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RESUMO  

 

Esta monografia relata o desenvolvimento e aplicação de uma estratégia 
didático-pedagógica utilizando Metodologias Ativas, em especial o uso de Estudo de 
Casos, no ensino-aprendizagem de Eletroquímica na Educação Básica, planejada 
para um bimestre letivo de 2019 e aplicada em um Colégio Estadual, com alunos de 
3ª série do Ensino Médio em encontros semanais. A estrutura do trabalho consistiu 
em 3 etapas, a primeira em quatro aulas dialogadas entremeadas por materiais de 
apoio, multimídia e experimentos investigativos; a segunda por uma aula de 
socialização das análises de casos que versaram sobre contaminação pelos metais 
pesados cromo, mercúrio e chumbo; e, a terceira etapa, pela prova final com questões 
baseadas nos debates e conteúdos vistos durante o bimestre. A avaliação dos 
estudantes foi feita através de entrega de lista de exercícios; apresentação oral e 
entrega de relatório escrito sobre o estudo de casos e a nota da prova. Os alunos que 
participaram não estavam habituados com o uso de Metodologias Ativas, visto que, 
inicialmente houve um estranhamento, observando dificuldades de interagir, porém as 
listas de exercícios, o material multimídia e a experimentação investigativa 
contribuíram para o desenvolvimento do trabalho e o entendimento do conteúdo de 
eletroquímica. Observou-se que a contextualização das aulas com questões 
socioambientais e as discussões sobre os usos dos metais, a mineração, o significado 
e utilização das barragens de rejeitos e descarte inadequado de metais pesados 
estimulou o processo de ensino-aprendizagem e possibilitou diálogos com a turma. 
Ademais, algumas turmas se envolveram mais profundamente com o trabalho do que 
as outras e superaram as dificuldades iniciais mais facilmente. Em relação ao estudo 
de casos, todas as turmas se envolveram e chegaram às compreensões esperadas. 
Os alunos tiveram um bom desempenho durante o bimestre e de acordo com os seus 
relatos sobre a avaliação do trabalho, o estudo de casos e os materiais utilizados, 
mostraram ser uma boa alternativa para o ensino, opinião também vista no 
depoimento da professora. Concluímos, então, que esse tipo de estratégia é útil para 
o aprendizado de eletroquímica na Educação Básica.   

 

Palavras-chave: Aulas Dialogadas. Ensino de Química. Estudo de casos. 

Experimentos Investigativos. Questões Socioambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

This monograph reports the development and application of a didactic-pedagogical 
strategy using Active Methodologies, in particular the use of Case Studies, in the 
teaching-learning process of Electrochemistry in  the Basic Education, planned for two 
months of 2019 and applied in a State College, with 3rd grade high school students in 
weekly meetings. The structure of the work consisted of three stages. The first in four 
dialogue classes interspersed with support materials, multimedia and investigative 
experiments; the second by a class of socialization and analysis of cases that dealt 
with contamination by heavy metals chromium, mercury and lead; and, the third stage, 
for the final exam with questions based on the debates and contents seen during the 
two months. The evaluation of the students was done through the delivery of a list of 
exercises; oral presentation and delivery of a written report on the case study and the 
test score. The students who participated weren’t used to the use of Active 
Methodologies, since initially there was a strangeness, observing difficulties in 
interacting, but the exercise lists, the multimedia material and the investigative 
experimentation contributed to the development of the work and the understanding of 
the electrochemistry content. It was observed that the contextualization of classes with 
socio-environmental problems and discussions about the uses of metals, mining, the 
meaning and use of tailings dams and inadequate disposal of heavy metals stimulated 
the teaching-learning process and enabled dialogues with the class. In addition, some 
classes became more deeply involved in their work than others and overcame the initial 
difficulties more easily. Regarding the case study, all classes were involved and 
reached the expected understandings. The students performed well during the period 
and, according to their reports on work evaluation, case studies and the materials used, 
they proved to be a good alternative for teaching, an opinion also seen in the teacher's 
testimony. In conclusion, this type of strategy is useful for learning electrochemistry in 
Basic Education. 

  

Keywords: Dialogged Classes. Chemistry teaching. Case Study. Investigative 

Experiments. Socio-Environmental problems 
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde pequena sempre fui muito curiosa e gostava de aprender coisas novas, 

principalmente relacionadas com ciências, mas foi somente no fim do ensino 

fundamental que a Química me foi apresentada. Durante toda educação básica gostei 

muito da disciplina e sempre falei que queria seguir essa profissão, porém no segundo 

ano, alguns professores da escola me mostraram outros cursos e me aconselharam 

a fazer engenharia, já que era muito esforçada nas matérias de exatas. Quando fiz o 

vestibular no final de 2013, não consegui nota para cursar uma faculdade pública de 

Engenharia Química, então pensei na minha primeira opção que era cursar Química 

e, que durante o curso tentaria a transferência.  

Iniciei minha graduação em Química na UFF de Volta Redonda, mas logo no 

segundo período mudei para o polo de Niterói. Foi um grande aprendizado morar 

longe de casa, logo eu que sempre tive todo o amparo da minha família. Quando 

comecei a estudar no campus em Niterói ainda não tinha certeza se queria continuar 

cursando licenciatura, porém ao longo do primeiro semestre tive a oportunidade de ter 

aula de Tutoria 1 com a professora Sonia do departamento de Físico-Química da UFF, 

que me fez repensar a ação docente, ler e entender um pouco sobre a educação e 

decidir então que queria me tornar professora. Logo após terminar a matéria, no início 

do segundo semestre, reencontrei a professora que me perguntou se eu gostaria de 

participar do grupo de pesquisa interdisciplinar DIECI (Desenvolvimento e Inovação 

em Ensino de Ciências), coordenado por ela, que na época também coordenava o 

Programa Institucional LIFE UFF – Ciências da Natureza, Sociais e Humanas em 

Diálogo e o PIBID UFF Interdisciplinar (Ciências da Natureza), ambos da CAPES. Foi 

a primeira experiência que tive em sala de aula, totalmente diferente de todo meu 

ensino médio, que foi extremamente conteudista. Ali pude entender que ensinar vai 

muito mais além do que reproduzir conteúdo do livro didático.  

Participei do projeto por aproximadamente 2 anos e durante esse período 

aprendi muito sobre a ação docente através dos debates que ocorriam em reuniões 

semanais, aulas contextualizadas e planejamentos de aulas interdisciplinares. Estes 

anos foram essenciais para o meu amadurecimento profissional, porém, no ano de 

2016, ocorreram alguns problemas de convivência com colegas do grupo e decidi, 

então, deixar o projeto. Como queria ampliar minha experiência dentro da área da 
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educação, me inscrevi no projeto PIBID Química e, logo após, na Residência 

Acadêmica. 

Durante os anos que participei dos dois PIBID e da Residência Acadêmica, 

estive mais próxima dos alunos e conheci melhor a rotina do magistério. Percebi que 

cada projeto que participei e cada escola que estagiei me ensinaram coisas diferentes 

e me apresentaram professores que me inspiraram e professores que me mostraram 

o que eu não queria ser como futura docente. 

 Tive oportunidade de aplicar diversas metodologias e aprendi a importância 

de um bom planejamento para a condução de uma aula ou atividade em sala. O ano 

de 2018 foi muito importante para minha formação, pois enquanto era presidente da 

XXVIII Semana Acadêmica de Química, apresentei um trabalho na XVI Mostra de 

Iniciação à Docência que foi classificado em primeiro lugar no Prêmio Sueli Camargo 

Ferreira (anexo I). Este foi o primeiro trabalho sobre o uso de estudo de casos no 

ensino médio que desenvolvi, sendo ele primordial para o planejamento e execução 

do que produzi para esta monografia. 

Adiante iremos discutir o uso de metodologias ativas, em particular o uso do 

estudo de casos no ensino de Química na Educação básica, mostrando o que foi feito 

na escola, levando em consideração a presença do aluno nas aulas, com seus 

questionamentos, opiniões e seus debates. As metodologias ativas vêm ao encontro 

dessa nova escola proporcionando maior interação com o aluno e dando voz para 

suas opiniões dentro de sala de aula, peça fundamental para esse trabalho. 

Nesse contexto, o primeiro capítulo irá abordar algumas características 

presentes no ensino, discutindo propostas que valorizam o processo de ensino-

aprendizagem e que favorecem a construção do conhecimento pelo aluno, isto é, as 

chamadas metodologias ativas. O segundo capítulo, apresenta o perfil da escola e 

dos alunos, mostrando o cenário em que o trabalho ocorreu e no capítulo seguinte, 

discute-se a organização do cronograma e planejamento das atividades que 

compõem a estratégia didático-pedagógica bimestral que desenvolvemos. Partindo 

desta discussão, o capítulo 4 aborda como ocorreu a aplicação das atividades da 

estratégia com alunos da educação básica em um colégio público, tais como, aulas 

dialogadas, experimentação investigativa, estudo de casos e resolução de problemas. 

Seguindo, apresentamos o capítulo 5 especialmente para discutir os resultados 

obtidos pelos alunos nas avaliações aplicadas durante o bimestre, e as opiniões dos 
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estudantes e do professor das turmas sobre a estratégia trabalhada. E, por fim, 

apresentamos nossas Considerações Finais. 
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1 EDUCAÇÃO E METODOLOGIAS ATIVAS  

Em determinado momento da jornada educacional, é provável que todos já 

tenham se deparado com o questionamento: “Por que eu preciso aprender isso?”. A 

indagação mencionada conduz o docente a reflexões envolvendo o educando, como: 

para “quem” ensinamos e os objetivos envolvendo o processo.  Segundo Delizoicov 

et al (2017), um grande desafio enfrentado pelos profissionais de ensino de ciências 

é a necessidade de transformar o ensino, historicamente visto como o de “formar 

cientistas”, para um ensino de “ciência para todos”. O ensino de ciências está 

relacionado, muitas vezes, a mera transmissão mecânica, de informações, reforçando 

o distanciamento dos usos, dos modelos e teorias da compreensão dos fenômenos 

naturais, caracterizando a ciência como produto acabado e inquestionável. No sentido 

de ensinar ciência para todos o papel do professor em sala de aula é o de questionar 

seus objetivos, atuação, contribuição para o aprendizado, o diálogo, dentre outros. 

Esse cenário pode ser modificado através do planejamento de ensino que 

expressa, sobretudo, pensar a ação docente, direcionando o educador a refletir sobre 

os objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, a avaliação do aluno e do 

próprio professor, e, em especial, pensar o desenvolvimento que será proporcionado 

ao aluno. Logo, o professor necessita planejar, refletir sobre sua ação, pensar sobre 

o que será realizado, antes, durante e depois das atividades com os alunos (LEAL, 

2005). Ou seja, “a fim de proporcionar a popularização do conhecimento, deve-se 

reformular o atual perfil educacional vigente na sociedade (FREIRE, 1967)”. 

Segundo Lins (2011), apesar de todas as tentativas de mudança, a prática 

pedagógica que ainda se mantém é aquela descrita por Paulo Freire (1987) como 

educação bancária, na qual o professor expõe o conteúdo aos alunos e esses o 

recebem de forma passiva, sem questionamentos ou debates. Nesse contexto, os 

conhecimentos científicos "pensados como produtos finais" são "transmitidos de 

maneira direta pela exposição do professor" enquanto "os alunos replicam as 

experiências e decoram os nomes dos cientistas” (CARVALHO, 2013, p.1). A esse 

respeito, Bacich e Moran (2018) afirmam que a aprendizagem por meio da 

transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e 

experimentação seria mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. 

Em paralelo a essa situação, observamos que no atual cenário global, ocorre 

um bombardeamento informacional diário devido ao rápido acesso à informação, que 

afeta diretamente o ensino-aprendizado, seja em escolas públicas ou privadas e, 
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principalmente, o professor. De certa forma o tratamento dado pelos jovens à 

informação recebida nas redes, que na maioria das vezes é descartada sem reflexão, 

é transposto para os conhecimentos escolares e o aluno de fato não aprende, mas 

apenas ouve a informação. Ou seja, para o aluno, estar em uma aula assemelha-se a 

assistir a um programa de TV e, para o professor, a ministrar uma palestra 

(ANASTASIOU e ALVES, 2005). Assim, para promover apropriação de conhecimento, 

a função do educador, novamente, não seria mais ensinar o conteúdo específico, e 

sim orientar o estudante a desenvolver autonomia sobre seu conhecimento, de 

maneira que pudesse ser capaz de receber informações, processá-las, refletir sobre 

elas e apropriar-se, tornando-as seu conhecimento.  

Essa evolução tecnológica acelera as transformações sociais, exigindo que os 

futuros adultos estejam preparados para processar a quantidade de informação 

disponível e as mudanças profissionais ao longo da vida, impondo também uma 

reavaliação da função escolar (MORAN, 2015). Logo, para que haja mudança nessa 

realidade, é necessário que o aluno deixe de ser mero receptor de conhecimento e 

passe a questionar, refletir e elaborar o seu próprio aprendizado de maneira a ser 

capaz, também, de refletir sobre os problemas sociais e fazer os questionamentos 

adequados aos cidadãos.  

Por sua vez, as leis que regem a educação brasileira estabelecem objetivos 

que exigem cada vez mais a participação do estudante em sala de aula, que se 

proporcione um ensino mais relevante para o aluno, tornando-o um cidadão mais 

crítico e capaz de opinar e tomar decisões. Analisando os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN)  e o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro (RIO DE 

JANEIRO, 2011), referentes ao ensino de Química no Ensino Médio, utilizados para a 

realização deste trabalho1, percebe-se que ambos sugerem um ensino que também 

não preza mais a memorização, mas a necessidade de traçar  relações entre o 

conhecimento teórico e sua aplicação à realidade do aluno. Os PCN+ destacam que o 

aprendizado de Química no ensino médio: 

[...] deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos 
químicos em si, quanto da construção de um conhecimento científico 
em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 
ambientais, sociais, políticas e econômicas. (BRASIL, 2002 p.87). 

 
1 Durante a realização e aplicação deste trabalho, ainda não se encontrava em vigor a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), por conta disso, utilizou-se os PCN e o Currículo Mínimo do Estado do Rio 
de Janeiro para o desenvolvimento do trabalho.  
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Apesar de passados vinte anos da promulgação da LDB (BRASIL, 1996) e da 

publicação dos primeiros Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, a realidade 

das escolas permanece com poucas mudanças, conforme descrevemos acima. 

Diante das situações descritas, envolvendo a aprendizagem, seus desafios e a 

realidade das escolas, surgem propostas pedagógicas que valorizam o processo de 

ensino-aprendizagem e favorecem a construção do conhecimento pelo aluno, 

utilizando a contextualização, a experimentação, os desafios e o diálogo. Nessas 

propostas, o professor possui um papel importante para o ensino, pois, atua como 

mediador da aprendizagem, não sendo mais o protagonista, tornando o discente o 

centro do processo de ensino-aprendizagem. As metodologias ativas caracterizam-se 

justamente pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, 

centrados na atividade do aluno e na criatividade, com a intenção de propiciar a 

aprendizagem (BACICH e MORAN, 2018). Para Moran (2015) 

As escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando o 
modelo disciplinar por modelos mais centrados em aprender 
ativamente com problemas, desafios relevantes, jogos, atividades e 
leituras, combinando tempos individuais e tempos coletivos; projetos 
pessoais e projetos de grupo. Isso exige uma mudança de 
configuração do currículo, da participação dos professores, da 
organização das atividades didáticas, da organização dos espaços e 
tempo. (p. 19)  

 

Em uma das formas de metodologia ativa o professor conduz o estudante a 

questionar, interpretar e discutir o objeto de estudo a partir da análise da realidade, e, 

em consequência, o estudante é estimulado a tomar decisões e resolver problemas, 

a assumir responsabilidade por sua própria aprendizagem, enquanto o professor 

torna-se um guia no processo de conhecimento, e não mais a solução (GRAHAM, 

2010).  Segundo Pereira e Souza (2013), cabe ao professor encontrar um caminho 

adequado para facilitar a apropriação do conhecimento pelo aluno de forma 

contextualizada com sua realidade. Portanto, discutir práticas e metodologias torna-

se fundamental para capacitar o professor de modo a favorecer a formação do aluno 

para atuar como um cidadão crítico, possuindo autonomia social, econômica e política. 

Acerca dos objetivos do trabalho docente, Anastasiou e Alves (2005) propõem 

não apenas a apresentação do conteúdo, mas de todo o processo que envolve a 

construção de saberes, abrangendo a intersubjetividade. Para isso, sugerem o uso da 

metodologia dialética (MD). Na MD, os questionamentos e os desafios possibilitam o 

desenvolvimento das operações mentais, necessárias para a futura realidade que o 

discente será inserido profissionalmente. Segundo as autoras, o pensamento deve ser 
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despertado e construído a partir de rupturas do tradicional, “necessitando da mediação 

do outro como facilitador do processo; esse outro que estabelece a mediação entre o 

aluno e o objeto de estudo pode ser o professor, os colegas ou um texto, um vídeo, 

um caso a ser solucionado, um tema a ser debatido” (ANASTASIOU e ALVES, 2005, 

p. 73). O caráter social da aprendizagem possibilita a construção de novas relações a 

partir da vivência pessoal do aluno. Assim, a MD mostra-se eficiente frente à 

metodologia tradicional.  

As autoras alertam para grandes obstáculos enfrentados pela MD, como a 

organização curricular que estimula a utilização de metodologias tradicionais, 

forçando a transmissão de conteúdos prontos sem direito a questionamentos, sendo 

um desafio para se utilizar estratégias diferentes da usual. Observa-se que as 

estratégias embasadas no diálogo, quando apresentadas, despertam estranheza nos 

alunos que, por sua vez, não compreendem a necessidade de romper com o 

tradicional. Logo, torna-se necessário buscar novos modos de construir a aula junto 

com o estudante, valorizando suas vivências.  

 

Nisso, o professor deverá ser um verdadeiro estrategista, o que justifica a 
adoção do termo estratégia, no sentido de estudar, selecionar, organizar e 
propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se 
apropriem do conhecimento. (ANASTASIOU e ALVES, 2005 p. 69). 
 

Para essa efetuação, as autoras elencam 20 estratégias de ensinagem2 para 

trabalho docente. Neste trabalho foram utilizadas três dessas estratégias: a aula 

expositiva dialogada, o estudo de casos e a resolução de problemas. 

A Aula Expositiva Dialogada é uma alternativa para superar a metodologia 

tradicional, consistindo em uma aula com participação ativa do estudante, cujo 

conhecimento prévio deve ser levado em consideração como ponto de partida. O 

papel do professor é fazer com que os alunos questionem, interpretem e discutam o 

objeto de estudo para estimular a análise crítica, ocasionando em novos 

conhecimentos. Desse modo, as observações dos alunos são consideradas, 

analisadas, discutidas e respeitadas, a fim de estimular a opinião e o pensamento 

crítico. A MD possui como dinâmica um eixo temático, com o propósito de 

contextualizar o objeto de estudo. O principal objetivo é o diálogo democrático, que 

permite e possibilita espaços para questionamentos, críticas e soluções de dúvidas, 

 
2 Termo utilizado pelas autoras que se refere a estratégias de trabalho em sala de aula.   
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“Freire defende o diálogo entre o conhecimento dos educandos e dos educadores 

como uma das características fundamentais do ato educativo que visa a 

transformação” (DELIZOICOV et al, 2017 p.195). É de extrema importância que os 

alunos discutam entre si e com o professor, além de refletir sobre o tema que está 

sendo tratado, a fim de que haja a construção do conhecimento.  

O Estudo de Caso originou-se na Escola de Medicina da Universidade de 

McMaster há aproximadamente 30 anos, e foi derivado do método de Aprendizagem 

Baseada em Problemas. Durante muitos anos ficou restrita para a formação de 

profissionais da saúde, porém, foi disseminada para outras faculdades de medicina e, 

posteriormente, para outros cursos, tais como, direito, enfermagem, psicologia e 

administração (SÁ, FRANCISCO & QUEIROZ, 2007). A estratégia do Estudo de 

Casos consiste na análise, interpretação, levantamento de hipóteses, suposições e 

síntese de um problema. Esse método possui um forte potencial de argumentação 

entre os estudantes e construção do conhecimento a partir de hipóteses, instigando o 

aluno a resolução do mesmo (ANASTASIOU e ALVES, 2005), proporcionando ao 

estudante uma oportunidade de desenvolver o conhecimento sobre ciência de forma 

contextualizada e envolvida em uma situação complexa.  

Um fator relevante para a utilização do Estudo de Caso é a relação do contexto 

com a vivência ou com o conhecimento prévio do discente, despertando o seu 

interesse. Quanto mais inserido na sua realidade e/ou desafiador for o assunto, maior 

a possibilidade de manter os estudantes empenhados e responsáveis pela sua 

aprendizagem, contribuindo com ideias, análises e conclusões. Conforme Sá, 

Francisco e Queiroz (2007), o discente é incentivado a familiarizar-se com a história 

com o propósito de solucioná-la, “são fornecidas aos estudantes situações que, via de 

regra, eles estão aptos a enfrentar, tanto no que diz respeito ao conhecimento do 

conteúdo científico, quanto a aquele sobre questões éticas, sociais e econômicas 

envolvidas no caso” (p. 732). Tendo em vista essa iniciativa, o papel do professor é 

auxiliar o estudante na análise dos fatos e considerar as possíveis soluções. Segundo 

Graham (2010), no modelo tradicional o professor desempenha a função de dirigir e 

liderar a turma, enquanto o aluno faz anotações e assiste às aulas. Na estratégia de 

Estudo de Casos, o professor facilita, envolve e avalia o aluno, e, ao mesmo tempo, 

esse aprendiz investiga, lidera, apresenta e toma decisões.  

Existem diversas estratégias para a aplicação do método de Estudo de Casos. 

Para auxiliar o professor, Anastasiou e Alves (2005) sugerem quatro diferentes 
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formatos. O primeiro deles é a tarefa individual, na qual o aluno deve resolver o caso 

individualmente e explicar os caminhos utilizados para tal. O segundo formato é 

através de aula expositiva, que possui característica de uma história bem elaborada e 

com os objetivos específicos, contada pelo professor, detalhando os acontecimentos, 

com o propósito de construir o conhecimento junto com os alunos, buscando a 

solidificação e aprofundamento da compreensão dos conceitos específicos da 

disciplina. Para possuir característica ativa, o formato necessita fazer uso de diálogos 

e debates. O terceiro formato é de discussão, cujo professor apresenta o caso como 

um dilema, questionando e debatendo com os alunos, a fim de chegar a uma 

conclusão final.  O quarto formato é o de atividades em pequenos grupos, organizando 

a turma e distribuindo pequenos casos. Em seguida, ocorrem os debates e discussões 

entre os discentes, com a intenção de levantar pontos pertinentes à solução. Em 

relação às descrições realizadas, as autoras alertam que essa metodologia contribui 

com a discussão e, esses grupos podem ou não trabalhar o mesmo caso. Posto isso, 

cada grupo analisa e expõe seus pontos de vista para os demais, discutindo as 

melhores conclusões. Para todos os formatos apresentados o papel do professor é o 

de orientar os grupos no decorrer do trabalho, avaliando a relação entre eles e o 

envolvimento com a tarefa. Além disso, os casos possuem narrativas a respeito do 

“contexto social e/ou profissional em que os alunos estão imersos” (SÁ et al, 2007). 

As pesquisadoras elencam alguns aspectos a serem considerados para 

elaborar um bom caso. Para isso, é necessário possuir uma narrativa curta e bem 

construída para despertar o interesse e comoção dos alunos, usufruindo de drama e 

suspense na sua história. Um problema atual também é fundamental na estrutura, 

possibilitando que o aluno perceba a relevância das questões, dispondo de citações 

e empatia com os personagens centrais, fazendo do caso algo que vale a pena 

estudar. É necessária utilidade pedagógica, provocar conflito, ser genérico e impor 

uma tomada de decisão do aluno. É importante realçar que nessa metodologia não é 

avaliado a resolução certa, mas sim os critérios utilizados, sendo eles: aplicação dos 

conhecimentos, coerência, argumentação dos alunos e síntese. Para Anastasiou e 

Alves (2005), a análise de um caso se resume em três pontos principais, sendo eles: 

descrição do caso, onde o professor deve indicar os pontos principais a serem 

analisados, a fim de nortear os alunos; prescrição do caso, o qual os estudantes 

propõem situações para apresentar e; Argumentação, momento onde os discentes 
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mostram suas proposições e suas justificativas mediante à aplicação de elementos 

que corroborem suas ideias. 

No entanto, o mundo não aceita os erros com bons olhos, e por isso, os 

discentes esperam que o professor diga o que é necessário saber para alcançar o 

sucesso, e para aqueles que não estão acostumados com esse método de 

ensinagem, o julgam bagunçado e difícil de gerir (LOPES et al, 2019). As soluções 

não devem ser comparadas com a turma, mas cada grupo deve demonstrar seu 

processo de solução do problema, tornando a aprendizagem mais centrada no 

estudante.  

A última estratégia de ensinagem apresentada por Anastasiou e Alves (2005), 

a metodologia de Solução de Problema, surge paralela ao Estudo de Casos e a Aula 

Dialogada, uma vez que, ambas consistem em apresentar um problema, requisitando 

um olhar crítico do aluno, questionando e discutindo os dados descritos no mesmo. 

Nesta dinâmica, é exigido do discente a aplicação de princípios do conteúdo curricular. 

Dessa forma, o aluno sente a necessidade de aprender para conseguir resolver o 

problema. Para as autoras, a dinâmica da atividade consiste em quatro etapas, sendo 

elas: Apresentar o problema ao estudante, instigando a resolução; orientar os alunos 

na discussão, levantando questionamentos e hipóteses; comparar e discutir as 

soluções dos alunos, com o objetivo de encontrar uma solução final; e síntese, 

observando a existência de leis e princípios para o entendimento de situações 

similares. Torna-se evidente a necessidade de planejar atividades em sala de aula de 

modo que o conhecimento do senso comum e as suas visões sobre o tema escolhido 

possam ser compartilhados com a turma e problematizados pelo professor. Dessa 

maneira, esse conhecimento primário, chamado por Snyders de cultura primeira, seja 

transformado, com o intuito de possibilitar mudanças na compreensão do aluno sobre 

o tema, proporcionando a articulação e interpretação de temas relacionados e 

apropriados pelo aluno. (SNYDERS, 2011 apud DELIZOICOV et al, 2017 p. 189-190) 

Explorar a utilização de temas significativos (SNYDERS, 2011 apud 

DELIZOICOV et al, 2017 p. 189-190) é um fator importante, pois envolve contradições 

sociais e renova os conteúdos numa dimensão mais crítica. Podemos relacionar esses 

temas significativos com os temas geradores, propostos por Freire (1987), que possui 

como característica uma metodologia conscientizadora, indicando um aspecto 

significativo da realidade, cuja análise crítica possibilita o reconhecimento da interação 

do indivíduo com o meio que o cerca. Os temas geradores devem considerar o 
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indivíduo imerso na sociedade, compreendendo as relações homem-mundo, 

refletindo a realidade. Ao planejar atividades de ensino utilizando esse pensamento, 

é necessário fazer uso da estrutura de codificação-problematização-descodificação 

(Freire,1987). Essa estrutura é caracterizada pela busca de significado social e 

formulação de problemas a serem enfrentados com intenção de romper com o senso 

comum e apresentar uma visão crítica sobre o assunto, proporcionando subsídios 

para o enfrentamento e superação. Tendo isso em vista, Delizoicov e colaboradores 

(2017) apresentam três momentos pedagógicos como iniciativas educacionais. O 

primeiro deles é a problematização inicial, que consiste na apresentação de situações 

reais conhecidas pelo aluno, estabelecendo uma discussão sobre o tópico. Possui 

como característica a apreensão e compreensão da posição do aluno perante o meio. 

O ponto principal da problemática é “fazer com que o aluno sinta a necessidade da 

aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém” (p. 201). O segundo 

momento é classificado como Organização do Conhecimento, cujo conceito aprendido 

no primeiro momento é sistematicamente estudado e compreendido na presença do 

professor. O terceiro momento é a aplicação do conhecimento, a qual utiliza os 

conhecimentos incorporados pelo aluno para interpretar e analisar situações 

semelhantes a apresentada no primeiro momento, isto é, busca a generalização da 

conceituação. 
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2 METODOLOGIA   

O desenvolvimento deste trabalho ocorreu através de reuniões semanais com 

a orientadora para acompanhar o andamento do projeto e propor modificações para 

sua melhoria. O trabalho foi dividido em 3 estágios e o primeiro foi destinado a 

elaboração do projeto, que consistiu nos principais pontos:  

- Aprofundando nos estudos dos referenciais teóricos utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho; 

- Identificação dos conteúdos de química descritos no Currículo Mínimo do RJ 

em que alunos costumam encontrar maior dificuldade para aprendê-los;  

- Pesquisa por temas para contextualizar as aulas visando contribuir para o 

desenvolvimento das aulas dialogadas, tais como: a mineração, obtenção de metais, 

tipos de contaminações causados pela sua extração e desastres ambientais causados 

por essa prática. 

 

No segundo estágio destinou-se a construção do planejamento bimestral e dos 

materiais para a utilização em sala de aula que consistiu em: 

- Desenvolver a estratégias de ensino para construir os andamentos 

pedagógicos;  

- Confecção de materiais didáticos, como os materiais multimídias, 

experimentos, construção dos casos utilizados, listas de exercícios e avaliações. 

 

Seguindo, o terceiro estágio foi composto pela aplicação e avaliação da 

estratégia, usufruindo das metodologias ativas para o processo de ensino-

aprendizagem. Nesta etapa os pontos relevantes foram:   

- Estimular o uso de diálogos e debates entre os alunos durante todas as aulas 

a fim de avaliar a funcionalidade das estratégias utilizadas;  

- Avaliar e analisar os resultados obtidos; 

- Redação e aprimoramento do texto monográfico. 
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3 A ESCOLA E OS ESTUDANTES 

O presente trabalho foi aplicado no Colégio Estadual, localizado em Niterói - 

RJ, no bairro de Charitas, que desenvolve uma parceria com a Universidade Normal 

de Hempei, na China. Inaugurada em 2014, o prédio onde a escola está instalada, 

cuja fachada é mostrada na Figura 1, possui grande valor Histórico Cultural e foi 

tombado pelo Patrimônio Cultural do Estado por pertencer ao Período Colonial.  

 

 
Figura 1: Fachada do Colégio Estadual 

 

A infraestrutura do Colégio conta com uma área de convivência com mesas 

para estudo, um amplo pátio, coreto, banheiros, refeitório, biblioteca, auditório, 

secretaria, direção,  2 salas de artes, 11 salas de aula, 2 laboratórios FIRJAN, 2 

laboratórios de idiomas, 1 laboratório de informática, sala de professores, 3 

laboratórios de ciências exatas, piscina coberta, vestiários e 2 salas de ginástica.  

 As atividades educacionais são oferecidas para o Ensino Médio Regular em 

tempo integral e priorizam o aprendizado de Ciências Exatas e, também, buscam 

desenvolver a proficiência em inglês e mandarim. Inicialmente os alunos eram 

matriculados na Escola a partir de um processo seletivo. Após o segundo ano de 

funcionamento, o Colégio começou a utilizar o sistema Matrícula Fácil do Estado do 

Rio de Janeiro para seleção dos candidatos. Em 2019, a Escola ofereceu 10 turmas, 

sendo 3 de primeira série, 4 de segunda série e 3 de terceira série, contando com 

mais de 200 alunos e cerca de 48 servidores entre professores e pessoal técnico-
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administrativo. A Escola possui apenas um professor de química para todas as 

turmas.  

Nosso trabalho foi desenvolvido no segundo bimestre letivo de 2019 nas três 

turmas de 3° série do Ensino Médio, com 82 alunos no total. A maioria dos alunos são 

residentes em Niterói e São Gonçalo, integrando variadas classes sociais e possuem 

idades entre 16 e 18 anos e todos eles estudam nessa escola desde a 1º série do 

Ensino Médio. Embora a Escola priorize o ensino de ciências exatas, o currículo 

assiná-la que para cada turma a carga horária semanal é de 2 tempos de 50 minutos 

de Química, ministrados em aulas duplas de 100 minutos semanais.  

Apesar de sua excelente infraestrutura, a escola não está capacitada para o 

número de alunos recebidos atualmente, sendo necessário adaptações de salas de 

aula. Alguns problemas ocorridos ao longo dos anos fizeram com que o laboratório de 

química não fosse utilizado por falta de vidrarias e equipamentos. Nesse sentido, 

todos os experimentos realizados na escola foram feitos na sala de aula pela 

licencianda de forma demonstrativa dialogada. 
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4 ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA 

De acordo com o Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ, vigente no Rio de Janeiro 

quando da elaboração deste trabalho, o eixo temático abordado no segundo bimestre 

da terceira série é eletroquímica. No Quadro 1 apresentamos as habilidades e 

competências descritas para este eixo.  

Quadro 1: Currículo mínimo 

Eixo temático Eletroquímica 

Habilidades e 
Competências 

- Reconhecer o agente redutor e oxidante em uma reação 
de óxido-redução por meio do cálculo do número de 
oxidação (NOX) dos elementos  
- Calcular a energia elétrica envolvida numa transformação 
química e compreender a sua aplicação em pilhas e 
baterias  
- Prever a espontaneidade ou não de uma reação de óxido-
redução a partir de uma série de reatividade. 
- Entender o fenômeno de corrosão de proteção da 
corrosão a partir da série de reatividade de óxido-redução. 
- Compreender a eletrólise como um processo não 
espontâneo e exemplificar com alguns de seus principais 
usos (por exemplo: galvanização, obtenção de cloro, 
alumínio etc.). 
- Reconhecer os aspectos ambientais envolvidos no 
descarte de pilhas e baterias utilizadas em equipamentos 
eletrônicos e na reciclagem das embalagens de alumínio. 

              Fonte: Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ3 

 

Respeitando o Quadro de horários das turmas, elaborou-se um cronograma 

para nortear a sua execução, como mostrado na Quadro 2: 

Quadro 2: Calendário programando das aulas 

 
3 RIO DE JANEIRO. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Secretaria de Estado da 

Educação. Currículo Mínimo: Química. Rio de Janeiro, 2011. 
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Data/Dia 
semanal  

Turma 3001 Turma 3002 Turma 3003 

01/05 - 4ª Feira Feriado 

02/05 - 5ª Feira - Aula 1 Aula 1 

08/05 - 4ª Feira Aula 1 - - 

9/05 - 5ª Feira - Aula 2 Aula 2 

15/05 - 4ª Feira Aula 2 - - 

16/05 - 5ª Feira - Aula 3 Aula 3 

22/05 - 4ª Feira Aula 3 - - 

23/05 - 5ª Feira - Exercício 1 Exercício 1 

29/05 - 4ª Feira Exercício 1 - - 

30/05 - 5ª Feira - Aula 4 Aula 4 

05/06 - 4ª Feira Aula 4 - - 

06/06 - 5ª Feira - Exercício 2 Exercício 2 

12/06 - 4ª Feira Apresentação   

13/06 - 5ª Feira - Apresentação  Apresentação 

19/06 - 4ª Feira Semana de Prova 

20/06 - 5ª Feira Feriado Escolar 

26/06 - 4ª Feira Prova de Química   

27/06 - 5ª Feira - Aula de Rec. Aula de Rec. 

03/07 - 4ª Feira Aula de Rec. - - 

04/07 - 5ª Feira Prova de Recuperação 

Fonte: Elaboração própria 

Durante a aplicação da metodologia ocorreram alguns contratempos que 

impediram a realização do andamento conforme o planejado originalmente, sendo 

necessário alterá-lo. Essas dificuldades encontradas surgiram por motivos 

apresentados pela equipe escolar, descritos adiante: 

Na turma 3001, no dia 15/05 não foi possível aplicar a aula, pois a escola estava 

participando da Greve Nacional da Educação. Já na semana seguinte, dia 22/05, a 

aula foi cancelada pela Direção da Escola, para que os alunos participassem de uma 

atividade de relaxamento. Como duas aulas dessa turma foram canceladas, não foi 

possível realizar as aulas de exercícios propostas no planejamento inicial.  
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Na turma 3002, no dia 9/05, a professora da turma solicitou que a aula fosse 

de exercício para fixar o conteúdo trabalhado anteriormente. Nessa, separou a turma 

em duplas e/ou trios para que os alunos discutissem e resolvessem juntos as questões 

e, caso os alunos não conseguissem chegar a uma conclusão, chamavam o professor 

para auxiliar nas dúvidas. Já no dia 23/05, realizada a segunda aula de exercício, os 

alunos demonstraram bastante dificuldade na resolução da lista. Sendo assim, as 

aulas de exercícios previstas inicialmente tiveram que ser adiantadas com o intuito de 

manter as turmas com o conteúdo nivelado. 

Na turma 3003, a primeira aula foi cancelada pela Direção da Escola para a 

participação dos alunos na atividade sobre bullying. No dia 23/05 a aula foi de 

exercício, pois os alunos estavam apresentando bastante dificuldade na resolução da 

lista. Além disso, a resolução da lista foi importante para manter as turmas com o 

conteúdo programático nivelado. A aula foi esclarecedora e os alunos conseguiram 

sanar a maioria das dúvidas. 

Por consequência, a forma encontrada para contornar esses impedimentos fez 

com que o calendário fosse adaptado e executado de acordo com um novo 

planejamento apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3: Calendário Executado das aulas 

 

Data/ dia 
semana 

Turma 3001 Turma 3002 Turma 3003 

01/05 - 4ª Feira Feriado  

02/05 - 5ª Feira  - Aula 1 Aula cancelada 

08/05 - 4ª Feira  Aula 1 - - 

09/05 - 5ª Feira - Exercício 1 Aula 1 

15/05 - 4ª Feira Aula cancelada - - 

16/05 - 5ª Feira - Aula 2 Aula 2 

22/05 - 4ª Feira Aula cancelada - - 

23/05 - 5ª Feira - Exercício 2 Exercício 1 

29/05 - 4ª Feira  Aula 2 - - 

30/05 - 5ª Feira - Aula 3 Aula 3 

05/06 - 4ª Feira Aula 3 - - 

06/06 - 5ª Feira - Aula 4 Aula 4 

12/06 - 4ª Feira  Aula 4    

13/06 - 5ª Feira - Apresentação  Apresentação 

19/06 - 4ª Feira Prova Bimestral 

20/06 - 5ª Feira Feriado Escolar 

26/06 - 4ª Feira Prova de Química  

27/06 - 5ª Feira - Aula de rec. Aula de rec. 

03/07 - 4ª Feira Apresentação - - 

04/07 - 5ª Feira - - Recuperação 

08/07 - 2ª Feira Recuperação Recuperação - 

Fonte: Elaboração própria 
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5 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA - AULAS DIALOGADAS 

Para desenvolver o andamento pedagógico proposto para a estratégia, foram 

confeccionados materiais auxiliares utilizando os recursos de animações do Power 

Point como uma ferramenta para a construção das aulas dialogadas (Apêndice I). 

Intencionalmente, um recurso quando bem estruturado, promove discussões sobre o 

tema trabalhado e conexões com os conhecimentos prévios dos alunos, além de 

construir um encadeamento de raciocínio contribuindo para a apropriação de novos 

conhecimentos. Buscando exemplificar como foi a utilização desse recurso na aula 

dialogada, apresenta-se como o slide S1.2 pode ser utilizado na discussão com os 

estudantes.  

 

Projeta-se a imagem e a questão “O que essas 

imagens têm em comum?” de modo que os alunos 

identifiquem que são fotografias de diferentes 

metais. 

 

Apresenta-se a pergunta “Quais são as características 

dos metais?". Aguarda-se as respostas, organizando-

as em coluna no quadro deixando espaço para 

acrescentar informações. 

Apresentar as principais características encontradas 

nos metais, comparando-as com a lista feita pelos 

alunos, identificando os termos usados por eles com a 

nomenclatura oficial e acrescentando as características 

que não foram citadas. Perguntar se todos os metais 

possuem igualmente todas essas características. 

Estimular os alunos a fazerem comparações entre 

diferentes metais e concluírem que não. 
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Discutir que todos os metais possuem essas 

características gerais, mas que a intensidade de 

cada uma difere de um metal para o outro, ou seja: 

“Cada metal possui suas propriedades e 

especificidades”. 

 

Ampliar a discussão com algumas provocações 

como: “Por que utilizamos o ouro e a prata em 

bijuterias e não o chumbo?”; “Por que se utiliza o 

cobre na rede elétrica e não o ferro?” e “Por que a 

panela de alumínio é mais fina do que a de ferro?”, 

até os alunos compreenderem a diferença das 

intensidades de cada característica de metal para 

metal. 

 

 

Usando a última animação deste slide, evidenciar a 

importância dos condutores elétricos para o nosso 

modo de vida moderno, que não existiria sem a 

eletricidade. 

Esta forma de usar o material multimídia permeia todas as aulas, conforme 

mostraremos a seguir. Também foram utilizados como recursos complementares 

experimentos, exercícios e estudos de casos. 
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5.1 O ANDAMENTO PEDAGÓGICO NAS SALAS DE AULA DO COLÉGIO  

Para facilitar o entendimento do planejamento e de como se deu sua aplicação 

com as turmas, optamos por apresentar o andamento pedagógico de cada aula 

seguido de uma breve explanação de como se deu sua realização com as turmas e 

com a análise do mesmo. 

 

5.1.1 Aula 1 

Foram construídos quatro materiais de apoio pedagógico para a Aula 1: um 

material multimídia com os recursos de animação do programa Power Point, utilizando 

diversas imagens de domínio público, um trecho do vídeo (V1) A química do fazer, 

Metais, Alumínio4  (V1a - 6:11 a 7:58) e um do vídeo (V2) DE ONDE VEM O 

ALUMÍNIO?5 (V2 -  4:52 a 5:21) para apresentar o conceito de eletrólise na produção 

do alumínio e outro trecho do vídeo V1 com algumas de suas utilizações no cotidiano 

(V1b - 1:48 a 2:13); uma lista de exercícios envolvendo o tema e o conteúdo 

trabalhado na aula (mostrada no apêndice II); e, dois conjuntos experimentais, um 

para cobreação de metais e outro pra eletrólise aquosa de cloreto de sódio (ver 

Apêndices IV.I e IV.II).   

Esta aula teve como objetivo geral reconhecer as características dos metais, 

sua importância na sociedade e para o modo de vida moderno e alguns processos de 

purificação. O andamento pedagógico proposto é apresentado no Quadro 4, onde na 

primeira coluna destacamos as etapas da aula e os slides utilizados e, na segunda as 

ações sugeridas com os estudantes. 

 

Quadro 4 - Andamento pedagógico proposto para aula 1 

Etapas 
Slides 

Atividades 

I 

 
S1.2 

 a  

Projetar o S1.2 e a pergunta “O que essas coisas têm em comum?” Questionar 
quais as características e propriedades presentes nos metais. Organizar no 
quadro as palavras chaves das respostas dos alunos e promover uma 
discussão de modo a relacionar e comparar essas respostas com as principais 

 
4A química do fazer, Metais, Alumínio Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=iVZBhubw8uI&t=478s> Acesso em: 10/04/2019 
5 DE ONDE VEM O ALUMÍNIO? #Boravê com Mari Fulfaro- Manual do Mundo Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=EirrzjjAf8Y&t=344s> Acesso em: 10/04/2019 
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S1.3 características dos metais, diferenciando a intensidade de metal para metal. 
Projetar as perguntas sobre alguns dos usos do ouro, cobre e alumínio e, a 
partir das respostas, enfatizar as características específicas de cada metal, 
destacando a capacidade de conduzir eletricidade, fundamental no modo de 
vida moderno. Apresentar a tabela periódica com os exemplos de aplicação de 
cada elemento químico no cotidiano, ampliando a discussão sobre a 
importância e necessidade dos metais para a sociedade. 

II 
 

S1.4 
a 

S1.6  

Indagar como os metais são encontrados na natureza, e através de imagens 
das minas e do minério bruto. Apresentar o Cobre, algumas de suas 
características, valor econômico e aplicações. Apresentar o Ouro e a Prata, 
discutindo suas características de forma que os alunos percebam que esses 
minerais se encontram na natureza na forma metálica. Projetar a pergunta “Por 
que os átomos dos elementos metálicos ficam unidos” e analisar as respostas 
conduzindo a discussão para que se lembrem das ligações químicas iônica e 
covalente e que estas não se aplicam a esses casos. Definir a ligação metálica, 
e o modelo de mar de elétrons, diferenciando-a dos demais tipos de ligações 
químicas. Questionar se todos os metais são encontrados na natureza na 
forma metálica, e após as respostas dos alunos, fomentar a discussão 
mostrando alguns exemplos de minerais encontrados na natureza em que o 
metal está ligado a outros elementos e que para ser extraído é necessário o 
estudo da metalurgia.  Questionar como é feita a purificação desses materiais. 

III 
 

S1.7 
 a   

S1.8 

Apresentar a purificação do ferro, enfatizando que este é encontrado 
naturalmente na forma de óxido.  Usar as reações envolvidas na obtenção de 
ferro metálico a partir de hematita, incentivando os alunos a calcularem o 
número de oxidação para relembrar e discutir o conceito de redução, oxidação, 
agente oxidante e agente redutor. A partir das imagens de um objeto novo e 
reluzente e outro semelhante que sofreu o processo de oxidação, promover 
uma discussão sobre os processos espontâneos e não espontâneos. Mostrar 
a reação de oxidação do ferro e correlacionar com a reação da purificação. 
Expor o alumínio a partir da mineração de bauxita e do vídeo 1 que fala sobre 
seus principais usos e importância para a sociedade, o processo de purificação 
e o alto custo de obtenção a partir da bauxita. Discutir as reações que ocorrem 
em cada etapa da purificação, processo Bayer e processo Hall-Héroult, e 
enfatizar a energia consumida na eletrólise realizada na segunda etapa. 

IV 
S1.9 

 a  
S1.10 

Conceituar o processo de eletrólise, apresentando um esquema com os 
conceitos principais, explicando cada detalhe do funcionamento do processo. 
Ressaltar que a eletrólise é um processo importante para a purificação dos 
metais. Perguntar onde podemos observar o processo de eletrólise. Anotar as 
respostas dos alunos e comparar com os exemplos selecionados, discutindo a 
galvanização e a cobreação.   

V 
 

S1.11 
a 

S1.12 

Experimentação:  
Experimento I - Cobreação de uma peça metálica: Convidar os alunos para 
se reunirem ao redor da mesa e observarem os materiais que serão utilizados.  
Questionar como se poderia montar um sistema eletrolítico que permitisse 
revestir uma peça metálica. Orientá-los a utilizar os conceitos relacionados à 
eletrólise. A partir da discussão dos alunos, montar o experimento, sempre 
discutindo e questionando cada ação executada pedindo que a expliquem a 
partir dos conceitos discutidos. Chamar a atenção dos alunos para que 
observem e descrevam o que está acontecendo com a peça metálica e com a 
solução de cobre. Ao final, explicar que esse processo é utilizado para proteção 
de estátuas de cobre.  
Experimento II - Eletrólise aquosa do cloreto de sódio: Questionar se a 
eletrólise é usada apenas para a purificação e revestimento de compostos 
metálicos e organizar as respostas dos alunos. Pedir para que observem os 
materiais utilizados e perguntar o que acham que irá acontecer no 
experimento. Chamar a atenção para o que os alunos observam no 
experimento e pedir para apresentarem os reagentes envolvidos.  Debater as 
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semi reações envolvidas, para possibilitar que os alunos apresentem os 
produtos formados na reação global e os elementos que sofrem oxidação e 
redução. Discutir a diferença entre eletrólise ígnea e aquosa.  
Terminar a aula com diversas imagens do uso da eletrólise na indústria 

 

 

5.1.1.1 A aula 1 com os estudantes 

Nas turmas 3001 e 3003, a aula foi ministrada conforme esperado, com a 

realização dos experimentos e distribuição dos exercícios. Já na turma 3002, em 

função do primeiro horário de aula ser às 7:00 horas, muitos alunos chegaram 

atrasados, isso fez com que apenas o experimento de cobreamento fosse realizado, 

fazendo com que o segundo experimento e a distribuição dos exercícios passassem 

para a aula seguinte.  

De maneira geral os alunos de todas as turmas se mostraram participativos, 

com exceção de um grupo de alunos da turma 3001 que apresentou comportamento 

insatisfatório, atrapalhando a concentração e o rendimento do restante da turma, não 

interagindo com os colegas nem com o professor durante praticamente toda a aula. 

Já na turma 3003, em relação ao aspecto comportamental, os estudantes iniciaram a 

aula quietos e pouco participativos, no entanto, no decorrer das atividades, 

começaram a interagir melhor. Por fim, na turma 3002, apesar dos atrasos, a turma 

como um todo participou ativamente durante todo o processo. Também foi possível 

observar que os alunos sentiram estranhamento com o uso da metodologia, porém, 

no decorrer da aula notou-se que os questionamentos levantados auxiliaram no 

desenvolvimento e os ajudaram a perceberem o conhecimento preexistente sobre o 

assunto. 

Na etapa I, nas três turmas os alunos identificaram rapidamente os metais no 

slide S1.2, inclusive nomeando alguns. Demonstraram que sabiam que os metais 

possuem diferentes propriedades, e que tinham clareza sobre como os metais 

interferem no modo de vida moderno. Sabiam onde os metais se localizavam na tabela 

periódica e responderam majoritariamente que esses elementos eram encontrados na 

natureza na forma metálica. 

Na etapa II, as discussões planejadas acerca do cobre, ouro e prata, ajudaram 

a esclarecer essa confusão, pois eles fizeram algumas perguntas cujas respostas 
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ajudaram na compreensão. No entanto, foi possível perceber que muitos alunos não 

entendiam o porquê da baixa reatividade desses materiais. Com isso, promoveu-se 

um diálogo para fazer uma breve recordação para que os alunos relembrassem os 

tipos de ligações presentes nos metais, revendo as ligações químicas: covalente, 

iônica e metálica, fazendo uso do quadro, uma vez que, a maioria não recordava a 

diferença entre elas. Grande parte dos alunos afirmou que todos os metais se 

encontram na forma metálica na natureza e as imagens de minerais e dos locais onde 

estes são encontrados foram fundamentais para se discutir e refutar essa percepção. 

Para provocar os alunos, levantou-se o questionamento sobre como os metais estão 

tão presentes no nosso dia a dia, apesar de não serem encontrados facilmente na 

forma metálica na natureza. Os alunos responderam que existia uma purificação 

desses minerais, porém não sabiam como ocorria tal purificação.  

Durante a etapa III, observou-se o que os alunos recordaram os conceitos de 

número de oxidação, oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor, aprendido 

no bimestre anterior, foi perceptível que praticamente todos os alunos não tiveram 

dificuldade com os conceitos, e que os alunos que possuíam dificuldades tiraram 

dúvidas com os colegas da turma. Observando as imagens apresentadas no  slide 

S1.7, grande parte dos alunos responderam que o processo de oxidação ocorria 

espontaneamente, possibilitando discutir que o processo natural é a oxidação do 

metal exposto ao meio ambiente, e se queremos reduzir o metal, isso só irá ocorrer 

com alto gasto energético. 

A impressão causada pela a exibição do vídeo V1, tornou-se possível promover 

uma discussão com os alunos sobre as principais características e a importância do 

alumínio para a sociedade, as etapas do processo de obtenção de alumínio, e o alto 

custo para a sua produção e o fato de que só é possível obtê-lo a partir do processo 

de eletrólise, o qual eles não conheciam.  

Na etapa V, ao longo do primeiro experimento, ficou claro que alguns alunos 

ainda apresentavam dificuldade para entender como ocorria a eletrólise, mas os 

questionamentos e a realização do experimento contribuíram para sanar as dúvidas 

presentes. Mesmo com o primeiro experimento os alunos não conseguiram realizar 

associações que os permitissem perceber que é possível produzir outras substâncias, 

sem ser metais, no processo de eletrólise, o que tornou a observação do segundo 

experimento, com a surpresa da formação de um produto não metálico, bastante 
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proveitosa inclusive para a compreensão da diferença entre eletrólise aquosa e ígnea. 

Para esta aula, a experimentação foi planejada para o final, como forma de 

complementar o conteúdo. Foi feito deste modo para habituar os alunos à metodologia 

de trabalho. É importante ressaltar que a experimentação poderia ser realizada no 

início da aula, e a partir dela desenvolver todo o andamento proposto.  

 

5.1.2 Aula 2 

Para esta aula, foram confeccionados três materiais impressos que consistiam 

em casos fictícios, baseados em casos reais, de contaminação por diferentes metais 

pesados para serem trabalhados ao longo do bimestre. O material multimídia desta 

aula também faz uso dos recursos de animação do programa Power Point e de 

imagens de domínio público. Também traz as manchetes das reportagens: Hungria 

declara emergência após vazamento de 'lama vermelha'6, Mar de lama vermelha' na 

Hungria foi causado por falha humana, diz premiê7 e Lama vermelha na Hungria corre 

para o rio Danúbio e ameaça causar catástrofe ecológica8. Para fomentar uma 

discussão sobre a questão ambiental referente à contaminação por metais pesados 

causada pela mineração, incluindo os desastres ambientais de Barbacena, Mariana e 

Brumadinho, bem como o processo de construção de barragens, o material multimídia 

incorpora alguns trechos dos seguintes de vídeos, apresentados separadamente ou 

compilados: 

1- Tinha gosto de perfume - Barcarena e os crimes ambientais impunes9 (3:48 

a 4:25; 4:51 a 5:12; 6:37 a 9:21 e 11:55 a 12:13) e Barcarena, Cidade contaminada10 

(4:00 a 6:27). 

 
6 Hungria declara emergência após vazamento de 'lama vermelha'. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/mundo/hungria-declara-emergencia-apos-vazamento-de-lama-vermelha-
2943257> Acesso em: 24/04/2019 
7  Mar de lama vermelha' na Hungria foi causado por falha humana, diz premiê. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/10/mar-de-lama-vermelha-na-hungria-foi- causado-por-
falha-humana-diz-premie.html> Acesso em: 24/04/2019 
8 Lama vermelha na Hungria corre para o rio Danúbio e ameaça causar catástrofe ecológica 

Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/mundo/2010/10/810346-lama-vermelha-na-hungria -corre-
para-o-rio-danubio-e-ameaca-causar-catastrofe-ecologica.shtml> Acesso em: 24/04/2019 
9 “tinha gosto de perfume - Barcarena e os crimes ambientais impunes”. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=5Y-veie86O0&t=733s> Acesso em: 04/04/2019 
10 “Barcarena, Cidade contaminada”. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=c5DYIyjBDGw&t=536s> Acesso em:04/04/2019 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/10/mar-de-lama-vermelha-na-hungria-foi-causado-por-falha-humana-diz-premie.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/10/mar-de-lama-vermelha-na-hungria-foi-causado-por-falha-humana-diz-premie.html
https://m.folha.uol.com.br/mundo/2010/10/810346-lama-vermelha-na-hungria-corre-para-o-rio-danubio-e-ameaca-causar-catastrofe-ecologica.shtml
https://m.folha.uol.com.br/mundo/2010/10/810346-lama-vermelha-na-hungria-corre-para-o-rio-danubio-e-ameaca-causar-catastrofe-ecologica.shtml
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2- O que são barragens 11  

3- Rompimento da Barragem em Brumadinho-MG12 (trecho da reportagem do 

Jornal Nacional do dia 01/02/2019 que mostra o momento exato do rompimento da 

barragem da Mina do Córrego de Feijão). 

4- Conexão Repórter 29/11/2015 - Tragédia ambiental13 (9:00 a 10:10), CQC 

16/11/2015 - Mariana a tragédia - rompimento da barragem14 (10:50 a 11:22), 

Conexão Repórter 29/11/2015 Tragédia ambiental15 (42:00 a 43:07 e 44:00 a 44:30), 

CQC 16/11/2015 - Mariana a tragédia - rompimento da barragem16 (11:54 a 12:17), 

Veja como está Mariana (MG) um ano após o desastre que devastou a cidade17 (26:00 

a  27:00 e 27:48 a 28:29),  

5- Cacimba de Mágoa. Álbum: Lá da Alma18 (Música sobre o desastre de 

Mariana: Falamansa e Gabriel O Pensador). 

O objetivo geral estabelecido para esta aula foi entender o processo de 

mineração, relacionando-o com questões ambientais, refletir sobre os acidentes 

ambientais causados pela mineração e sobre os efeitos da contaminação por metais 

pesados para a população. O andamento pedagógico proposto para esta aula, com 

as mesmas características do anterior, está descrito no Quadro 5. 

 

 

 

 
11 O que são barragens. Disponível em:<http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/servicos-para- 

comunidade/minas-gerais/atualizacoes_brumadinho/Paginas/Entenda-as-barragens-da-Vale.aspx> 
Acesso em:24/04/2019 
12 Rompimento da Barragem em Brumadinho-MG | Jornal Nacional 01/02/2019 Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=xSmjaP1cUAk> Acesso em: 27/04/2019 
13Conexão Repórter 29/11/2015 Tragédia ambiental. Disponível em https://youtu.be/QJTBe3LwKvY 

Acesso em: 27/04/2019 
14CQC 16 11 2015 – Mariana - a - tragédia - rompimento da barragem. Disponível em <https://youtu.be/-

iKTeJQirEk>.  Acesso em: 27/04/2019 
15Conexão Repórter 29/11/2015 Tragédia ambiental. Disponível em <https://youtu.be/QJTBe3LwKvY>  

Acesso em: 27/04/2019 
16 CQC 16 11 2015 – Mariana - a - tragédia - rompimento da barragem. Disponível em <https://youtu.be/-

iKTeJQirEk>.  Acesso em: 27/04/2019 
17Veja como está Mariana (MG) um ano após o desastre que devastou a cidade. Disponível em 

<https://youtu.be/wtJzelFI9Fc>.  Acesso em: 27/04/2019 
18Falamansa e Gabriel O Pensador. Cacimba de Mágoa. Álbum: Lá da Alma. Disponível em 

<https://youtu.be/zX11uEaCZlY>. Acesso em: 27/04/2019 

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/servicos-para-comunidade/minas-gerais/atualizacoes_brumadinho/Paginas/Entenda-as-barragens-da-Vale.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/servicos-para-comunidade/minas-gerais/atualizacoes_brumadinho/Paginas/Entenda-as-barragens-da-Vale.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=xSmjaP1cUAk
https://youtu.be/QJTBe3LwKvY
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Quadro 5- Andamento pedagógico proposto para aula 2 

Etapas 
Slides 

Atividades 

I 
 

S2.2 
a 

S2.4 

Projetar a imagem do slide S1.12 com a pergunta: o que é eletrólise, para 
retomar com a discussão do conteúdo da aula 1. Após a recordação, 
questionar se o processo de eletrólise é espontâneo ou não e, a partir das 
respostas dos alunos, reenfatizar que o processo consome grande quantidade 
de energia para ser realizado. Apresentar algumas minas ao redor do mundo 
e realçar as que são encontradas no Brasil. Apresentar as etapas do processo 
de obtenção dos metais e, por fim, perguntar aos alunos o que de tão ruim tem 
no rejeito para existir a necessidade da barragem. Discutir as respostas dos 
alunos, organizando-as e encaminhando para a questão da mineração do 
alumínio.  

II 
 

S2.5 
a 

s2.7 

Recordar o alto custo de produção de Alumínio e as etapas de produção e, ao 
final, discutir a quantidade de rejeito gerado e que esses rejeitos que são 
armazenados na barragem. Exemplificar com o caso de Barcarena e descrever 
os problemas originados pelo vazamento dos resíduos da mineração, mostrar 
a quantidade de lama vermelha produzida por tonelada de minério e os danos 
ambientais que esses resíduos causam. Exibir o vídeo sobre o relato dos 
moradores do entorno da mineradora em Barcarena, os problemas ambientais 
e as condições socioeconômicas, e promover uma discussão sobre as 
situações apresentadas no vídeo. Questionar se somente no Brasil ocorre 
problemas como esse, aguardar as respostas dos alunos e mostrar o desastre 
do rompimento da barragem na Hungria e seus impactos através de 
manchetes de reportagens.  

III 
 

S2.8 
a 

S2.9 

Conceituar barragens de rejeitos e interrogá-los sobre a sua função, esperar 
as respostas e em seguida apresentar o conceito relacionando-o com as 
respostas dos alunos. Expor os diferentes tipos de barragens (método à 
jusante, à montante e à linha de centro) através do vídeo e discutir os 
problemas e as vantagens de cada tipo. Evidenciar o número de barragens de 
minério encontradas no Brasil no ano de 2019, enfatizando que grande parte 
é do tipo à montante, justamente as que não possuem estabilidade garantida. 
Questionar se lembram de algum caso de rompimento de barragem, 
direcionando a discussão para o caso de Brumadinho. Apresentar o vídeo do 
momento do rompimento e apontar o número de mortos no acidente para 
discutir sobre a estrutura das barragens e os problemas gerados com ela. 

IV 
 

S2.10 
a 

S2.11 

Questionar se os alunos lembravam de outro caso parecido com o de 
Brumadinho, a partir das respostas, exibir o desastre de Mariana, discutir a 
quantidade de lama escoada, a quantidade de animais mortos com o 
rompimento, os problemas e as medidas que poderiam ser tomadas para 
minimizar as complicações.  Apresentar uma sequência de vídeos expondo os 
problemas socioambientais daquela área, a quantidade e os níveis de metais 
pesados encontrados, com o intuito de promover reflexões nos alunos sobre a 
questão ambiental. Para gerar reflexão sobre o tema trabalhado, assistir ao 
vídeo da música Cacimba de Mágoa e questioná-los sobre o que eles acharam 
de tudo que foi discutido em aula. 

V 
S2.12 

Organizar a turma em grupos, distribuir os estudos de casos e explicar como 
devem pesquisar, interpretar e entender o ocorrido em cada situação, 
exemplificando com um caso verídico.  
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5.1.2.1 A aula 2 com os estudantes 

Nas turmas 3002 e 3003, a aula foi aplicada de acordo com o tempo planejado. 

Na turma 3003, deve-se destacar a presença de dois alunos conhecedores de 

Barcarena, e, além disso, um desses jovens havia morado no local, cuja cidade foi 

contaminada por alumínio. O diálogo gerou reflexão, e os estudantes se mostraram 

inconformados com as empresas de minério e os danos causados.  

Na turma 3001, pode-se considerar a aplicação um pouco problemática, devido 

à dispersão da turma. Os jovens permaneceram pouco participativos, além da falta de 

atenção, fatos que não contribuíram para obtenção do prosseguimento imaginado. 

Outro fator agravante seria a pausa da aula para um recado da diretoria, pois não só 

prejudicou a sequência estabelecida, como também o tempo necessário para o 

encerramento. Dessa maneira, não foi possível discutir com os alunos sobre os vídeos 

4 e 5 e refletir sobre o trabalho, o qual foi distribuído e explicado rapidamente.  

Na etapa I, a maioria dos alunos lembravam do processo e contribuíram para a 

montagem de um breve esquema no quadro, apresentando os principais conceitos de 

eletrólise. Um fato que chamou a atenção dos alunos foi o fato de grande parte das 

minas apresentadas no slide S2.3 pertencerem ao território brasileiro. Alguns alunos 

discutiram entre si sobre a possibilidade de utilização da lama para a produção de 

tijolos. Outros alunos falaram que essa lama está contaminada, relembrando o 

desastre de Mariana e Brumadinho em Minas. Neste momento, o professor direcionou 

a discussão para o processo de obtenção de alumínio trabalhado na Aula 1, 

relembrando o alto custo da produção e a quantidade de rejeito gerado.  

Na etapa II, a maioria dos alunos respondeu que os problemas com rompimento 

de barragens não ocorrem apenas no Brasil, afirmaram que as barragens são 

necessárias na mineração, mas não sabiam a razão. Alguns disseram que era por 

conta dos metais ou de substâncias tóxicas. Após assistirem ao vídeo 2, na etapa III, 

discutiram sobre qual seria a forma mais segura, a mais fácil de ser construída, a mais 

barata e a com maior risco de rompimento dentre as apresentadas, os alunos se 

mostraram inconformados com a quantidade de barragens do tipo “à montante” 

existentes no Brasil, observando o fato de grande parte das mesmas não possuírem 

estabilidade garantida. Ficaram chocados com a exibição do vídeo 3, especialmente 

um grupo de alunos que sabiam do que havia ocorrido, mas não haviam assistido o 

rompimento.  
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Na etapa IV, todos os estudantes falaram do caso de Mariana e então   iniciou-

se a exposição do vídeo 4 com propósito de promover uma reflexão sobre a questão 

ambiental tratada e discutir os problemas gerados nesses desastres. Findando a aula, 

os jovens tiveram acesso ao vídeo 5 e a orientação seria refletir sobre tudo que foi 

apresentado. Neste momento, observou-se que a maioria dos alunos ficaram 

pensativos e, alguns revoltados com toda a situação em evidência.  

 

 

5.1.3 Aula 3  

Para esta aula foi organizada uma experimentação de forma expositiva e 

investigativa promovendo diálogo e questionamentos com os alunos ao longo da 

atividade prática. Nesta, foram confeccionados três conjuntos experimentais: 

reatividade de metais em ácido clorídrico, reatividade de metais em soluções salinas 

e construção da pilha de Daniell (ver Apêndice IV.V).   

Foi produzido um material multimídia com a utilização da ferramenta do Power 

Point (ver Apêndice I) como forma de orientação da sequência de aula.  O objetivo 

geral desta aula foi entender como é feita a tabela de reatividade, observar as 

diferentes intensidades de reação dos metais, o funcionamento das pilhas e o 

desenvolvimento das pilhas ao longo do tempo. No quadro 6, observa-se o andamento 

pedagógico proposto para a aula 3. 

 

Quadro 6 - Andamento pedagógico proposto para aula 3 

Etapas 
Slides 

Atividades 

I 

S3.2 

Projetar a imagem do slide S1.2 com a afirmativa: Os metais são essenciais 

para o nosso modo de vida moderno. Questionar sobre a importância dos 

metais na vida moderna, e se é possível gerar energia elétrica a partir dos 

metais. Aguardar as respostas dos alunos, levantando o questionamento que 

o processo contrário, a eletrólise, é possível e direcionando a discussão para 

a experimentação realizada a seguir.  

II 

S3.3  

Experimentação:   
Experimento III- Reatividade de metais em HCl: Convidar três alunos para 
participar da experimentação, distribuir para cada aluno 1 tubo de ensaio com 
Ácido Clorídrico 0,1M e um pedaço de um dos seguintes metais: Magnésio, 
Ferro e Cobre. Questionar a turma o que esperam que aconteça quando o 
metal entrar em contato com o ácido, aguardar as respostas e pedir que um 
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aluno de cada vez, adicione o metal a ácido para a turma ver. Discutir quais 
reagiram comparando com as respostas apresentadas, buscando junto com 
eles organizar as substâncias utilizadas no experimento conforme a sua 
reatividade. Se possível, recolher o gás produzido, perguntar qual seria, 
comprovando-o a partir da sua queima. 
Experimento IV- Reatividade de metais em soluções salinas: Convidar seis 
alunos para participar, distribuir para três deles, 3 pedaços dos respectivos 
metais, Zinco, Ferro e Cobre. Para os demais, 3 tubos de ensaio com soluções 
aquosas de sulfato de cobre, sulfato de zinco e sulfato férrico, 
respectivamente. Questionar a turma o que esperam que aconteça quando o 
metal entrar em contato com as soluções, anotar as respostas no quadro e 
pedir, a um aluno de cada vez, para adicionar o metal em cada solução e 
alertar a turma  para que observe atentamente, discutindo e relacionando com 
as respostas. Solicitar aos estudantes os metais que reagiram e promover uma 
discussão a fim de buscar a construção da ordem crescente de reatividade, 
enfatizando que a fila de reatividade foi construída empiricamente. Organizar 
a fila de reatividade para que os estudantes percebam que a reatividade é 
relativa e identificada de forma empírica. Promover comparações de 
reatividade entre diferentes metais a fim de que os alunos possam se habituar 
a usar a fila de reatividade. 
Definir reação de oxirredução e conceituar potencial de oxidação e potencial 
de redução.  

III 

S3.4 

a 

S3.6 

Experimento V- Pilha de Daniell:  Convidar os alunos para se reunirem ao 
redor da mesa para observar todos os materiais que serão utilizados. Retomar 
o questionamento se é possível construir algum dispositivo com esses 
materiais que seja capaz de gerar energia elétrica, promovendo uma discussão 
entre os alunos sobre o assunto. Adicionar o zinco e o cobre nas suas 
respectivas soluções e discutir que a reação de oxidação e a reação de 
redução ocorre simultaneamente. Indagar o que seria preciso fazer para gerar 
energia e induzir a discussão para que os alunos percebam a necessidade de 
conectar os metais e também as duas soluções. Conectar as duas soluções 
com a ponte salina e explicar seu papel na pilha. Conectar os metais e medir 
o potencial com o auxílio de um voltímetro. Definir o conceito de pilha, 
denominar o cátodo e o ânodo. Pedir para que os alunos escrevam as 
semirreações observadas e montem a equação global. Mostrar novamente a 
fila de reatividade, e pedir para os alunos observarem a posição do cobre e do 
zinco explicando o funcionamento da pilha. Dialogar sobre a construção de 
diferentes pilhas através da tabela de reatividade, apresentar o diagrama das 
pilhas. 

IV 

S3.7 
Mostrar a descoberta e evolução das pilhas e baterias ao longo da história.  

 

 

5.1.3.1 A aula 3 com os estudantes 

Nas turmas 3001 e 3003 a aula ocorreu conforme o planejamento. Já na turma 

3002, não foi possível finalizar a aula programada. Por ser a primeira aula do dia, 

muitos alunos da 3002 geralmente chegaram atrasados, acarretando o atraso no início 

da aula, além de a explicação sobre o funcionamento da pilha ter levado mais tempo 

do que o previsto, deixando então a linha do tempo sobre as pilhas para a aula 

seguinte.  
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De maneira geral, os alunos das três turmas estavam empolgados com os 

experimentos, questionando sobre a reatividade e sanando as dúvidas. A construção 

da pilha de Daniell facilitou o entendimento de cada parte do seu funcionamento. 

Apesar disso, na turma 3001 os alunos continuavam pouco participativos e somente 

um grupo de alunos interagiu com o experimento e questionaram sobre o mesmo, 

deste modo, o rendimento desta turma foi baixo comparado às demais.  

Um questionamento importante levantado na turma 3003 foi se o cobre reage 

com alguma substância, pois dentre os metais utilizados nos experimentos feitos, ele 

foi o único que não reagiu. Realizou-se, então, o experimento do cobre com nitrato de 

prata, que não estava proposto inicialmente. Após os alunos observarem, tornou-se a 

discussão sobre reatividade até que eles compreenderam que o cobre reage, mas que 

isso depende das condições em que o experimento está sendo realizado. A partir 

disso, as discussões foram ampliadas e, ao final, foi observado maior compreensão 

que nas demais turmas. É importante ressaltar que para um maior aproveitamento da 

experimentação deveria levar em consideração uma reação com o cobre no 

planejamento inicial, pois grande parte dos alunos apresentaram dificuldades de 

observar o cobre como um agente redutor.  

Na etapa I, quando questionados sobre a geração de energia a partir dos 

metais, a turma ficou dividida sobre o assunto, com isso teve uma breve recordação 

das aulas anteriores e procedeu-se, então, para a etapa II.  Os alunos observaram a 

liberação de gás em dois metais, e cada metal liberou uma quantidade diferente, 

salientando sobre a diferente reatividade. Os alunos ficaram surpresos com a 

quantidade de gás produzido na reação com magnésio e, quando questionados, 

grande parte dos jovens afirmou ser o oxigênio o gás liberado no processo. 

Dando sequência, quando foi perguntado a turma o que esperavam que 

acontecesse em cada tubo de ensaio eles responderam que não sabiam o que iria 

ocorrer. Nesse momento, os alunos ficaram surpresos que os metais reagiram com 

soluções de outros metais, não apenas com ácidos e, questionaram por que não 

ocorreu liberação de gás como no experimento anterior. A partir desse 

questionamento, organizamos os reagentes e juntamente com os alunos, montou-se 

as reações com os possíveis produtos e, com isso, os alunos entenderam por que não 

houve liberação de gás. 
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Na etapa III, com o experimento da construção da pilha de Daniell, quando 

questionados, grande parte dos alunos responderam que era possível produzir 

energia elétrica a partir de metais e uma parcela falou que não sabia. Então, começou 

a discussão sobre a reação de oxidação-redução dos metais atingir o equilíbrio 

quando se adiciona os metais de Zinco e Cobre nas suas respectivas soluções. 

Quando, no próximo passo, os alunos falaram que era necessário conectar os dois 

metais, estes foram conectados e mediu-se com o auxílio de um voltímetro se estava 

conduzindo corrente elétrica, constatando-se que não. Quando se perguntou o que 

estava faltando para que a pilha funcionasse, parte dos alunos das 3 turmas 

responderam que era necessário conectar as soluções. A partir desta resposta, foi 

apresentada a ponte salina, adicionando-a a solução e mediu-se novamente com o 

voltímetro, observando então, a corrente gerada pela pilha. Após estruturarmos a pilha 

de Daniell, os alunos discutiram novamente o funcionamento e as reações envolvidas 

e, quando retomamos a fila de reatividade, os estudantes começaram a discutir a 

construção de pilhas com diferentes metais.  

 

5.1.4 Aula 4 

Para esta aula foi elaborado um material multimídia (apêndice I) fazendo uso 

dos recursos de animação do programa Power Point com imagens de domínio público 

e a manchete da reportagem: “Terreno de antiga fábrica de baterias vira garimpo de 

chumbo”19, com o propósito de mostrar a mineração inadequada. Além da reportagem, 

apresentou dados da primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, em 1972; 

as primeiras leis ambientais para controle de substâncias tóxicas no EUA, em 1976, 

e, as primeiras leis ambientais sobre lixo eletrônico – CONAMA no Brasil, 199920 . 

Também foi elaborada uma lista de exercícios envolvendo o tema e o conteúdo 

trabalhado nas aulas (mostrada no Apêndice III), que fez parte do material de estudo 

para a avaliação bimestral. 

Os objetivos da aula incluíram reconhecer a diferença entre eletrólise e pilha, 

calcular o potencial de uma pilha, promover uma discussão sobre importância da 

 
19Terreno de antiga fábrica de baterias vira garimpo de chumbo no interior de SP. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2018/08/19/terreno-de-antiga-fabrica-de- baterias-
vira-garimpo-de-chumbo-no-interior-de-sp.ghtml >Acesso em: 06/05/2019 
20RESOLUÇÃO CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999 Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008040356.pdf> acesso em: 06/05/2019 

https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008040356.pdf
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conscientização quanto ao descarte de materiais eletroeletrônicos e os problemas 

causados pelo descarte inadequado, conforme mostra o andamento pedagógico 

apresentado no Quadro 7. 

 

Quadro 7- Andamento pedagógico proposto para aula 4 

Etapas 
Slides 

Atividades 

I 

S4.2 

a 

S4.4 

Iniciar a aula com o slide S3.2 com o questionamento se é possível gerar 

energia elétrica a partir de metais para retomar o diálogo sobre geração de 

energia. Observar o que os alunos recordam sobre as aulas anteriores, 

apresentar uma junção dos slides S3.5 e S3.7 para esclarecer possíveis 

dúvidas, recordar as invenções ao longo da história.  

II 

S4.5 

a  

S4.6 

Relembrar os processos de pilha e eletrólise, mostrar a diferença entre eles, 
como também o conceito de potencial de eletrodo. Conceituar o Eletrodo 
Padrão de Hidrogênio e o Potencial Padrão de Redução. Questionar os 
estudantes se seria possível prever o Potencial de uma pilha sem a 
necessidade de montá-la e a partir das respostas dos alunos, explicar como 
calcular o potencial padrão de uma pilha e determinar o potencial da pilha 
de Daniell, para comparar com o potencial encontrado experimentalmente. 
Exercitar a construção de diferentes pilhas e o cálculo dos seus respectivos 
potenciais, comparar as pilhas formadas por diferentes metais. 

III 

S4.7 

a 

S4.11 

Questionar sobre o processo a ser realizado quando a carga de uma pilha 

acaba, e discutir com os alunos se é possível reutilizar os metais dos 

equipamentos eletrônicos. Apresentar o conceito de REEE (Resíduo de 

Equipamentos Eletrônicos e Elétricos), exibir uma imagem de um aparelho 

eletrônico aberto, evidenciar os diferentes metais presentes e enfatizar os 

nocivos e os problemas causados por eles. Discutir sobre ser possível ou 

não retirar os metais que se encontram dentro dos equipamentos 

eletrônicos para introduzir o termo mineração urbana, levando para o 

debate a opinião dos alunos sobre o assunto. Mostrar algumas imagens de 

países subdesenvolvidos e os diversos impactos ambientais causados 

pelos descartes e mineração urbana. Analisar a manchete “Terreno de 

antiga fábrica de baterias vira garimpo de chumbo”, discutindo a mineração 

inadequada realizada no local. 

IV 

S3.7 

Discutir sobre a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, em 
1972; as primeiras leis ambientais para controle de substâncias tóxicas nos 
EUA, em 1976, e, as primeiras leis ambientais sobre lixo eletrônico no 
Brasil, 1999. Instruir os alunos sobre os conceitos de crime, inflação e dano 
ambiental. Dialogar sobre os problemas apresentados durante o bimestre. 
Debater sobre a coleta de lixo eletrônico e a importância dos 3’rs (reduzir, 
reutilizar e reciclar).  
Distribuir a lista de exercícios 
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5.1.4.1 A aula 4 com os estudantes 

Nas turmas 3002 e 3003 a aula foi ministrada conforme o planejado, já na turma 

3001, a aula foi finalizada ao final da etapa II para gravar uma reportagem para um 

jornal. Desta maneira, não foi possível trabalhar a conscientização ambiental e 

descarte de eletroeletrônicos com a turma. Como esta era a última aula do bimestre, 

prejudicou a sequência planejada. 

Na etapa I, observou-se que grande parte dos alunos conseguiram 

compreender os processos de pilha e eletrólise, mostrando a diferença entre eles. 

Para os alunos que ainda possuíam dificuldades, os colegas sanaram as dúvidas. 

Na etapa II, quando questionados se seria possível prever o Potencial de uma 

pilha a partir das reações ocorridas, inicialmente os jovens não responderam. 

Entretanto, com o desenrolar das indagações, começaram a desenvolver respostas, 

mas não sabiam realizar os cálculos. Após as explicações, eles calcularam juntos o 

potencial da pilha de Daniell. Quando realizadas perguntas para exercitar a 

construção de diferentes pilhas, os alunos realizaram os cálculos e compararam a 

eficiência, mostrando os seus respectivos potenciais. 

Um fato importante ocorreu na turma 3003 quando foram questionados sobre 

os locais para descarte de pilhas. Um aluno logo respondeu que descartava em um 

lixo comum, mas, após toda a discussão em sala, observou que o pensamento do 

aluno havia mudado, e o mesmo estava repensando suas atitudes. Muitos estudantes 

desconheciam o processo a ser realizado após a pilha acabar, e nenhum citou os 

postos de coleta. Nesse contexto, tornou-se fundamental apresentar o conceito de 

REEE, Resíduo de Equipamentos Eletrônicos e Elétricos, enfatizando as substâncias 

nocivas e de alto valor comercial. Muitos alunos ficaram revoltados com a situação 

mostrada sobre os países subdesenvolvidos e os diversos impactos ambientais 

causados pelos descartes e mineração urbana, proporcionando um breve debate 

sobre acesso à informação e preservação ambiental, que facilitou a discussão sobre  

as leis ambientais, a coleta de lixo eletrônico e a importância dos 3’rs (reduzir, reutilizar 

e reciclar). 

Ao final da aula, em todas as turmas, a professora da turma informou aos 

alunos que iria ter um centro de coleta no final de semana após esta aula e muitos 

alunos informaram que iriam separar as pilhas e baterias e levar no descarte que 

ocorreria na praça da Cantareira, centro de Niterói. 
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6 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA - AS AVALIAÇÕES 

Neste capítulo apresentamos o formato das avaliações que foram aplicadas 

aos alunos, incluindo os estudos de caso, assim como as avaliações que foram 

realizadas pelos estudantes e pelo professor da turma com relação aos materiais e 

estratégias. 

 

6.1 Avaliações aplicadas aos alunos  

Para compor a avaliação bimestral foram utilizadas as listas de exercícios que 

estão dispostas nos Apêndices II e III. Em combinação com a professora, não era 

necessário acertar os exercícios da lista, independente de certo ou errado, a entrega 

de cada lista corresponderia a 1 ponto.  Nas turmas em que houve tempo hábil para 

que os alunos ainda em sala de aula iniciassem a resolução dos exercícios da lista, 

foi possível prestar atendimento e tirar dúvidas. No entanto, quando as listas foram 

entregues para resolver em casa, especialmente no caso da turma 3001, por causa 

das interrupções citadas anteriormente, poucos alunos tiraram dúvidas, mesmo tendo 

a liberdade de fazer perguntas por e-mail e por mensagem. Após a entrega, foram 

corrigidas, apontando e discutindo os erros presentes nas resoluções.  

Outra forma de avaliação utilizada foi a prova bimestral mostrada no apêndice 

VIII. Esta abarcou todos os assuntos discutidos em sala, exercícios retirados das listas 

e questões adaptadas de vestibulares.  

Além das listas de exercícios e da prova, a avaliação bimestral também incluiu 

um trabalho com o estudo de casos. A apresentação dos trabalhos sobre o estudo de 

casos ocorreu na última aula antes das provas. Cada grupo entregou um relatório 

escrito contendo a descrição da resolução do caso, explicando todos os problemas e 

como ocorreu a contaminação, mostrando as reações químicas e todos os conceitos 

envolvidos. No quadro 8, descreveremos brevemente cada caso, em que na primeira 

coluna identifica-se o caso e na segunda a descrição do mesmo. 
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Quadro 8 - Apresentação dos casos 

Casos Descrição 

Caso I 

Consistiu em uma história fictícia baseada em problemas reais sobre 
contaminação por cromo ocorrido na cidade de Hinkley, Califórnia. O 
enredo fala de uma cidade no interior da Bahia em que a prefeitura, em 
parceria com uma grande empresa, iria construir uma estação de 
tratamento e distribuição de água. Com o passar do tempo vários 
moradores passaram a desenvolver uma série de problemas de saúde. 
Apresenta-se o caso aplicado com a turma no apêndice V.I. 

Caso II 

Baseia-se em casos reais sobre contaminação por mercúrio. O principal 
acidente em que se baseou o caso foi o desastre de Minamata. O enredo 
fala sobre uma cidade no entorno de uma lagoa em que se localizava uma 
empresa de fabricação de PVC. Com o passar dos anos, começaram a 
observar que alguns animais demonstravam sintomas. Posteriormente os 
moradores passaram a apresentar os mesmos problemas de saúde. O caso 
está apresentado no apêndice V.II. 

Caso III 

Apresenta-se uma história fundada em contaminações de chumbo de 
diversos casos reais. Conta a história de uma cidade no interior em que 
existia um grande polo industrial e uma grande empresa automotiva se 
instalou no local. Em parceria com a prefeitura, assinando diversos acordos, 
a empresa custeou a construção de vias asfaltadas pela cidade, utilizando 
o resíduo da produção dos lingotes. Com o passar do tempo, os moradores 
começaram a apresentar uma série de problemas de saúde. O caso 
encontra-se exposto no apêndice V.III. 

 

 

Além do relatório, cada grupo realizou uma apresentação oral para toda a 

turma, na qual apontou os resultados e trouxe casos reais similares sobre a 

contaminação do mesmo metal do trabalho. Conforme as orientações iniciais, as 

apresentações podiam ser em forma de teatro ou apresentação oral, com ou sem o 

uso de slides. No que segue, as apresentações dos grupos serão descritas e 

comentadas agrupadas de acordo com o caso trabalhado. 

 

6.1.1 Caso I: contaminação por cromo  

Foram apresentados um total de cinco trabalhos referentes à contaminação por 

cromo, sendo eles: um grupo na turma 3001, dois grupos na turma 3002 e dois da 

3003. A seguir será discutido cada trabalho. 

Na turma 3001, o grupo realizou sua apresentação oralmente e sem uso de 

outro recurso. Os integrantes, mostrados na figura 2 durante sua apresentação, 

iniciaram fazendo um breve resumo sobre o caso, apresentando os pontos que 

levaram à contaminação e os sintomas descritos, apontando o cromo como agente 

contaminante.  
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Figura 2: Apresentação sobre o cromo na turma 3001 
 

Em seguida, apresentaram a diferença entre o cromo com número de oxidação 

+3, essencial para o corpo e o cromo hexavalente, que é prejudicial, expondo os 

sintomas provocados por essa contaminação. O trecho do trabalho escrito que 

apresenta tal afirmativa diz: “Cromo é um metal que é essencial para nossa vida. Ele 

aumenta a tolerância de glicose e acaba auxiliando na diminuição da formação de 

colesterol e até melhora diabetes do tipo 2. Porém, no ato de cromação há a liberação 

do cromo hexavalente, o cromo no estado de oxidação +6. Este tipo de cromo é uma 

forma altamente tóxica e poluente deste metal. Podendo causar irritação das vias 

respiratórias por meio da inalação, tumores, doenças fatais e é cancerígeno.” Também 

relataram um caso semelhante ocorrido em Canoas, no Rio Grande do Sul.  

Na turma 3002, ambos os grupos também realizaram a apresentação sem a 

utilização de slides. A figura 3 mostra a fotografia do grupo 3002-IA, que iniciou a 

apresentação com um breve resumo do caso para contextualizar a turma e expôs o 

cromo como metal responsável pela contaminação, mostrando seus diferentes níveis 

de oxidação e os problemas causados pelo cromo hexavalente. Um trecho do relatório 

diz: “O metal responsável pela contaminação foi o cromo VI, ele recebe esse nome 

devido ao seu nível de oxidação. O cromo é um mineral essencial ao homem, porém 

em alguns casos pode ser tóxico e esse é o caso do cromo VI, ele é produzido por 

processos industriais de eletrônicos com tratamento anticorrosivo. Este cromo é 

carcinógeno e afeta o sistema imunológico de seres humanos, também apresenta 

alguns sinais e sintomas como: tumores, alterações no feto e doenças no sangue e 

nos rins.”  
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Figura 3: Apresentação sobre o cromo na turma 3002 

 

O grupo também apresentou como ocorreu a contaminação e o recurso que 

pode ser utilizado para reduzir os níveis de cromo VI na cidade descrita no caso. 

Descrito em seu relatório da seguinte forma: “A contaminação se deu através da água, 

pois ela geralmente ocorre no esgoto de indústrias que não recebem tratamento 

adequado e são lançados nos leitos de rios e acabam contaminando quem entra em 

contato com essa água. No caso apresentado acima a contaminação ocorreu pois o 

filho de Dona Graça brincava no córrego perto de sua casa e sua família cultivava 

uma horta. Algumas formas de evitar a contaminação são através dos processos de 

remoção do Cr (VI) de águas contaminadas inserindo a filtração por membranas, 

precipitação química, osmose reversa, troca iônica, extração por solventes, absorção, 

entre outros. A absorção se destaca em meio a esses processos como o mais eficaz 

na remoção de metais pesados.” 

Finalizaram expondo dois casos semelhantes, um de contaminação causado 

por uma empresa na região metropolitana de Porto Alegre, e outro do filme “Erin 

Brockovich - Uma Mulher de Talento” que conta um caso verídico de contaminação 

por cromo na cidade de Hinckley, Califórnia.  

Já o grupo 3002-IB, mostrado na figura 4, ao chegar na escola, não havia 

relatório para entregar e não havia preparado uma apresentação. Quando falaram que 

não conseguiram, no início da aula, a licencianda leu o caso com os alunos e indicou 

os pontos chaves da resolução, apresentando o metal contaminante. Com isso, 

durante a apresentação dos outros grupos, os alunos pesquisaram e montaram uma 

pequena apresentação, o grupo limitou-se a ler suas anotações para a turma, que 

apontavam os principais problemas encontrados e identificou que a contaminação foi 
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causada pelo cromo hexavalente, como ocorre a contaminação e os sintomas 

causados. O relatório escrito só foi entregue na semana seguinte e, embora tudo que 

foi pedido estivesse descrito no relatório, o grupo não aprofundou as discussões, 

mostrando pouco interesse com o trabalho, além de não participarem da aula, 

desrespeitando os colegas.  

 

 

Figura 4: Apresentação sobre o cromo na turma 3002 

 

Para exemplificar, apresentaram um caso de contaminação por cromo (VI) que 

ocorreu na região metropolitana de Porto Alegre em 2017. 

Na turma 3003, ambos os grupos realizaram uma apresentação oral com a 

utilização de slides. A figura 5 mostra a apresentação do grupo 3003-IA, iniciada com 

a exposição das características físico-químicas do cromo e o conceito de cromação 

de peças metálicas, evidenciando as vantagens e desvantagens. Expuseram o caso 

relacionando os pontos relevantes com o de contaminação por cromo, exemplificando 

com o episódio ocorrido na cidade de Hinckley, Califórnia, apresentado no filme “Erin 

Brockovich - Uma Mulher de Talento”. Como processo de remoção da contaminação 

por cromo hexavalente, apontaram no relatório: “Dos processos mais utilizados para 

remover o Cr(VI) de águas residuárias incluem filtração por membranas, precipitação 

química, osmose reversa, evaporação, troca iônica, extração por solventes, adsorção, 

entre outros. Entre esses métodos, a adsorção se destaca como processo físico-

químico eficaz na remoção de íons de metais pesados de águas até mesmo quando 

presentes em baixas concentrações.” 
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Figura 5: Apresentação sobre o cromo na turma 3003 

 

O grupo 3003-1B iniciou expondo o conceito de metais pesados e os principais 

representantes do grupo, onde podem ser encontrados no meio ambiente e quais os 

principais responsáveis por essa contaminação. O trecho do relatório escrito que 

descreve tal afirmativa diz: “Metais pesados podem ser encontrados na água, no solo 

e minérios. Eles contaminam o meio ambiente principalmente em virtude da ação do 

homem em buscar esses metais para diversas atividades. Os principais responsáveis, 

normalmente, pela contaminação de águas e do solo por metais pesados são: 

Indústrias mineradoras; Indústria de galvanoplastia; Indústrias de manufaturas de 

produtos eletrônicos; Produtos como tintas, pilhas, fertilizantes, pesticidas, canos para 

água, termômetros e lâmpadas.” A figura 6 mostra a apresentação do trabalho em 

sala. 

 

 

Figura 6: Apresentação sobre o cromo na turma 3003 
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Continuando a apresentação, fizeram um breve resumo sobre o caso, 

apresentando os pontos que levaram à contaminação e os sintomas descritos, 

apontando o cromo como agente contaminante. Apresentaram o metal, seus 

diferentes estados de oxidação e os efeitos do cromo VI no organismo. Dois trechos 

apresentado no relatório escrito dizem: “O Cromo é metal que existe em cada um de 

seus estados de oxidação, de -2 a +6, porém somente os estado 0,+2,+3 e +6 são 

comuns mas somente, os Cromo +3 (Cr(III)) serve como uns dos nutrientes essenciais 

para o metabolismo de carboidratos e lipídios, ajuda o corpo humano a usar a insulina, 

que transfere a glicose do sangue para as células, além de diminuir o LDL "Colesterol 

Ruim".” e “O Cromo Hexavalente, utilizado na maioria das vezes em processos 

industriais, é um agente bastante prejudicial ao organismo devido à sua toxicidade, 

irritabilidade e ação corrosiva no corpo humano. Chegando a ser carcinogênico 

(cancerígeno); os efeitos do cromo variam de acordo com a quantidade absorvida pela 

corrente sanguínea, a rota e o tempo de exposição.”  

Ao final, como exemplo de contaminação por cromo, o grupo também utilizou o 

caso de Hinckley, Califórnia.  

 

6.1.2 Caso II: Contaminação por Mercúrio  

Também foram apresentados cinco trabalhos deste caso, sendo um grupo na 

turma 3001 e 3002 e dois grupos na turma 3003, sendo um desses grupos encontrou 

e discutiu um metal diferente do mercúrio. Todos serão discutidos adiante. 

O grupo da turma 3001, mostrado na figura 7, realizou uma apresentação oral 

e fez uso do recurso de slides. Os alunos apresentaram uma breve introdução do caso 

para a turma, apontaram os problemas observados, justificando a causa da 

contaminação o descarte inadequado de Mercúrio, uma vez que os sintomas descritos 

na história se assemelhavam com a contaminação por esse metal, como mostrado no 

trecho: “De acordo com os sintomas pode ser afirmado que a contaminação foi por 

meio do metal mercúrio e seu derivado, o metilmercúrio, pois os sintomas 

apresentados pelos afetados são compatíveis com os presentes na contaminação por 

mercúrio. Desta forma, foi possível verificar que os sintomas se classificam em dois 

tipos de contaminação distintas: Nos seres humanos os sintomas de cansaço 

incomum, irritabilidade, fraqueza, tremores, dor de cabeça e diminuição das funções 

cognitivas são referentes ao mercúrio metálico. (...) Já os sintomas de disfunções 

neurológicas nos fetos, paralisia nos recém nascidos, deficiências na visão e audição 
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e perda de coordenação são fatores oriundos da contaminação por mercúrio 

orgânico.” 

 

 

Figura 7: Apresentação sobre o mercúrio na turma 3001 
 

Os alunos explicaram a formação do metilmercúrio, sua toxidez e as diferenças 

em relação ao mercúrio metálico. Esclareceram também como ocorreu a 

contaminação, expondo o processo de fabricação do PVC a partir da eletrólise com 

células de mercúrio. O trecho do relatório que fala como ocorreu a contaminação diz: 

“O metilmercúrio é uma reação entre a ação microbiana e o mercúrio exposto num 

determinado meio, o produto dessa reação é altamente tóxico e diferente do seu 

regente é solúvel em água, o que o torna muito mais contagioso podendo ser 

absorvido pela pele (...) e também torna propício maior bioacumulação na cadeia 

alimentar. Como ocorrido nesse caso, durante o processo de criação do PVC, (...) 

produzido a partir da eletrólise com células de mercúrio” 

 O exemplo de contaminação citado foi o da Baía de Minamata, no Japão, e a 

forma que o grupo encontrou para diminuir e prevenir novas contaminações foi 

substituir no processo de eletrólise as células de mercúrio por células de diafragma e 

de membrana de troca iônica. 

Na turma 3002, o grupo realizou a apresentação sem a utilização de slides e 

um aluno não compareceu. O trabalho iniciou com a leitura e análise do caso, 

apontando o Mercúrio como agente responsável pela contaminação e, relacionando 

os problemas descritos no caso com os sintomas reais de contaminação por este 

metal. No trabalho escrito o grupo descreveu os estados em que o mercúrio é 

encontrado, as principais fontes antropogênicas de substâncias no Brasil e o processo 
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de bioacumulação, dizendo: “A forma mais comum de contaminação é decorrente do 

lançamento do metal pesado em ecossistemas aquáticos naturais. Uma vez presentes 

nos rios, o metal já não pode ser destruído e se torna altamente reativo. As 

responsáveis por esse grave acidente ecológico são as indústrias que utilizam o 

mercúrio em seus processos. O vazamento (proposital ou acidental) durante o 

manuseio pode levar o metal até os cursos d’água através do sistema de esgoto. Este 

tipo de acidente ocorre em metalúrgicas, indústrias de tintas e de plásticos, PVC, entre 

outras.” 

Outro trecho descrito pelo grupo falava: “O mercúrio ocorre em estado líquido 

em temperatura ambiente, porém quando a temperatura aumenta, ele é facilmente 

volatilizado pela atmosfera na forma e vapor de mercúrio. Uma vez na atmosfera, o 

vapor de mercúrio pode ser depositado ou convertido em forma solúvel e incorporado 

ao ciclo da chuva. Quando solúvel, (...) pode permanecer no meio aquático, onde será 

transformado em metilmercúrio por microorganismos presentes nos segmentos 

aquáticos. O metilmercúrio contamina toda a cadeia alimentar. (...) A concentração de 

mercúrio vai se tornando cada vez mais alta dentro da cadeia alimentar à medida em 

que os organismos se alimentam de outros.(...) Este processo é denominado 

bioacumulação.” 

O grupo expôs como caso semelhante a contaminação por mercúrio nos 

ambientes aquáticos amazônicos causada pela mineração. Mostra-se o grupo durante 

sua apresentação na figura 8. 

 

Figura 8: Apresentação sobre o mercúrio na turma 3002 
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Na turma 3003, um grupo realizou uma apresentação oral com o uso dos slides 

e o outro fez uma encenação teatral. O grupo 3003-IIA, visto na figura 9, iniciou 

apresentando o caso de maneira resumida e indicando o mercúrio como agente 

contaminante. Em seguida expuseram o conceito de metais pesados e os problemas 

comumente causados por eles.  

 

Figura 9: Apresentação sobre o mercúrio na turma 3003 

 

Apresentaram como ocorreu a contaminação, mostrando um esquema 

explicativo da fabricação de PVC a partir das células eletrolíticas de mercúrio, exposto 

na figura 10, e como forma de reduzir a contaminação propuseram maior fiscalização 

do governo, indenização das empresas as famílias que sofreram com a contaminação 

e proibir o uso de células de mercúrio na produção de PVC. 

 

Fonte: Imagens Google 

Figura 10: Esquema apresentado pelo grupo na turma 3003 

 



58 

Como caso semelhante, apresentaram o desastre de Minamata, mostrando 

fotografias da indústria e da população e de animais que sofreram com a 

contaminação por mercúrio.  

O   grupo 3003-IIB, visto na figura 11, apresentou o caso encenado a história 

de dois pescadores conversando enquanto pescavam, relatando diversos problemas 

de saúde. No desenrolar do enredo, os personagens discutiram pontos importantes 

sobre a intoxicação dos moradores e especialistas e indicaram o manganês como 

agente contaminante, apontando os sintomas e como ocorre a contaminação, 

conforme o trecho: “Ao consumir com excesso manganês acabará se acumulado no 

fígado e no sistema nervoso central decorrente das exposições prolongadas por 

inalação, provoca sintomas como tremedeira (Parkinson), por esses e outros efeitos 

prejudiciais é que o manganês é considerado tóxico e está na lista dos metais 

pesados. Como ocorre a contaminação? Exposição aguda: O manganês quando 

inalado pode provocar irritação, infecção do trato respiratório e pneumonite. Exposição 

crônica: A toxicidade sistêmica do manganês é mais comum na exposição crônica 

através da inalação e ingestão. Os efeitos mais acentuados devido à exposição 

prolongada ao manganês dão-se no sistema nervoso central, após períodos que 

variam de seis meses a três anos de exposição a elevadas concentrações. Com a 

retirada da exposição, os efeitos sistêmicos são reversíveis, porém, efeitos 

neurológicos tendem a persistir ou até mesmo progredir. Não há referência na 

literatura de efeitos cancerígenos pela exposição ao manganês.” 

 

 

Figura 11: Apresentação sobre o manganês na turma 3003 
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Mesmo apresentando um agente contaminante diferente do que o caso foi 

construído, a explicação dada pelos integrantes e a justificativa para este metal foi 

muito bem desenvolvida. O grupo propôs como medida a ser tomada pela população 

fazer uma denúncia às autoridades locais para resolver o problema da contaminação. 

Não foi apresentado pelo grupo casos similares de contaminação por manganês. 

 

6.1.3 Caso III: Contaminação por Chumbo 

Foram apresentados três trabalhos na turma 3001, um trabalho na turma 3002 

e nenhum trabalho na turma 3003. Vale ressaltar que na turma 3001, um grupo de 

alunos não apresentou o trabalho, somente entregou o trabalho escrito e na turma 

3003 não ocorreu a apresentação do caso III pois um grupo responsável não o 

realizou. A seguir será discutido cada trabalho. 

Na turma 3001, os três grupos também utilizaram slides na apresentação, 

porém um dos grupos, juntamente com o recurso de Power Point, fez uso da 

encenação teatral. O grupo 3001-IIIA expôs um breve resumo do caso, apontando os 

sintomas descritos no texto base relacionando com a contaminação por chumbo. Em 

seguida, apresentou uma análise química cujo trecho referente diz: “O chumbo 

pertence ao grupo dos metais não ferrosos, estando presente na coluna 4A da tabela 

periódica. O chumbo é um metal de coloração cinzento ou azulado brilhante, não é 

elástico, mas mole, dúctil, maleável e trabalhável a frio. [...] Um fator que afeta a 

resistência do chumbo e suas ligas é o tamanho do grão do metal. Quando exposto 

ao oxigênio do ar, ocorre rapidamente uma oxidação superficial, principalmente 

quando fundido, formando o peróxido de chumbo que protege da corrosão 

atmosférica.”  

No trecho descrito pode-se observar algumas características dos metais 

discutidas nas aulas, além do conceito de oxidação do metal. Ademais, discutiram 

como ocorre a contaminação e como tratar e prevenir o envenenamento por chumbo. 

Expuseram um caso similar de contaminação por chumbo no Brasil, de um jovem de 

Bauru que vive há mais de 20 anos com sequelas da contaminação.  A figura 12 

expõem o grupo durante a apresentação. 
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Figura 12: Apresentação sobre o Chumbo na turma 3001 

 

O grupo 3001-IIIB, mostrado na figura 13, iniciou a apresentação informando 

que o metal responsável pela contaminação foi o chumbo, justificando que esta 

ocorreu a partir do ar, água e solo. Mostraram os principais sintomas comumente 

vistos por pessoas contaminadas por esse metal, comparando com os sintomas 

descritos na história: “O metal responsável pela contaminação das pessoas foi o 

chumbo usado na fabricação de canos (...)”. A “população foi contaminada por conta 

da alimentação, pois os animais lá existentes foram contaminados, principalmente os 

peixes da região”. (...) É importante ressaltar que a “alimentação dessa região se 

baseava na atividade pesqueira.(...) Os sintomas apresentados pelos contaminados 

são comumente visto por pessoas contaminadas por chumbo foram: dor nas 

articulações e músculos; aumento da pressão arterial; dor abdominal constante; 

dificuldade de memória e concentração; anemia; aborto e infertilidade.” 

Expuseram dois casos semelhantes, um de contaminação causado pela 

Fábrica de Baterias Ajax em SP, e outro de uma mineradora em Santo Amaro da 

Purificação, no Recôncavo da Bahia.  
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Figura 13: Apresentação sobre o Chumbo na turma 3001 

 

Já no grupo 3001-IIIC, mostrado na figura 14, contou o caso por meio de uma 

história encenada em um estabelecimento local e discutindo os pontos importantes no 

enredo com os moradores e especialistas. Como o causador da contaminação 

apontaram a pavimentação das ruas com os resíduos metálicos da indústria, 

contaminando o ar e o solo. De acordo com os sintomas descritos no caso, o grupo 

relatou que ficou na dúvida entre dois metais, mercúrio e chumbo, como sendo o 

agente contaminante. Após discutirem, apontaram o mercúrio. Embora o grupo tenha 

realizado uma boa apresentação, discussão e apresentado uma justificativa relevante, 

o verdadeiro causador da contaminação era o chumbo. O caso semelhante 

apresentado pelo grupo foi o de contaminação por mercúrio na Amazônia. 

 

 

Figura 14: Apresentação sobre o Chumbo na turma 3001 
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O trabalho do grupo 3002-III, foi apresentado na forma de encenação 

entrevista.  Neste, observou-se o empenho das alunas para a realização do trabalho. 

A figura 15 mostra fotografias da apresentação do trabalho. A intoxicação descrita 

pelo grupo foi causada por chumbo. Ao final da encenação, expuseram um caso 

semelhante de contaminação causado pela Fábrica de Baterias Ajax em SP. 

 

 

Figura 15: Apresentação sobre o Chumbo na turma 3002 

 

O trabalho do grupo 3002-IIIB não foi apresentado para a turma, somente foi 

entregue o relatório. O texto apresentou uma breve introdução sobre níveis de metais 

pesados no ambiente, identificando o chumbo como elemento contaminante. Observe 

um trecho retirado do trabalho: “A principal fonte de contaminação das águas de rios 

é a indústria, com seus despejos de resíduos ricos em metais pesados. Como 

exemplos de procedimentos causadores da poluição, tem-se: as indústrias de tintas, 

de cloro, de plásticos PVC e as metalúrgicas, utilizam em seus processos metais 

pesados como o chumbo, o mercúrio e vários outros, esses metais são descartados 

nos cursos d’água após serem usados na linha de produção.” “Após se analisar os 

sintomas relatados, foi descoberto que o metal pesado responsável pela 

contaminação de Barbarena foi o Chumbo, pois muitos dos sintomas do chumbo estão 

presentes no relato.” 

Como caso semelhante, o grupo apontou que uma possível causa para a queda 

do império Romano foi a contaminação por chumbo e, além disso, apresentou a lei 

que proíbe o uso de tintas à base de chumbo em brinquedos, no Brasil, dizendo que: 

“Há estudos que apontam a contaminação por chumbo como uma das possíveis 

causas da queda do Império Romano, devido ao alto grau de intoxicação da população 

e aos seus efeitos, que possivelmente ocasionaram a desorganização do império ao 
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longo dos anos e os problemas de reprodução humana.”[...] “No Brasil, uma lei federal 

proíbe que as tintas para fabricação de brinquedos contenham mais de 0,06% de 

chumbo em sua formulação. Muitas empresas já eliminaram o uso do chumbo há 

algum tempo. No entanto, ainda existem brinquedos fabricados com tintas à base de 

chumbo, principalmente aqueles importados da Ásia ou de procedência 

desconhecida. Portanto, cabe ao consumidor adquirir produtos de empresas idôneas.” 

Nas turmas 3001 e 3003, foi possível perceber um bom comprometimento dos alunos 

com o trabalho. Eles demonstraram domínio do conteúdo, apresentando as formas 

como ocorreram as contaminações bem como explicação química para as mesmas, 

observando que conseguiram transpor o que aprenderam durante o bimestre. Já na 

turma 3002, não foi notado o mesmo empenho que nas demais turmas. Os grupos 

não possuíam domínio do conteúdo e nem envolvimento com a história. Além disso, 

grande parte da turma chegou atrasada, acarretando o atraso das apresentações. 

Foi possível perceber que nas três turmas, os estudantes interagiram melhor e 

prestaram mais atenção nas apresentações teatrais. E o caso que os alunos sentiram 

maior dificuldade foi o caso III, referente ao chumbo.  

 

6.1.4 Desempenho bimestral 

Em relação ao desempenho no bimestre, levou-se em consideração as médias 

das notas de cada turma. A média para aprovação da escola é 5 pontos e a divisão 

de notas seguiu a orientação da professora da turma e ficou da seguinte forma: Nota 

1 referente a 2 pontos para a entrega das listas resolvidas; Nota 2 referente a 3 pontos 

no trabalho do estudo de casos, sendo 1,5 pontos para o trabalho escrito e 1,5 para a 

apresentação oral; e 5 pontos para a prova final. As notas de cada turma estão 

apresentadas nos Apêndice IX.I, Apêndice IX.II e Apêndice IX.III, respectivamente.  

 Em relação às notas, observou-se que na turma 3001, em que a metodologia 

não foi aplicada conforme o planejado, o índice de aprovação foi de 62,5%, sendo a 

turma com o maior número de notas finais abaixo da média bimestral. Com isso, 

observamos que para que o ensino a partir de metodologias ativas seja eficiente, 

deve-se levar em conta um bom planejamento. Na turma 3002, o índice de aprovação 

foi de 80%, apesar de grande parte dos alunos terem sentido dificuldade com o 

método aplicado. Outro ponto importante para ser destacado é o número de alunos. 

Na turma 3003, cujo número de alunos era menor, notou-se um maior envolvimento e 

discussão durante as aulas, além de maior envolvimento no estudo de casos, o que 
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acabou refletindo nas notas. O índice de aprovação foi 90%, e os alunos alcançaram 

as maiores notas nas avaliações e médias bimestrais. 

 

6.2 Avaliação da estratégia pelos alunos e professor  

Ao final do bimestre, um questionário eletrônico foi entregue aos alunos para 

avaliarem a metodologia aplicada visando saber a opinião dos alunos e as perguntas 

e as respostas se encontram no Apêndice VI e Apêndice VII, respectivamente, e serão 

discutidas adiante. É importante destacar que de um total de 82 alunos, somente 33 

responderam ao questionário, sendo onze da turma 3001, doze da 3002 e dez da 

3003.   

Observou-se que inicialmente os alunos permaneceram quietos pois não 

apresentavam familiaridade com a metodologia, a utilização de slides com animações 

e com vídeos. Quando questionados qual o recurso que não ajudou ou atrapalhou no 

aprendizado, 36% dos alunos responderam que foi o uso de slides, justificando como 

sendo muito cansativo e estranharam não possuir conteúdo anotado no caderno.  

Desta forma, recomenda-se a redução da quantidade de slides e a maior utilização do 

quadro branco, intercalando os dois recursos. Um ponto importante é que na turma 

3003 que possuía um menor número de alunos, somente um dos alunos respondeu 

sentir dificuldade com o uso desse recurso, isso pode justificar que em turmas com o 

número reduzido de alunos esse recurso seja melhor aplicado.  

As perguntas planejadas ajudaram os alunos a entender a sequência de 

raciocínio e reconhecer os conhecimentos prévios relativos ao tema discutido. Quando 

questionados sobre a abordagem contextualizada do conteúdo para seu aprendizado, 

21,2% classificou como “muito eficiente”, 42,4% como “eficiente”, 30,3% como “pouco 

eficiente” e 6,1 % como “ineficiente”. Vale ressaltar que grande parte dos alunos que 

classificaram como pouco eficiente e ineficiente eram da turma 3001, em que a 

aplicação não ocorreu conforme o planejado. 

Os materiais utilizados foram úteis para promover a compreensão dos 

conceitos e, com o uso dos vídeos foi possível promover a reflexão necessária para o 

desenvolvimento da metodologia proposta. Ademais, a escolha e o uso dos 

experimentos e a forma de conduzi-los se mostrou acertada para o entendimento do 

conteúdo trabalhado na aula. Em relação a experimentação, ocorreu de forma 

demonstrativa devido às limitações locais, mas a participação dos alunos foi 

estimulada, ocorrendo discussão e questionamento aos procedimentos usados. Na 
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pergunta “Qual dos recursos utilizados nas aulas mais contribuiu para o seu 

aprendizado?”, 63,6% responderam que foram os “experimentos”, 33,3% o “uso de 

vídeos”, e por último o “uso de slides”, com 30,3%. Com essas respostas foi possível 

observar que o uso da experimentação em sala de aula proporciona melhor 

entendimento do conteúdo pelos alunos e a aula torna-se mais dinâmica.  

Todos os exercícios trabalhados em aula envolveram o tema discutido e o 

conteúdo trabalhado discutido nas aulas e experimentos. Ademais, todos os 

exercícios propostos foram retirados de vestibulares conforme orientação da 

professora da turma. Quando questionados sobre a quantidade de exercícios, 60,6 % 

dos alunos responderam que foram suficientes para a aprendizagem, porém alguns 

alunos sentiram a necessidade da resolução dos exercícios em sala.  

Quando perguntado como os alunos classificam a utilização do estudo de casos 

para a melhoria do seu aprendizado, 36,4% classificou como “Muito eficiente”, 48,5% 

como “Eficiente” e 15,2% como “Pouco eficiente”. Pode-se observar que com os 

estudos de casos os alunos puderam se conscientizar sobre os problemas causados 

pela contaminação por metais pesados e refletir sobre o papel social que o indivíduo 

tem na sociedade. Além disso, quando perguntado: “Qual dos recursos utilizados nas 

aulas, mais contribuiu para o seu aprendizado?”, cerca de 45.5 % dos alunos 

responderam o uso do “Estudo de casos”. Nesse sentido, podemos dizer que o uso 

desse método de ensinagem é favorável para o ensino na educação básica.   

Além do questionário, ao final do bimestre, a professora das turmas apresentou 

o seu ponto de vista em relação ao trabalho aplicado e comentou o desempenho da 

formanda conforme se observa no trecho:  

 

“Eu, Daisy Lucid professora de Química do Colégio Estadual Matemático 

Joaquim Gomes de Sousa Intercultural Brasil – China, venho por meio deste 

documento agradecer a contribuição maravilhosa dada pela formanda Isabela 

Vidinha no segundo bimestre para as turmas de terceiros anos desta instituição. 

Na forma de aplicação de uma metodologia com essas turmas sobre 

Eletroquímica e Eletrólise. Essa metodologia foi muito produtiva, primeiro pelo 

estudo dos impactos ambientais produzidos por metais pesados e daí a 

introdução sobre a eletroquímica, depois a utilização de experimentos com 

metais e a produção da Pilha de Daniel, que levou na prática a compreensão 

sobre pilhas. Sempre com listas de exercícios que ajudam os alunos a fixarem 
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e a pensarem sobre este tema tão explorado no ENEM e em outros 

vestibulares. Por fim, seminários sobre os impactos ambientais e suas 

consequências na saúde humana, que levaram os alunos a pesquisa e a 

curiosidade sobre o assunto. Só tenho a agradecer à Isabella pela dedicação 

às aulas e aos alunos, mantendo-se sempre à disposição para sanar as dúvidas 

dentro e fora da sala de aula. Inclusive, os representantes das turmas, no 

Conselho de Classe, pediram para agradecer as aulas e a dedicação de Isabela 

com eles.” 

 

Outro depoimento entregue foi do representante da turma 3003, referente a 

visão dele e da turma em relação ao trabalho aplicado, transcrito a seguir: 

 

“Vidinha, ontem terça feira tivemos o conselho de classe do terceiro ano e os 

representantes vão, pensamos que você também fosse estar lá, mas, não 

esteve. De qualquer forma deixamos lá com Daysi nossos agradecimentos ao 

seu trabalho. Sabemos que você teve diferentes turmas, conviveu com 

diferentes personalidades, mas que de qualquer forma exerceu da melhor 

forma possível o seu trabalho. Talvez tenha enfrentado algumas dificuldades 

com relação a algumas turmas, mas, o que posso te dizer, tanto pela minha 

turma, e principalmente por mim, que o trabalho que apresentou e construiu 

junto a nós, foi maravilhoso. Particularmente, não gosto muito de química, mas, 

as aulas que você deu, trazendo as práticas ( que nos estimulavam cada vez 

mais ), me ajudaram demais, e tornou prazeroso a mim a aula de química, de 

forma em que eu me interessasse muito, e isso me serviu de estímulo e um 

conteúdo não tão simples como eletroquímica se tornou legal. Curti muito 

aprender a eletrólise, e principalmente sua aplicação , você não se resumiu a 

nós explicar o conteúdo na teoria, mas principalmente no seu uso, na sua 

prática e na sua importância a nós , nos mostrando como usamos a 

galvanização em diferentes casos (que ocorre através da eletrólise) e como se 

dá o funcionamento da pilha (um processo espontâneo). De qualquer forma, 

independente dos desafios que ainda venha enfrentar, siga em frente, você 

demonstrou sua capacidade e sua vontade de passar CONHECIMENTO aos 

seus alunos. Desejamos sucesso a você!” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A partir dos relatos dos alunos e dos resultados das turmas, pode-se afirmar 

que o uso das aulas expositivas dialogadas, da experimentação e do estudo de casos 

facilitou a apropriação do conhecimento pelo aluno de forma contextualizada com sua 

realidade, indicando que o professor pode encontrar apoio nesses novos caminhos. 

Observou-se também que os questionamentos trabalhados em aula e as discussões 

sobre a questão ambiental durante toda a aplicação mostrou-se relevante e 

proporcionou um entendimento dos conteúdos de forma mais profunda e ampla.  

Foi perceptível durante a aplicação do trabalho que os alunos estão tão 

acostumados com o ensino sob a perspectiva da educação bancária que, com a 

mudança da metodologia tradicional por uma metodologia ativa, grande parte dos 

alunos estranhou e apresentaram razoável dificuldade para se adaptar e se envolver 

nos debates propostos, evidenciando a importância de mudanças na forma de ensinar 

em que o professor é protagonista, desenvolvendo a autonomia do aluno sobre seu 

próprio conhecimento. 

As aulas dialogadas serviram como um meio de imersão para a discussão 

sobre os metais pesados, dando embasamento para trabalhar os estudos de casos. 

Deste modo, percebeu-se que ao longo do bimestre os alunos se familiarizaram mais 

e se envolveram com as histórias. O estudo de casos mostrou ser uma importante 

ferramenta para o ensino na educação básica, pois o caráter social proporcionado 

pela metodologia dialética possibilita a construção de novas relações a partir da 

vivência pessoal do aluno.  

O professor necessita planejar, refletir sobre sua ação, pensar sobre o que 

será realizado, antes, durante e depois das atividades com os alunos. Nesse intuito, 

após toda a discussão ao longo do trabalho, acredito que este possui grande potencial 

para o ensino de eletroquímica, porém pretende-se revisar o planejamento para 

aprimorar os pontos que foram criticados. 

Para encerrar, faço minhas as palavras de Paulo Freire quando diz: “Ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. 
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APÊNDICES - Apêndice I Material Multimídia Power Point  
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Apêndice II Lista 1 de exercícios 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Desenvolvimento de Metodologia Ativa para o Ensino de Química 

Isabela Conceição Sant´Ana Vidinha 

 

Material de apoio didático – Lista 1  

 

Nome:___________________________________________  Turma: _______ Data: ______________ 

1) (UFPR) O elemento químico alumínio é o terceiro mais 
abundante na Terra, depois do oxigênio e do silício. A fonte 
comercial do alumínio é a bauxita, um minério que, por 
desidratação, produz a alumina, Al2O3. O alumínio metálico pode 
então ser obtido pela passagem de corrente elétrica através da 
alumina fundida, processo que, devido ao seu elevado ponto de 
fusão (2050 °C), requer um considerável consumo de energia. 
Acrescente-se ainda o alto custo envolvido na extração do alumínio de seu óxido e tem-se um processo 
energeticamente muito dispendioso. Somente a partir de 1886, quando Charles Hall descobriu que a 
mistura de alumina com criolita (NA3AlF6) fundia a 950 °C, o que tornava o processo de obtenção de 
alumínio menos dispendioso, foi possível a utilização desse elemento em maior escala. A figura abaixo 
representa o dispositivo empregado para a extração do alumínio pela passagem de corrente elétrica. 
As semirreações que ocorrem são: 

I) Al3+
(fund.) + 3e- → Al(l)  II) 2 O2-

(fund.) + C(s) → CO2(g) + 4e- 

Com base nas informações acima, estão corretas: 
a) A fusão dos minérios é necessária para permitir o deslocamento dos íons para os respectivos 
eletrodos; 
b) A reação II indica que o cátodo é consumido durante o processo. 
c)  A redução do alumínio ocorre no eletrodo de aço. 
d)  O processo de obtenção do alumínio metálico é uma eletrólise. 
e) A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros na reação total de obtenção do alumínio 
é 20. 
f) A produção de uma lata de refrigerante (13,5 g de alumínio) absorve 0,500 mol de elétrons. 

2) (Mackenzie) "A eletrólise é uma reação química não espontânea de oxirredução provocada pela 

passagem de corrente elétrica através de um composto iônico fundido (eletrólise ígnea) ou em uma 

solução aquosa de um eletrólito (eletrólise aquosa). O processo eletroquímico ígneo é amplamente 

utilizado na obtenção de alumínio a partir da alumina, que é fundida em presença de criolita para 

diminuir o seu ponto de fusão. "A respeito do processo de eletrólise ígnea, é INCORRETO afirmar que: 

a) a equação global do processo de obtenção do alumínio é 2Al2O3 → 4Al + 3 O2. 

b) a semirreação Al3+ + 3e-→ Al ocorre no cátodo da célula eletrolítica. 

c) no ânodo ocorre o processo de redução. 

d) há um elevado consumo de energia na realização desse processo. 

e) os eletrodos mais utilizados são os de grafite e platina. 

3) (FEI) O gás cloro pode ser obtido pela eletrólise da água do mar ou pela eletrólise ígnea do cloreto 

de sódio. Assinale a afirmativa correta com relação a esses dois processos: 

a) ambos liberam Cl2 gasoso no catodo. 
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b) ambos envolvem transferência de 2 elétrons por mol de sódio. 

c) ambos liberam H2 no cátodo. 

d) ambos liberam Na metálico no cátodo. 

e) um libera H2 e outro Na metálico no cátodo. 

4)Na indústria de galvanoplastia uma das técnicas utilizadas é a cromagem, que consiste na cobertura 
de peças metálicas com cromo para proporcionar beleza e durabilidade. Neste processo, a própria 
peça metálica funciona como um dos eletrodos. Na eletrólise do sulfato de cromo (III), Cr2(SO4)3, o íon 
Cr3+ é reduzido a Cr° sobre a peça e o oxigênio da água é oxidado a O2 no outro eletrodo. É CORRETO 
afirmar que: 

a) a deposição de um mol de cromo requer um mol de elétrons. 

b) o íon Cr3+ oxida a peça metálica. 

c) a peça metálica funciona como ânodo. 

d) a solução fica mais ácida no decorrer da eletrólise. 

5)(FGV) As reações químicas de oxirredução são importantes no nosso cotidiano; muitas delas fazem 

parte das funções vitais dos organismos de plantas e animais, como a fotossíntese e a respiração. O 

cromo trivalente é reconhecido atualmente como um elemento essencial no metabolismo de 

carboidratos e lipídeos, sendo que sua função está relacionada ao mecanismo de ação da insulina. Ao 

contrário do íon trivalente, no estado de oxidação VI o cromo é classificado como composto 

mutagênico e carcinogênico em animais. A equação química, não balanceada, apresenta a redução do 

cromo (VI) pela glicose, em meio ácido: 

A soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes dessa equação química balanceada é iguala: 

 

6) (PUCRJ) Os coeficientes estequiométricos da reação química balanceada dada a seguir são: 

 

7)(UFRRJ) Objetos de prata podem apresentar manchas escuras em sua superfície, principalmente 

devido à formação de sulfeto de prata. Para remover essas manchas, colocamos os objetos em um 

recipiente de alumínio com solução diluída de hidróxido de sódio (soda cáustica).Esse processo pode 

ser representado pela equação: 

 

Com relação a essa equação, pede-se: 

a) os agentes: oxidante e redutor, 

b) a soma dos coeficientes de ajuste da equação. 

 

 

 

 

 

 

 

K2Cr2O7 + C6H12O6 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 +CO2(g) + H2O(l) 

 

a KMnO4 + b FeCl2 + c HCl → d MnCl2+ e FeCl3 + f KCl + g H2O 

 

 Ag2S + Al + NaOH + H2O → Ag + H2S + NaAlO2 
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Apêndice III Lista 2 de exercícios 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Desenvolvimento de Metodologia Ativa para o Ensino de Química 

Isabela Conceição Sant´Ana Vidinha 

Material de apoio didático – Lista 2  

 

Nome:___________________________________________  Turma: _______ Data: ______________

1 – ENEM 2016 (ADAPTADA) – Atualmente, 

soldados em campo, seja em treinamento ou em 

combate, podem aquecer suas refeições, prontas e 

embaladas em bolsas plásticas, utilizando 

aquecedores químicos, sem precisar fazer fogo. 

Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em 

pó e, quando o soldado quer aquecer a comida, ele 

coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação 

descrita pela equação química: 

Mg(s) + 2 H2O(l) → Mg(OH)2 (s) + H2 (g) + 350 kJ 

Nessa reação, o magnésio é reduzido ou oxidado? 

Explique através de cálculos! 

 

2 – Explique com detalhes o funcionamento de uma 

pilha, como a mostrada abaixo, evidenciando os 

processos que ocorrem. 

 

Semirreação 
Potencial padrão de 

redução (V) 

Li+ + e- 🡪 Li -3,05 

K+ + e- 🡪 K -2,93 

Mg2+ + 2e- 🡪 Mg -2,36 

Al3+ + 3e- 🡪 Al -1,66 

Zn2+ + 2e- 🡪 Zn -0,76 

Cu2+ + 2e- 🡪 Cu +0,34 

                  

3 – Considerando a tabela da questão anterior, 

monte as equações globais das pilhas que fornecem 

a menor e a maior ddp. 

 

4 – ENEM 2009 (ADAPTADA) – Para que apresente 

condutividade elétrica adequada a muitas 

aplicações, o cobre bruto obtido por métodos 

térmicos é purificado eletroliticamente. Nesse 

processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da 

célula, que está imerso em uma solução de CuSO4. 

À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, 

íons Cu2+ da solução são depositados na forma pura 

no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas 

são oxidadas, passando à solução, enquanto outras 

simplesmente se desprendem do ânodo e se 

sedimentam abaixo dele. A série eletroquímica a 

seguir lista o cobre e alguns metais presentes como 

impurezas no cobre bruto de acordo com suas forças 

redutoras relativas. 

Qual das impurezas metálicas da série, se 

sedimentam abaixo do ânodo de cobre?  

Ouro, Platina, Prata, Cobre, Chumbo, Níquel, Zinco 

Força Redutora crescente  

5 – Um dos grandes problemas ambientais, 

atualmente enfrentados nas grandes cidades, é o 

lançamento de substâncias poluentes, no meio 

ambiente, que alteram a qualidade das águas, do 

solo e do ar, a exemplo das substâncias contidas em 

baterias de aparelhos celulares. Numa bateria que 

contenha níquel-cádmio ocorre a reação: 

Cd(s) + 2 Ni(OH)3(s)  𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐾𝑂𝐻 →  CdO(s) + 

2Ni(OH)2(s) + H2O(l)   

Monte a equação global da pilha e calcule a ddp. 

Cd2+ + 2e- 🡪 Cd      Eo= -0,403V 

Ni3+  +  e- 🡪 Ni2+      Eo= -0,250V 

 

6 – Com relação aos processos eletrolíticos, marque 

V ou F 

(   ) a eletrólise, assim como as pilhas, é um processo 

espontâneo; 

(  ) – o produto de uma eletrólise ígnea é sempre 

igual ao da eletrólise aquosa; 

(  ) o polo positivo é denominado ânodo e o polo 

negativo é denominado cátodo; 

(    ) A quantidade de produtos formados na eletrólise 

depende do tempo e da corrente aplicados no 

processo. 

 

7 – Um esquema da eletrólise ígnea do cloreto de 

sódio está representado a seguir: 
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Ao se ligar a fonte, pode-se concluir que: 

a) o gás cloro (Cl2) borbulha no eletrodo A. 

b) a redução do cloreto ocorre no eletrodo negativo. 

c) os ânions são oxidados no eletrodo B. 

d) o sódio metálico é oxidado no eletrodo A 

 
8 - Foi montada uma pilha em que o polo positivo era 

constituído por um bastão de paládio, mergulhado 

numa solução de cloreto de paládio e o polo 

negativo, por um bastão de níquel, mergulhado 

numa solução de sulfato de níquel. As semirreações 

que representam os eletrodos são:   

 

Pd2+ + 2e- ⇌  Pd                  Eo = +0,99 V 

Ni2+ + 2e- ⇌  Ni                 Eo = - 0,25 V 

 

a) Escreva a reação global dessa pilha e calcule sua 

ddp. 

b) Qual semirreação ocorre no anodo e qual 

semirreação ocorre no catodo? 

 

9 - Uma célula eletroquímica é construída com 

eletrodos de zinco e de cromo em soluções de seus 

respectivos íons. 

Dados os potenciais padrão de redução: 

a) Escreva a representação IUPAC da pilha formada. 

b) Calcule a sua ddp. 

 

10 - Para a proteção contra corrosão de tubos 

metálicos, é comum o uso de eletrodos de sacrifício 

(blocos metálicos conectados à tubulação). Esses 

blocos metálicos formam com a tubulação uma 

célula eletroquímica que atua como ânodo de  

sacrifício, fornecendo elétrons aos tubos metálicos 

para impedir sua corrosão, conforme representado 

na figura abaixo. 

Usando a tabela de potenciais-padrão de redução, 

considere as seguintes afirmativas: 

1. A reação química que ocorre no ânodo de 

sacrifício é a reação de oxidação. 

2. Se a tubulação (metal 1) for de ferro, o ânodo de 

sacrifício (metal 2) pode ser feito de zinco. 

3. Se a tubulação (metal 1) for de cobre, o ânodo de 

sacrifício (metal 2) pode ser feito de prata. 

4. O metal usado no eletrodo de sacrifício será o 

agente redutor na reação eletroquímica. 

Quais são as alternativas corretas? 

 

11 – Observe a figura abaixo. 

 

 
 

A pilha montada acima funcionará? Por quê? Em 

caso positivo, qual a sua ddp? 

 

12 -  A respeito do processo de cromagem de 

superfícies de aço e ferro com uma camada de Cr 

metálico, para aumentar a sua durabilidade, assinale 

verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as 

seguintes semirreações: 

Fe2+ + 2e- ⇌ Fe               Eo = -0,76 V 

Cr3+ + 3e- ⇌ Cr              Eo = -0,74 V 

  

(   )O potencial global da reação de oxirredução entre 

o Cr e os íons Fe2+ é  Eº = -1,50 V. 

(   )A reação de oxirredução entre o Cr e os íons Fe2+ 

é:  Cr + Fe2+ ⇌ Cr3+ + Fe. 

( )O Cr oxida mais facilmente que o Fe, o que 

significa que a presença do Cr retarda o 

enferrujamento do Fe.  

(   )O Cr é um agente redutor mais forte que o Fe. 
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Apêndice IV.I Experimento I - Cobreação de uma peça metálica 

 

Materiais  

Béquer de 100 mL  

Carregador de bateria adaptado com conectores jacarés  

Solução de sulfato de cobre 1,0 M  

Placa de cobre  

Peça metálica 

Voltímetro.  

 

Roteiro experimental 

Ligar o carregador à tomada e verificar com o voltímetro qual é o terminal positivo e 

qual é o negativo. Adicionar 40 mL da solução ao béquer. Com o carregador desligado, 

conectar o terminal negativo à peça metálica e o terminal positivo à placa de cobre e 

inserir ambos no béquer sem encostá-los e então ligar o carregador. Após cerca de 2 

min, desligar o carregador da energia e retirar cuidadosamente a peça da solução e 

colocar sobre um papel para secá-la, sem esfregar e observar o que aconteceu.  
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Apêndice IV.II Experimento II - Eletrólise aquosa do cloreto de sódio 

 

Materiais  

Solução de saturada de NaCl;  

Fenolftaleína;  

Carregador de celular adaptado com conectores jacarés;  

Béquer de 100 mL  

2 Bastões de grafite. 

 

Roteiro experimental 

Colocar 40 mL da solução de NaCl no béquer e adicionar algumas gotas de 

fenolftaleína. Com o carregador fora da tomada, prender os conectores aos bastões 

de grafite e inseri-los na solução de forma que não se encostem, então ligar o 

carregador à energia e observar o que acontece. 
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Apêndice IV.III Experimento III - Reatividade de metais em HCl 

 

Materiais

Pedaço de cobre;  

Pedaço de Zinco;  

Pedaço de Ferro; 

Fita de magnésio; 

Solução de ácido clorídrico 0,5 M; 

4 tubos de ensaio. 

1 tubo de ensaio com tampa

 

Roteiro experimental 

Adicionar 5 mL da solução de ácido clorídrico em 4 tubos numerados. Em seguida, 

colocar um metal em cada tubo. Repetir o experimento que produziu maior quantidade 

de gás a fim de recolhê-lo em um tubo de ensaio. Para comprovar o gás formado, 

aproxima-se um palito de fósforo aceso da boca do tubo onde o gás foi recolhido.  
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Apêndice IV.IV Experimento IV -Reatividade de metais em soluções salinas 

 

Materiais 

3 Pedaços de ferro  

3 pedaços pequenos de cobre  

3 Parafusos de zinco  

Solução de sulfato ferro II 0,1 M  

Solução de sulfato cobre II 0,5 M  

Solução de nitrato de zinco 0,5 M  

9 tubos de ensaio 

Estante para tubo de ensaio  

 

Roteiro experimental 

 Distribuir 3 pedaços de cada metal e 9 tubos de ensaio contendo as soluções, 3 

tubos com cada solução. Nos tubos contendo a solução de sulfato ferro II, adicionar 

um metal em cada tubo.  

Nos tubos contendo sulfato cobre II e nos tubos contendo nitrato de zinco, repetir o 

mesmo processo. Observar e discutir os resultados. 
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Apêndice IV.V Experimento V - Pilha de Daniell 

 

Materiais

Solução de sulfato de cobre 1M  

Solução de sulfato de zinco 1M 

Solução cloreto de potássio;  

2 béqueres de 100 mL;  

Placa de cobre;  

Bastão de zinco;  

Palha de aço;  

Tubo em U;  

Algodão; 

Voltímetro. 

 

Roteiro experimental 

Limpar as placas de cobre e zinco com a palha de aço e colocar em um béquer 40 mL 

da solução cobre e a placa de cobre. No outro béquer colocar 40 mL da solução de 

zinco e o bastão de zinco. Encostar os terminais do voltímetro na placa e no bastão e 

observar. Preencher o tubo em U com a solução de KCl, colocar os pedaços de 

algodão nas extremidades do tubo para fechá-las e, em seguida, adicionar a ponte 

salina do circuito e fazer novamente a leitura. 
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Apêndice V.I Caso do Cromo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE QUÍMICA  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Isabella Vidinha - Material de apoio didático 

 

Nome: ________________________________________Turma: _______ 

 

Caso 1 

 

Citynópolis, uma pequena e antiga cidade localizada no interior da Bahia, estava no 

centro das notícias nacionais: a prefeitura conseguiu uma liminar para a construção 

de uma estação de tratamento e distribuição de água. Em parceria com a prefeitura, 

assinando diversos acordos, uma poderosa indústria multinacional responsável por 

cromação de peças automotivas, custeou a construção desta estação, beneficiando-

se de diversas isenções fiscais. Um dos trabalhos que a empresa realizou, foi a 

implementação da tubulação para a distribuição de água potável da cidade com uma 

tecnologia que, segundo a empresa, impedia a corrosão. 

A propaganda da nova estação de tratamento estava deixando a população muito 

empolgada, acreditando que seria a mais beneficiada com o fato. Além disso, 

esperava-se que traria também para a região indústrias menores, relacionadas a 

diversas áreas, como agricultura e pecuária. 

Em entrevista para o jornal regional, Seu José, pai de duas crianças e à espera da 

terceira filha, não hesitava em dizer com orgulho da cidade em que havia nascido e 

crescido: 

— Agora vamos ter a vida que pedimos à Deus, agora nossa cidade esquecida vai se 

desenvolver! Agora vamos ter educação e saúde para nossas crianças! Agora meus 

filhos vão ter a oportunidade que não tive!!! 

Sua esposa, Dona Geraldina, concordando adicionou: 

— Nossos filhos terão emprego garantido quando crescer, né, Zé? 

— Com certeza, gê, serão pessoas muito importantes, Engenheiros, advogados, 

médicos!!Respondia Seu José sem titubear: 

 

Como todos sabiam, o crescimento econômico da cidade e o aparecimento de novas 

empresas realmente aconteceram. O número de empregos para a população 

aumentou, porém, a infraestrutura do município não sofreu grandes mudanças: boa 

parte da população continua com hospitais sucateados, e com o saneamento básico 

precário. 
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A empresa associada à prefeitura se preocupava muito com a população da cidade. 

Sempre que podia patrocinava eventos na cidade, realizava palestras sobre saúde, 

falando de alguns metais e vitaminas essenciais para a saúde, como o cálcio, 

magnésio, cromo e iodo. Além disso, a empresa possuía um projeto de auxílio à 

saúde, com médicos que tratavam a população e parte dos gastos médicos eram 

pagos pela empresa.  No entanto, mesmo com toda essa preocupação, com o passar 

do tempo, os moradores, em larga escala, mostraram sintomas de padecimento, tendo 

sido diagnosticados com doenças cancerígenas, falhas de órgãos vitais, 

sangramentos nasais, doenças intestinais diversas, problemas de coluna, dentes 

podres e tumores, além de casos de abortos e de bebês que nasciam com 

deficiências. Ninguém entendia o que estava acontecendo já que tinham atendimento 

médico de qualidade.  

O fato que começou a chamar atenção no município foi que os animais das fazendas 

começaram a morrer repentinamente, e o veterinário da cidade, observou que todos 

os animais apresentavam tumores, principalmente no intestino. Além do mais, o 

mesmo tipo de caso estava se tornando frequente na cidade.  

O primeiro caso de maior repercussão no município foi da família da Dona Graça. Seu 

filho Tobias, uma criança de 8 anos que sempre fora saudável, adorava brincar no 

córrego perto da sua casa. A família morava em um sítio perto da fábrica, onde 

cultivavam uma horta e criavam vários animais para sua própria subsistência. Quando 

a família soube que dona Graça e seu filho estavam com câncer, resolveram procurar 

um hospital no Rio de Janeiro para fazer o tratamento.  Após fazer exames de sangue, 

fezes, e urina, além da coleta de informações da família, foi constatado que toda a 

família foi contaminada com um metal pesado. 

 

___________ 

 

Agora é com vocês...  

 

Vocês são membros de uma empresa de consultoria que a família da dona Graça 

contratou para resolver o problema. Agora vocês devem descobrir: qual é o metal 

responsável pela contaminação, como ocorreu essa contaminação, quais sintomas 

apresentados que comprovam que é esse metal, como evitar que mais pessoas se 

contaminem. Apresentem casos semelhantes que comprovem o diagnóstico.  
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Apêndice V.II Caso do Mercúrio 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE QUÍMICA  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Isabella Vidinha - Material de apoio didático 

 

Nome:_______________________________________________ Turma:_______ 

 

Caso 2 

 

A cidade de Barbarena, localizada às margens da lagoa da Conceição no litoral do 

Espírito Santo, sempre foi conhecida por sua atividade pesqueira. Grande parte da 

alimentação local era proveniente de plantações dos próprios moradores, que 

vendiam os produtos na feira toda semana. Barbarena sempre foi um lugar muito bom 

para se morar e a população sempre muito saudável.  

Há 20 anos, uma empresa de fabricação de PVC se instalou na região, gerando muitos 

empregos e impulsionando a economia local.  Alguns anos após, foi observada uma 

alta mortandade de peixes e crustáceos, trazendo grande preocupação à população, 

uma vez que a alimentação do povoado se baseava na atividade pesqueira. 

Além disso, as aves marinhas daquela região passaram a apresentar um 

comportamento incomum: perdiam a coordenação motora, voavam de forma 

descontrolada e caíam no solo. Os gatos também foram afetados: corriam em círculos 

e espumavam pela boca. Todos esses problemas começaram a chamar a atenção 

para a região. A fim de estudar melhor os casos, o Dr. Jorge Donatto, médico 

veterinário, e sua esposa Dra. Alice Gusmão, bióloga da USP, resolveram fazer um 

trabalho de campo na região.  

Os doutores observaram que alguns moradores começaram a apresentar alguns 

sintomas parecidos com os dos animais, mas não sabiam explicar as suas origens. 

Pescadores e familiares passaram a sentir um cansaço incomum, fraqueza, 

irritabilidade, dores de cabeça, falta de sensibilidade nos braços, nas pernas e 

dificuldade de deglutição. 

Após três anos morando na cidade, o professor começou a apresentar tremores nas 

mãos e problemas na visão e na audição. Apesar da sua boa alimentação, baseada 

em peixes e frutas típicas da região, ele também apresentou uma perda de peso 

significativa. Além disso, sua esposa já havia sofrido 5 abortos desde que foram morar 

na cidade, e isso os deixavam muito preocupados. Em consulta com o médico, 

descobriu que outras mulheres da região passaram pelo mesmo quadro; houve 

também uma alta taxa de crianças que nasceram com problemas neurológicos e 

paralisia. 
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Em uma visita à sua família em São Paulo, Dr. Jorge resolveu ir ao médico e fazer 

uma série de exames para saber a causa real do seu problema. Após fazer os exames, 

foi constatado que o Dr. Jorge foi contaminado com um metal pesado.  

__________________ 

Agora é com vocês...  

Vocês são membros de um grupo de pesquisa em que o Dr. Jorge realizou os exames 

e devem descobrir: qual é o metal responsável pela contaminação, como ocorreu essa 

contaminação, quais sintomas apresentados que comprovam que é esse metal, como 

evitar que mais pessoas se contaminem. Apresentem casos semelhantes que 

comprovem o diagnóstico.  
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Apêndice V.III Caso do Chumbo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE QUÍMICA  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Isabella Vidinha - Material de apoio didático 

 

Nome:_____________________________________________ Turma:_______ 

 

Caso 3 

Itaipoca é uma pequena cidade do interior do Pará e um grande pólo industrial, onde 

se encontram empresas como: indústrias de mineração, químicas e de reciclagem de 

metais. Uma grande empresa americana de baterias automotivas e fundição de 

lingotes de chumbo resolveu se instalar neste grande pólo, trazendo mais emprego 

para a cidade. Em parceria com a prefeitura, assinando diversos acordos, a empresa 

custeou a construção de vias asfaltadas pela cidade, utilizando o resíduo da produção 

dos lingotes, beneficiando diversas famílias e levando o desenvolvimento para toda a 

cidade. 

Com o passar do tempo, observaram nos trabalhadores desse pólo industrial uma 

grande incidência de dores de cabeça, fraqueza, falta de apetite e gosto metálico na 

boca. Além disso, o posto da cidade começou a receber muitos pacientes com anemia, 

pressão alta, e dores nos ossos e na articulação, além de pacientes com problemas 

renais.  

Embora existisse desenvolvimento no local, alguns pontos da região continuavam 

muito pobres: sem saneamento básico, as casas com as paredes descascando e a 

tubulação de distribuição de água era bem antiga, apresentando alguns vazamentos 

devido à corrosão. Um grande costume da região era consumir água de filtros de 

cerâmica e utilizar copos feitos do mesmo material.  

Ricardo, que morava em uma dessas casas, tinha apenas 18 anos quando em um 

surto fugiu de casa, dirigiu-se ao Hotel Central da cidade e ateou fogo sem nenhuma 

explicação, matando alguns gos hóspedes. Após se dar conta do que fizera, acabou 

se jogando da ponte da cidade. 

A família do seu Antônio também é moradora de uma dessas casas. Ele e sua esposa 

Joana, notaram que seu filho mais novo estava demorando muito para desenvolver a 

fala, diferentemente dos seus outros 2 filhos. A criança apresentava um 

comportamento agressivo e dores abdominais. Já o seu filho do meio, apresentou 

problemas de audição e o mais velho começou a ter problemas de desempenho na 

escola por conta de dificuldade para se concentrar, sendo diagnosticado com déficit 

de atenção. 



91 

Observando tais problemas, a dona Joana, levou o filho caçula ao posto de saúde na 

cidade, mas nada descobriram. Preocupada com essa situação, levou a criança para 

um hospital no centro do Rio de Janeiro, onde foram realizados exames de sangue e 

urina. Os médicos constataram que a criança tinha sido contaminada com um metal 

pesado. 

__________ 

Agora é com vocês... 

Vocês fazem parte da equipe médica que examinou a criança. Vocês têm que 

descobrir, qual é o metal responsável pela contaminação, como ocorreu essa 

contaminação, quais sintomas apresentados que comprovam que é esse metal, como 

evitar que mais pessoas se contaminem. Apresentem casos semelhantes que 

comprovem o diagnóstico.  
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Apêndice VI Formulário de avaliação da metodologia aplicada 

O formulário entregue foi criado na plataforma do formulário google e possuía 

a seguinte estrutura:  

Desenvolvimento de Metodologia ativa para o Ensino de Química  

Olá galera!! 
Estou aqui pra pedir mais uma ajuda pra vocês. Este breve questionário é a respeito das atividades 
que desenvolvemos ao longo do segundo bimestre de 2019. O objetivo é saber a visão de vocês alunos, 
sobre o trabalho que realizamos. Peço que respondam com sinceridade e sem medo, o formulário é 
anônimo e é muito importante saber a opinião de todos vocês. Fiquem tranquilos, desta vez não vale 
ponto. Desejo muito sucesso a todos vocês, foi uma experiência incrível! Muito obrigada por tudo 
pessoal! 

 
Questão 1 - Turma 

(  ) 3001                                (  ) 3002                             (  ) 3003 

Questão 2 - Como você classifica a abordagem contextualizada do conteúdo para 

seu aprendizado? 

(  ) Ineficiente             (  ) Pouco eficiente          (  ) Eficiente           (  ) Muito eficiente 

Questão 3 - Qual foi sua maior dificuldade? 

Questão 4 - A quantidade de exercícios foi suficiente para o aprendizado do 

conteúdo? 

Questão 5 - Qual dos recursos utilizados nas aulas, mais contribuiu para o seu 

aprendizado? Pode marcar mais de uma opção. 

(  ) Vídeo         (  ) Slide        (  ) Experimento      (  ) Resolução de casos       (  ) Outro 

Questão 6 - Algum dos recursos não ajudou ou atrapalhou no seu aprendizado? Por 

quê? 

Questão 7 - Como você classifica a utilização do estudo de casos para a melhoria do 

seu aprendizado? 

(  ) Ineficiente             (  ) Pouco eficiente          (  ) Eficiente           (  ) Muito eficiente 

Questão 8 - Na sua opinião, o que pode ser modificado nas aulas, a fim de melhorá-

las? 

Questão 9 - Alguma consideração a fazer? (opcional) 
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Apêndice VII Respostas dos alunos para a avaliação da metodologia aplicada 

 

Turmas Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 

3001 

Eficiente 
Relacionar a matéria 

e as fórmulas 
Sim 

Vídeo, Slide, 

Experimento, 

Resolução de casos 

Pouco eficiente 
A compreensão dos 

slides 

sim, a dificuldade 

foi na realização 

dos mesmos 

Experimento 

Pouco eficiente não sei dizer não 
Vídeo, Resolução de 

casos 

Eficiente 
Ficar acordada por 

ser em slide 
Sim Experimento 

Pouco eficiente Eletrólise Não fiz Slide 

Ineficiente didática não Vídeo 

Pouco eficiente 

As aulas eram 

cansativas difícil 

aprender com a sua 

didática 

Não Experimento 

Pouco eficiente 
Executar a matéria 

aplicada 
Sim 

Experimento, 

Resolução de casos 

Pouco eficiente Oxirredução 

Poderiam ter 

alguns feitos em 

sala 

Experimento 

Pouco eficiente 
me adequar a 

didática 

não, sugiro ainda 

uma correção 

junto com a turma 

bem mais 

explicativa 

Resolução de casos 

3002 

Eficiente tudo mais ou menos Experimento 

Eficiente 
Dá o porquê nas 

perguntas 
Foram 

Experimento, 

Apresentação dos 

seminários 

Pouco eficiente entender eletrólise acho q sim Slide 

Eficiente 
Prestar atenção no 

slide 
Ss Vídeo, Experimento 

Eficiente 
Fixar alguns 

conceitos 
Sim 

Slide, Resolução de 

casos, Exercícios 
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Muito eficiente 

Atenção, por a aula 

ser as 07:10. Tive um 

pouco de dificuldade 

na parte de 

oxirredução. 

Sim 
Slide, Resolução de 

casos 

Pouco eficiente Tabela periódica Não muito 
Experimento, 

Resolução de casos 

Eficiente 

Associar os 

experimentos à 

teoria, principalmente 

as reações 

Não Resolução de casos 

Pouco eficiente Aula com slide Não Resolução de casos 

Eficiente 
Não ter uma boa 

base desde o 1° ano 

Sim, mas não 

totalmente 

Slide, Experimento, 

Resolução de casos, 

Vídeo também 

Eficiente 
a aplicação no 

cotidiano 
sim Vídeo 

Eficiente Balanceamento Sim Experimento 

3003 

Muito eficiente 

em me concentrar 

durante os 

experimentos 

sim 
Vídeo, Slide, 

exercícios 

Muito eficiente A parte de pilhas Sim 
Experimento, 

Resolução de casos 

Muito eficiente 
O funcionamento das 

pilhas 
Sim Experimento 

Muito eficiente Balanceamento Mais ou menos Experimento 

Eficiente Balanceamento redox Sim 

Vídeo, Slide, 

Experimento, 

Resolução de casos 

Eficiente Tudo  Não 

Vídeo, Slide, 

Experimento, 

Resolução de casos 

Eficiente Alguns exercícios 

Sim, pois tiveram 

diversas outras 

formas de se 

obter aprendizado 

com êxito 

Experimento, 

Resolução de casos 

Eficiente Galvanização Sim Vídeo, Experimento 
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Muito eficiente Entender as contas Sim 

Vídeo, Slide, 

Experimento, 

Resolução de casos 

Muito eficiente 
Algumas questões 

sobre oxirredução 

Sim, mas poderia 

ter mais, 

exercícios ajudam 

muito 

Vídeo, Experimento 
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Turmas Questão 6 Questão 7 Questão 8 

3001 

Não Eficiente 

Menos aulas com slides 

e mais uso do quadro 

como em aulas normais 

slides Pouco eficiente 

Mais matéria escrita no 

quadro e menos slides 

e resolução dos 

exercícios juntamente 

aos alunos 

slide Eficiente menos slides 

O slide, porque eu tenho 

muito dificuldade em me 

concentrar 

Eficiente 

Ter mais experimentos 

e resoluções de 

exercícios 

Nada                          Muito Eficiente Não 

slide Eficiente didática 

Slide, os slides tinham muitos 

textos e ficou muito cansativo 
Pouco eficiente Aulas mais animadas 

A forma de correção das 

listas foi ineficaz devido ao 

fato de não terem sido 

explicadas em sala 

Muito Eficiente 

Não utilizar apenas 

slide mas também 

investir em textos e 

matéria bruta para 

alunos de ensino médio 

Passar mta introdução sobre 

desastres, entre outras 

coisas, e isso não ser 

cobrado 

Pouco eficiente 

Treinar mais exercícios 

em sala ao invés de 

explicar coisas que não 

serão cobradas 

slides. porque fica confuso, é 

uma explicação rasa e dá 

sono. 

Eficiente 

didática e 

disponibilização dos 

materiais para os 

alunos 

3002 

não Muito Eficiente menos slides 

Não Pouco eficiente mais materia no quadro 

não Eficiente 

a professora deveria ter 

explicado com mais 

calma o processo de 

eletrólise ao invés de 

apresentar tantos casos 

Uso de muito slide. Porque 

cria um ambiente perfeito 

para dormir, mas isso é uma 

falha minha. 

Muito Eficiente 

Bom, poderia ter menos 

o uso de slides e mais 

exemplos de exercícios 

na sala de aula. 
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Não, deu pra pegar, só é um 

pouco mais complicado 

entender com slide. Mas 

nada que atrapalhe 

Muito Eficiente 
Mostrar como cai no 

Enem ou na prova 

Não, todos foram eficientes 

para nossas curiosidades e 

aprendizado 

Eficiente 

Umas atividades como 

um quiz relacionando a 

parte teórica 

Slide, aprendo mais com 

prática 
Eficiente Mais prática 

Particularmente, não consigo 

desenvolver bem com aulas 

de slide, tenho a sensação de 

que não se aprofunda o 

suficiente no conteúdo. 

Eficiente 
Sem slides e mais 

resolução de questões. 

Pouco exercício. Eficiente 

Ajudar os alunos ao 

invés de pedir pra eles 

tentarem se resolverem 

sozinhos! Dúvida é 

dúvida! 

Não, ocorreu tudo bem Eficiente 

Explicar com mais 

cuidado a química dos 

anos anteriores 

não Eficiente 

poderia haver resolução 

dos exercícios 

propostos 

Slide, pois não consegui usar 

como método de consulta 
Muito Eficiente 

Adicionar mais teoria 

aos slides 

3003 

não Muito Eficiente 

dividir o tempo entre 

conteúdo e resolução 

de exercícios 

Eu tenho um pouco de 

dificuldade para me 

concentrar com slides 

grandes ou com muita 

informação, então ficava um 

pouco perdida ou aérea 

Muito Eficiente 

Revesar entre conteúdo 

escrito e aulas para 

experimento e utilização 

de slides 

Algumas partes do 

experimento. Acho que 

poderiam ser mais bem 

explicadas. 

Muito Eficiente 

O aprofundamento em 

algumas matérias mais 

complexas, a fim de 

torná-las mais claras 

Poucas aulas Muito Eficiente 
Aumentar o número de 

aulas 

Não Pouco eficiente Mais experimentos 
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Nenhum Eficiente Mais experiências 

Não Muito Eficiente Nada 

Não Eficiente 

Os exercícios poderiam 

ser resolvidos em aula, 

para que tirássemos 

nossas dúvidas. 

Não Muito Eficiente 
Os alunos serem mais 

quietos 

Nenhum deles atrapalhou Eficiente 

Senti falta da teoria 

além do slide, no caso, 

passar no quadro para 

os alunos copiarem 
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Turma? questão 9 

3001 
É perceptível que você sabe a matéria, mas ainda não conseguiu uma 

forma de aplicá-la aos alunos 

3002 

Não 

Não 

Você se tornará uma ótima professora de química, deu para perceber seu 

esforço e dedicação com os alunos. Continue assim! 

Parabéns pelas aulas vidinha, vc tem tudo para ser uma ótima prof. Espero 

que ainda nos visite neste ano e não nos esqueça, assim como não a 

esqueceremos... 

Agradecer a Vidinha que nos ajudou muito dentro e fora da escola, 

passando listas tirando dúvidas. Os slides explicativos 

Vidinha, você deu o seu melhor!! Parabéns por tudo que fez, certeza que 

foi com o maior esforço e dedicação!! Suas aulas são bem didáticas e isso 

foi muito bom para quebrar um pouco a rotina, mas acho que talvez o 

nervosismo tenha te atrapalhado um pouco e a turma tbm tem sua culpa 

no cartório por não ter rendido o que deveria!! Poderíamos ter focado nos 

vestibulares também!! Sucesso sempre!! Bjs 

Você é incrível e foi ótimo ter aulas com você!! 

3003 

a isabella é uma ótima profissional, sempre paciente tirando as dúvidas, 

aprendi demais em suas aulas 

Você é 10!      

Foi um trabalho excelente no geral. Uma professora que apesar da 

inexperiência, explica muito bem, é atenciosa... Enfim, será uma excelente 

profissional 

Continue sendo essa excelente professora 

Que tenha um futuro brilhante 

Parabéns pelo seu trabalho, foi uma das minhas melhores professoras de 

Química. Esta é uma matéria bastante complicada, porém com a 

metodologia de explicar e mostrar a prática foi de grande ajuda e não se 

tornou algo de "decoreba" e sim de total entendimento. Boa sorte vidinha 

Você fez um ótimo trabalho, aprendi muito contigo. 

Melhor bimestre de química da minha vida 

Essa foi uma experiência muito boa, continue assim, sei que será uma 

ótima profissional. Obrigada por tudo, muito sucesso!      
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Apêndice VIII Avaliação bimestral 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / SEEDUC 
DIRETORIA REGIONAL PEDAGÓGICA – METROPOLITANA BAIXADAS LITORÂNEAS 

COLÉGIO ESTADUAL MATEMÁTICO JOAQUIM GOMES DE SOUSA 
AVALIAÇÃO DE QUÍMICA A- 2º BIMESTRE – 3º ANO – PROFº DAISY LUCID 

  

Nome: __________________________________________ Nº.: _____   TURMA:________ 

1) (Mackenzie) "A eletrólise é uma reação química não espontânea de oxirredução provocada pela passagem de 
corrente elétrica através de um composto iônico fundido (eletrólise ígnea) ou em uma solução aquosa de um 
eletrólito (eletrólise aquosa). O processo eletroquímico ígneo é amplamente utilizado na obtenção de alumínio a 
partir da alumina, que é fundida em presença de criolita para diminuir o seu ponto de fusão. "A respeito do processo 
de eletrólise ígnea, é INCORRETO afirmar que: 

 a) A equação global do processo de obtenção do alumínio é 2Al2O3 → 4Al + 3 O2. 

b) A semirreação Al3+ + 3e-→ Al ocorre no catodo da célula eletrolítica. 

c) No ânodo ocorre o processo de redução. 
d) Há um elevado consumo de energia na realização desse processo. 
e) Os eletrodos mais utilizados são os de grafita e platina. 

2) (FEI) O gás cloro pode ser obtido pela eletrólise da água do mar ou pela eletrólise ígnea do cloreto de sódio. 
Assinale a afirmativa correta com relação a esses dois processos: 

a) Ambos liberam Cl2 gasoso no catodo. 

b) Ambos envolvem transferência de 2 elétrons por mol de sódio. 

c) Ambos liberam H2 no cátodo. 

d) Ambos liberam Na metálico no cátodo.    

e) Um libera H2 e outro Na metálico no cátodo. 

3) Na indústria de galvanoplastia uma das técnicas utilizadas é a cromagem, que consiste na cobertura de peças 
metálicas com cromo para proporcionar beleza e durabilidade. Neste processo, a própria peça metálica funciona 

como um dos eletrodos. Na eletrólise do sulfato de cromo (III), Cr2(SO4)3, o íon Cr3+ é reduzido a Cr° sobre a 

peça e o oxigênio da água é oxidado a O2 no outro eletrodo. É CORRETO afirmar que: 

a) A deposição de um mol de cromo requer um mol de elétrons. 

b) O íon Cr3+ oxida a peça metálica. 

c) A peça metálica funciona como ânodo. 

d) A solução fica mais ácida no decorrer da eletrólise. 

4) (ENEM - 2017) O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelece os limites máximos de chumbo, 
cádmio e mercúrio para as familiares pilhas e baterias portáteis comercializadas no território nacional e os critérios 
e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. Os estabelecimentos que comercializam esses 
produtos, bem como a rede de assistência técnica autorizada, devem receber dos usuários as pilhas e baterias 
usadas para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores.  (Resolução Conama n. 401, de 4 de novembro 
de 2008. Disponível em: www.mma.gov.br.  Acesso em: 14 maio 2013 - adaptado) 
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Do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para esses produtos é: 

a) Direcionar as pilhas e baterias para compostagem. 
b) Colocar as pilhas e baterias em um coletor de lixo seletivo. 
c) Enviar as pilhas e baterias usadas para firmas de recarga. 
d) Acumular as pilhas e baterias em armazéns de estocagem. 
e) Destinar as pilhas e baterias à reutilização de seus componentes. 

5)  ENEM 2009 (ADAPTADA) – Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre 
bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o 

ânodo da célula, que está imerso em uma solução de CuSO4. À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, 

íons Cu2+ da solução são depositados na forma pura no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são 

oxidadas, passando à solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo 
dele. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto de 
acordo com suas forças redutoras relativas. 

Qual das impurezas metálicas da série, se sedimentam abaixo do anodo de cobre? 

Ouro, Platina, Prata, Cobre, Chumbo, Níquel, Zinco 

 Força Redutora crescente 

 6) Foi montada uma pilha em que o pólo positivo era constituído por um bastão de paládio, mergulhado numa 
solução de cloreto de paládio e o pólo negativo, por um bastão de níquel, mergulhado numa solução de sulfato de 
níquel. As semirreações que representam os eletrodos são:   

Pd2+ + 2e- ⇌  Pd                  Eo = +0,99 V 

Ni2+ + 2e- ⇌  Ni                 Eo = - 0,25 V 

a) Escreva a reação global dessa pilha e calcule sua ddp. 
b) Qual semirreação ocorre no anodo e qual semirreação ocorre no catodo? 
c) Escreva a representação do diagrama de pilhas da pilha formada. 

7) (ENEM - 2010) O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado 
decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação: o prejuízo ao meio 
ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço: as 
células a combustível hidrogênio/oxigênio. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio 
da célula a combustível hidrogênio/oxigênio diferencia-se dos processos convencionais porque  

 

a) Transforma energia química em energia elétrica, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal 
subproduto formado é a água. 
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 b) Converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica, sem que ocorra a 
produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. 
c) Transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes da mesma forma que a produção 
de energia a partir dos combustíveis fósseis. 
d) Converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em energia química, retendo os gases poluentes 
produzidos no processo sem alterar a qualidade do meio ambiente. 
e) Converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema em energia química, sem 
que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. 

  

8)  (ENEM - 2013) Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniell 
como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para 
ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A 
eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca, e, no entanto podia ser suficiente para desfazer um composto 
químico, a água… SACKS, O. Tio Tungstênio: memórias de uma infância química. São Paulo: Cia. das Letras, 
2002. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O 
princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na 

a) Obtenção de ouro a partir de pepitas. 
b) Obtenção de calcário a partir de rochas. 
c) Obtenção de alumínio a partir da bauxita. 
d) Obtenção de ferro a partir de seus óxidos. 
e) Obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio 

9) (UFRRJ) Objetos de prata podem apresentar manchas escuras em sua superfície, principalmente devido à 
formação de sulfeto de prata. Para remover essas manchas, colocamos os objetos em um recipiente de alumínio 
com solução diluída de hidróxido de sódio (soda cáustica). Esse processo pode ser representado pela equação: 

Com relação a essa equação, pede-se: 

a) Os agentes: oxidante e redutor, 

b) A soma dos coeficientes de ajuste da equação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ag2S+ Al+ NaOH +H2O→Ag+H2S +NaAlO2 
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Apêndice IX.I Notas bimestrais da turma 3001 

 

Turma 3001 

Aluno Presença Nota 1 Nota 2 Prova Média 

1 10 2 2 2 6 

2 12 2 0 1,75 3,75 

3 12 2 2 1,5 5,5 

4 11 1 2 1,75 4,75 

5 12 1 0 1,25 2,25 

6 10 1 3 1,5 5,5 

7 10 2 3 2,5 7,5 

8 10 2 3 2,5 7,5 

9 12 2 3 2 7 

10 10 1 2 1,75 4,75 

11 10 2 3 1,5 6,5 

12 12 1 0 0,75 1,75 

13 12 2 2 0,75 4,75 

14 10 2 2 1,75 5,75 

15 12 2 1 0 3 

16 10 2 3 2,25 7,25 

17 12 2 0 2 4 

18 12 2 0 1,75 3,75 

19 12 2 0 2,75 4,75 

20 10 2 3 2,5 7,5 

21 12 2 2 2,25 6,25 

22 12 1 2 2 5 

23 12 2 0 1,5 3,5 

24 12 2 1 2 5 

25 10 1 2 2,25 5,25 

26 10 2 3 3 8 

27 10 2 3 1,75 6,75 

28 12 1 1 2 4 

29 12 2 3 2,5 7,5 

30 12 2 3 1,5 6,5 

31 12 2 3 3,25 8,25 

32 12 2 1 2 5 
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Apêndice IX.II Notas bimestrais da turma 3002 

 

Turma 3002 

Aluno Presença Nota 1 Nota 2 Prova Média 

1 12 2 2,5 1,5 6 

2 12 2 1 2 5 

3 9 2 1 2,5 5,5 

4 7 1 1,5 2 4,5 

5 10 2 2,5 2,75 7,25 

6 7 1 1 2,5 4,5 

7 14 2 3 3,75 8,75 

8 13 2 2,5 2,25 6,75 

9 10 2 1 2,5 5,5 

10 14 2 3 4,25 9,25 

11 14 2 3 3,25 8,25 

12 10 2 1,5 2 5,5 

13 13 2 2 3,25 7,25 

14 7 2 2,5 2 6,5 

15 14 2 1 4,5 7,5 

16 11 2 2,5 1,75 6,25 

17 13 2 1 1,5 4,5 

18 12 2 3 3,75 8,75 

19 7 2 1 3,25 6,25 

20 6 2 1 2,75 5,75 

21 9 2 0 1,75 3,75 

22 14 2 1 2,75 5,75 

23 14 2 1 2,5 5,5 

24 10 2 1 2 5 

25 11 2 0 1,5 3,5 

26 11 2 1 2 5 

27 12 2 3 2 7 

28 14 2 2,5 3,25 7,75 

29 11 2 2 1,5 5,5 

30 12 2 0 1,75 3,75 
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Apêndice IX.III Notas bimestrais da turma 3003 

 

Turma 3003 

Aluno Presença Nota 1 Nota 2 Prova Média 

1 14 1 1 3 5 

2 14 2 3 3,5 8,5 

3 14 2 3 4,75 9,75 

4 14 1 3 1,5 5,5 

5 12 2 2,5 4,5 9 

6 12 1 3 1,75 5,75 

7 12 1 3 4,75 8,75 

8 14 2 2,5 2,5 7 

9 12 1 3 2,5 6,5 

10 12 1 2,5 1,25 4,75 

11 14 1 3 1,75 5,75 

12 13 1 3 3 7 

13 12 2 3 3,25 8,25 

14 14 1 1 3,75 5,75 

15 10 2 2,5 2,5 7 

16 14 2 1 2,5 5,5 

17 6 0 1 0,75 1,75 

18 12 2 3 3,5 8,5 

19 12 1 1 3,5 5,5 

20 12 1 3 2,75 6,75 
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Apêndice X Álbum de Fotografias 

Fotos das aulas dialogadas e resolução de exercícios  
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