de elétrons. 

 A lâmina de zinco ficou corroída, 
logo houve diminuição de sua 

massa, indicando que oxidou  

 

(perdeu e
-
). Conforme a reação a 

seguir: 

 

Zn
0
  Zn

+2
 + 2e

- 

 

Sendo este considerado o polo 

negativo (Anodo). 

 A observação anterior, nos mostra 
que os elétrons irão transitar do 

Zn para o Cu (o qual irá reduzir). 

 A lâmina de Cu tem sua massa 
aumentada, devido à redução 

(ganho de e
-
) de sua solução, ou 

melhor, de seu cátion presente em 

solução. Conforme reação a 

seguir: 

 

Cu
+2

(aq) + 2e
-
  Cu

0 

 

 Sua massa aumenta devido à 

formação do Cu metálico, o qual 

se deposita na lâmina. 

Sendo este considerado o polo 

positivo (Catodo). 

 A ponte salina serve para fazer o 

balanço de cargas, ou seja, 
neutralizar as cargas formadas no 

meio. Podendo ser então 

substituída por uma membrana 

porosa. 

Através da pilha de Daniell, diversas 

outras pilhas puderam ser montadas e 

puderam ser tirados os seguintes 

ensinamentos: 

Partes da pilha Funções 

Catodo  Polo positivo 
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 Redução 

(ganho de e
-
) 

 Aumento da 
massa 

 Chegam os e
-
 

 Direção de 
migração dos 

cátions 

 Sua solução 

fica mais diluída 

Anodo 

 Polo negativo 

 Oxidação 
(perda de e

-
) 

 Diminuição da 

massa 

 Saem os e
-
 

 Direção de 
migração dos ânions 

 Sua solução 

fica mais 

concentrada. 

Fio 
Fluxo de e

-
 (do anodo 

para o catodo). 

Ponte salina ou 

membrana 

porosa 

Balanço de cargas 

 

MA
^

7  

CARO 

Catodo  Reduz 

Anodo  Oxida 

Consoante  Consoante 

Vogal Vogal 

 

A pilha de Daniell pode ser representada, 

simplificadamente, da seguinte maneira: 

 

Zn
0
/Zn

2+
//Cu

+2
/Cu

0 

 

De modo geral, temos a seguinte 

representação: 

 

Anodo (oxidação)//Catodo (redução) 

 

b) Determinação de potenciais: 

 

A ddp (diferença de potencial) da pilha 

dependerá de dos metais que compõem a 

pilha, das concentrações das soluções e da 

temperatura do sistema. 

Para calcular a ddp devemos utilizar a 

seguinte fórmula:  

0
.

0
. catodoredanodoox EEddp   

 

Quando fornecidos apenas os potenciais 

de redução, devemos ver o metal que reduz 

preferencialmente (o que tiver maior ddp) e 

então o que tiver menor tendência a reduzir 

deverá sofrer oxidação. 

 

c) Espontaneidade da reação:  

 

Para verificar a espontaneidade da 

reação, deveremos utilizar a equação de 

Nernst, como descrita abaixo: 

 

nFEG   

 

Sendo:  

G = Energia livre de Gibbs (se negativa, 

reação espontânea). 

n = nº de e
- 
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F = Constante de Faraday (F= 96500 

C/mol) 

E = ddp da pilha 

Podemos então generalizar, quando a ddp 

de uma reação for positiva, teremos uma 

reação espontânea. E quando for negativa 

não espontânea. 
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Reagentes Produtos

vdireta

vinversa

APÊNDICE 4 
 

Resumo teórico para auxiliar no estudo de Equilíbrio Químico 

Equilíbrio Químico 
 

 A maioria das reações químicas é 

irreversível, pois os reagentes são 

consumidos, gerando produtos.  Já em 

outras reações, os produtos podem ser 

regenerados nos reagentes, ou seja, ela se 

processa nos dois sentidos: dos reagentes 

para os produtos (reação direta) e dos 

produtos para os reagentes (reação 

inversa). Sendo genericamente 

representada por: 

 

 

  

 

Quando em uma reação reversível a 

velocidade da reação direta se iguala à 

velocidade da reação inversa, dizemos que 

a reação atingiu o equilíbrio químico. 

Quando as velocidades se igualam, em um 

sistema fechado, as quantidades de 

reagentes e produtos permanecem 

constantes, porém não obrigatoriamente 

iguais. 

A expressão da constante de 

equilíbrio foi formulada, em 1863, por 

Guldberg e Waage, pela Lei de ação das 

massas. Onde igualaram a velocidade da 

reação direta com a velocidade da reação 

inversa, chegando à seguinte equação para 

a constante de equilíbrio, em termos de 

concentração para a reação expressa: 

 

aA + bB cC + dD 

ba

dc

c
BA

DC
K

][][

][][
  

 

 

 Caso as substâncias presentes nas 

reações sejam gases, a constante de 

equilíbrio também pode ser expressa em 

termos de pressão, como pode ser visto 

abaixo: 

b
B

a
A

d
D

c
C

p
pp

pp
K




  

Para expressar as constantes de 

equilíbrio, deve-se levar em consideração: 

 O KC específico para cada reação e 

varia com a temperatura. 

 O equilíbrio pode ocorrer em 
sistemas homogênios (as 

substâncias possuem o mesmo 

estado físico) e em sistemas 

heterogêneos. 

 Para sistemas heterogêneos, os 

estados sólidos e líquidos puros, 

não entram na expressão de KC, 

pois suas concentrações em termos 

de velocidade não variam. 

 

 Relação entre KC e KP: 

 

 

 

 

 Grau de equilíbrio (α): 

 

É a razão entra a quantidade de um 

reagente (em mols) que reagiu, até o 

KP = KC (RT)
Δn
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Vale ressaltar que apenas a variação 

de temperatura pode ocasionar na 

variação da constante de equilíbrio 

(KC e KP). 

equilíbrio, e sua quantidade inicial de mols 

desse reagente. 

Grau de ioniza 

(α) = 

inicial

consumido

moln

moln

º

º
 

 

 Princípio de Le Chatelier: 

 

Sempre que um sistema em equilíbrio 

for perturbado por um fator externo, este 

de modificará, de modo a minimizar a 

turbação e restabelecer o equilíbrio. 

Temos então os seguintes fatores que 

irão deslocar o equilíbrio: 

 

1- Temperatura:  
 

O aumento da temperatura 

deslocará o equilíbrio para o sentido 

endotérmico, já que os processos 

endotérmicos tendem a absorver calor. 

Assim como a diminuição da temperatura 

tendem a deslocar o equilíbrio no sentido 

exotérmico. 

 

2- Concentração: 

O aumento da concentração dos 

reagentes desloca o equilíbrio no sentido 

de formação do produto, de modo a 

restabelecer o equilíbrio. Já o aumento da 

concentração dos produtos desloca o 

equilíbrio no sentido de formação dos 

reagentes, ou no sentido da reação inversa. 

A diminuição da concentração dos 

reagentes desloca o equilíbrio no sentido 

de formação dos reagentes, ou no sentido 

da reação inversa. Assim como a 

diminuição da concentração dos produtos 

desloca o equilíbrio no sentido de 

formação dos produtos. 

 

3- Pressão: 

O aumento da pressão desloca o 

equilíbrio para sentido de menos volume 

(menor quantidade em mols).  

4- Catalisador: 

A adição de catalisador, NÃO afeta 

o equilíbrio químico, só a aumenta a 

velocidade das reações. 

Assim como a adição de gases 

inertes não irão deslocar o equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilíbrio Químico em meio aquoso 
 

 Em meio aquoso, as substâncias 

iônicas se dissociam e as substâncias 

covalentes se ionizam, tendo assim íons 

presentes no meio. Então, temos um caso 
particular, o Equilíbrio Iônico. 

 Os equilíbrios iônicos mais comuns 

são os que envolvem a ionização dos 

ácidos e as dissociações das bases. 

 Podemos então calcular a constante 

de equilíbrio para os ácidos, tendo então a 

reação geral abaixo, e sua respectiva 

constante de equilíbrio em termos de 

concentração: 

 

HA(aq) + H2O(l)         H3O
+
(aq) + A

-
(aq) 

]][[

]][[

2

3

OHHA

AOH
Kc



  

 

Sendo a água um líquido puro, sua 

concentração é constante, podendo então 

transferi-la para o outro membro, gerando 

uma nova constante, a constante de 

ionização (Ki), que particularmente para os 

Constante 
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ácidos, é representada por Ka. Tendo então 

a seguinte fórmula: 

 

][

]][[
][ 3

2
HA

AOH
OHKc



  

 

][

]][[ 3

HA

AOH
Ka



  

 

 De modo mais genérico, 

poderíamos representar da seguinte forma: 

 

HA         H
+
 + A

-
H2O

 
 

 

][

]][[

HA

AH
Ka



  

 

 Através da fórmula acima, podemos 
chegar às seguintes conclusões: 

 

 

 

 

 

 

 

 As mesmas observações e deduções 

servem para as bases, sendo sua constante 

representada por Kb. Como podemos 

observar a seguir: 

BOH         B
+
 + OH

-
H2O

 
 

][

]][[

BOH

OHB
Kb



  

 

 Lei da diluição de Otswald: 

 

Sendo “n” o número de mols inicial do 

ácido e α seu grau de ionização, podemos 

ter a seguinte tabela:  

 

HA         H
+
 + A

-
H2O

 
Início n 0 0 

Reação n.α n.α n.α 

Equilíbrio n- n.α 

= n(1- α) 

n.α n.α 

 

Tendo então a seguinte constante de 

ionização: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ácidos fracos, temos α < 5%, logo, 

(α) ≈ 1. Assim, também podemos utilizar a 

seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 Constante de ionização da água  

 

A água ioniza-se da seguinte forma: 

 

H2O(l)         H
+
(aq) + OH

-
(aq) 

 
Tendo a água caráter neutro, sua  

[H
+
] = [OH

-
] 

Para a água pura, a 25ºC, temos que: 

 

[H
+
] = [OH

-
] = 10

-7
mol/L 

 

 Produto iônico da água: 

 

Lembrando-se que a água tem 

concentração constante, chegamos à sua 

constante, representada por Kw: 

]][[  OHHKw  

Quanto 

maior  

o Ka 

Maior α 

(maior a 

concentração 

de íons) 

Mais 
forte é 

o ácido 

V

n
V

n

V

n

Ki )1( 








][

]][[

HA

AH
Ki





V

n
Ki 








1

2

M







1

2

iK

M 2iK
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Logo: 

 

 

 

 

 

 pH e pOH 

 

Os cálculos e gráficos em termos de pH 

e pOH são facilitados. Sendo representados 

pelas seguintes expressões: 

 

Pode-se então afirmar que 

 pH + pOH = 14. 

 

 

 

 Hidrólise de sais: 
 

Alguns sais quando dissolvidos irão 

alterar o pH da água, outros fornecerão um 

pH neutro.  

 

 

 

Temos os seguintes casos: 

 

1- Hidrólise de sal de ácido forte e 

base fraca: 

 

O meio será ácido (pH < 7). Isso 

ocorre, porque a base será regenerada, e 

como o ácido é forte ficará ionizado, 

deixando íons H
+
 presentes no meio. 

 

2- Hidrólise de sal de ácido fraco e 

base forte: 

 

O meio será básico (pH > 7). Isso 

ocorre, porque o ácido será regenerado, e 

como a base é forte ficará dissociada, 

deixando íons OH
-
 presentes no meio. 

 

3- Hidrólise de sal de ácido fraco e 

base fraca: 

 

Deve-se fazer uma análise do Ka e Kb. 

Sendo o Ka > Kb, o meio será ligeiramente 

ácido (pH < 7). Sendo o Kb > Ka, o meio 

será ligeiramente básico (pH > 7). 

 

4- Hidrólise de sal de ácido forte e 

base forte: 

 

Neste caso, o ácido estará totalmente 

ionizado e a base totalmente dissociada, 

ocorrendo então reação de neutralização e 

o solução final será neutra (pH = 7). 

 

 Constante do produto de 

solubilidade KS, KPS ou PS: 

 

Esta constante irá medir a solubilidade 

dos sólidos, como vimos que a 

concentração de sólidos é constante, 

podemos exemplificar com um sal: 

Ca3(PO4)2(s)         3Ca
+2

(aq) + 2PO4

-3
(aq)

H2O

 
 

23
4

32 ][][  POCaK ps  

 

 

 

 

 

1410wK77 1010  wK

]log[  HpH ]log[  OHpOH

ba

w
h

KK

K
K
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APÊNDICE 5 

 

Procedimento experimental para preparo do extrato do repolho roxo 

 

Procedimento Experimental: 

 

Materiais e Reagentes  

 

✔ Limão 

✔ Vinagre 

✔ Laranja 

✔ Água com gás 

✔ Fermento 

✔ Cal 

✔ Sabão em pó 

✔ Detergente 

✔ Xampú 

✔ Condicionador 

✔ Açúcar 

✔ Amônia 

✔ Leite de magnésia 

✔ Bicarbonato de sódio 

✔ Sal de cozinha 

✔ Água sanitária 

✔ Sabonete líquido 

✔ 18 copos descartáveis de 200 mL 

✔ Repolho roxo 

✔ Colher de sobremesa 

✔ Seringa de 5 mL 

✔ Copo-medida de 10 mL 

✔ Peneira 
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Procedimento 

Primeiramente, picar 5 folhas de repolho roxo adicionando-se 3 litros de água em uma 

panela. Após iniciar a ebulição da água, aguardar 30 minutos, de modo que a água obtenha 

coloração roxa. Filtrar o extrato com o auxílio de uma peneira.  

Feito o extrato, identificar os copos com numerações, de acordo com as amostras a 

serem analisadas. Após isso, adicionar-se 50 mL do extrato de repolho roxo cada copo, 

separando-se um copo com o extrato puro para comparação. 

 Tomar nota de acordo com as colorações observadas, de acordo com a tabela. 

 

Tabela para alunos  

Nº Substância Quantidade 
Classificação 

esperada 
Cor pH Classificação 

1 Limão Metade     

2 Vinagre 20 mL     

3 Laranja metade     

4 Água com gás 10 mL     

5 Fermento 1 colher     

6 Cal 1 colher     

7 Sabão em pó 1 colher     

8 Detergente 10 mL     

9 Xampú 10 mL     

10 Condicionador 10 mL     

11 Açúcar 1 colher     

12 Amônia 5 mL     

13 
Leite de 10 mL     
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magnésia 

14 
Bicarbonato 

de sódio 
1 colher 

    

15 Sal de cozinha 1 colher     

16 Água sanitária 1 colher     

17 
Sabonete 

líquido 
10 mL 
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APÊNDICE 6 
Procedimento experimental para precipitação do carbonato de cálcio 

 

 Materiais e Reagentes: 

 

✔ Cloreto de cálcio 

✔ Carbonato de sódio 

✔ Água destilada 

✔ 3 copos ou béqueres 

✔ Balança 

✔ 3 recipientes transparentes 

✔ Filtro de café ou papel de filtro 

✔ Espátula ou colher 

✔ 2 pipetas 

 

 Procedimento Experimental: 

 Preparar duas soluções de 1 mol.L
-1

 de cloreto de cálcio (CaCl2) e carbonato de sódio 

(Na2CO3). 

 Para preparar a solução de 1 mol.L
-1

 de cloreto de cálcio, deve-se pesar 5,55 g deste 

sal e diluir em 50 mL de água destilada. Reservar a solução em um recipiente com 

identificação. 

 Para preparar a segunda solução, de 1 mol.L
-1

 de carbonato de sódio, pesar 5,3 g 

deste sal e diluir em 50 mL de água destilada. Reser em um recipiente com identificação. 

 Adicionar 10 mL de cada solução em dois copos de 25 mL, transparentes, 

devidamente identificados. Misturar em um terceiro copo. Ocorrerá a seguinte reação: 
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CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq)  CaCO3 (s) + 2NaCl(aq) 

 

 Observar a formação do precipitado, carbonato de cálcio que é insolúvel em água. 

Filtrar o produto. Retirar o resíduo (carbonato de cálcio) retido no papel de filtro e adicionar 

em um recipiente. 

 Para evidenciar a formação de carbonato, adicionar vinagre ao sólido, ocorrendo a 

seguinte reação: 

 

2CH3COOH(aq) + CaCO3(s)  H2O(l) + CO2(g) + (CH3COO)2Ca(aq) 

 

 Observar a efervescência devido a liberação de gás (CO2). 
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APÊNDICE 7 

 

Folder 
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Logo com nome da 

escola 

 

UM PROJETO 

ORGANIZADO PELA 

OFICINA TEMÁTICA 

DO COLÉGIO X 


