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RESUMO 

 

A presença de uma siderúrgica de grande porte como a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) 

na cidade de Volta Redonda, cria uma gama de possibilidade de explorar diferentes conteúdos 

científicos a partir do contexto social e ambiental, por meio de uma abordagem CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente), de modo a promover nos alunos uma cidadania ativa, 

reflexiva, esclarecida e responsável. A tendência atual do Ensino de Química através dessa 

perspectiva, permite um ensinamento interdisciplinar e contextualizador, possibilitando a 

discussão de conhecimentos que fazem parte da realidade do aluno para que o mesmo se sinta 

motivado. Nesse sentido, o presente trabalho envolve a elaboração de uma proposta de ensino 

abordando os fenômenos relacionados com a oxirredução, selecionando os conteúdos de: 

número de oxidação (NOx) e agente redutor/oxidante. A produção do aço e suas ligas 

produzidas pela CSN e as questões ambientais envolvidas nesse processo permitem a 

mobilização dos conteúdos selecionados. A proposta de sequência didática utilizando a 

perspectiva CTSA, resulta em uma aula mais dialogada, onde o aluno passa a ser mais 

protagonista no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo habilidades de solucionar 

problemas que vão além dos conceitos científicos. 

 

 

Palavras-chave: Proposta de Ensino. Oxirredução. CSN. CTSA. Ensino de Química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The presence of a large steel company as NSC (National Steel Company) in Volta Redonda 

city, creates a range of possibilities to explore different scientific contents as of a social and 

ambient context, by means of STSE (Science, Technology, Society and Environment), in order 

to promote in the students an active, knowledgeable and responsible patriotism. The current 

trend of Teaching Proposal by means of this perspective, allows an interdisciplinary and 

contextualizer teaching, enabling the discussion of knowledge that is part of student’s reality 

so that he feels motivated. Based on that, this project involves in the elaboration of a teaching 

proposal approaching the phenomena related to oxirreduction, selecting the contents of: number 

of oxidation (NOx) and reducing/oxidizing agent. The production of steel and its alloy produced 

by NSC and the environmental issues involved in this process, allow the mobilization of the 

selected contents. The didactic sequence proposal using the STSE perspective, results in a 

teaching environment with more dialogue, where students become more protagonist in the 

process of teaching-learning, developing skills to solve problems beyond the scientific 

concepts. 

 

 

Keywords: Teaching Proposal. Oxirreduction. NSC. STSE. Chemistry Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO  

Ao observar o ensino de química nas instituições escolares brasileiras percebe-se que 

muitos alunos possuem dificuldades no seu ensino aprendizagem, acarretando inúmeras 

reprovações na disciplina. Um dos fatores responsáveis é a aplicação do método tradicional, 

ainda muito utilizado pelos docentes, impedindo que o aluno consiga relacionar a teoria 

apresentada pelo docente com o que vivencia no seu cotidiano.  

O uso de apenas recursos convencionais, como quadro e livro didático, geralmente não 

possuem uma eficiência de manipulação e visualização dos diferentes fenômenos químicos. 

Com isso é de suma importância para o ensino que o docente consiga utilizar recursos didáticos 

diversificados e aproxime o conhecimento científico apresentado com o contexto social que os 

alunos estão inseridos. 

Nesse sentido, o presente trabalho visa contextualizar os alunos que residem na cidade 

de Volta Redonda, para que eles tenham uma boa consolidação do conteúdo científico 

estabelecido na proposta, já que estará relacionado com uma temática mais próxima dos alunos. 

A cidade de Volta Redonda foi escolhida para implantação da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) devido ao fato de estar localizada no Estado do Rio de Janeiro, entre os Estados 

de Minas Gerais e São Paulo, sendo considerado um ponto estratégico para envio dos produtos 

que seriam produzidos para os principais mercados consumidores. Outro aspecto que envolve 

essa escolha, reside no fato de que no Vale do Paraíba do Sul, os salários a serem pagos eram 

mais baixos em relação a capital do estado (FONTES; LAMARÃO, 2006). 

A CSN é a maior indústria siderúrgica do Brasil, onde sua usina, localizada em Volta 

Redonda, é chamada de Usina Presidente Vargas, que produz cerca de 12,8 mil toneladas de 

ferro-gusa por dia, com auxílio de dois altos-fornos para a fabricação de aço (CSN, 2019).  

 Em 1998, já se falava nos malefícios causados por essa produção de ferro-gusa 

diariamente.  

“Os problemas ambientais causados são a poluição do ar por gases e partículas 

emitidas no processo de produção do aço e outras atividades industriais; a poluição 

das águas causada pelos efluentes não tratados do polo industrial, bem como aquela 

proveniente dos esgotos domiciliares, despejados no rio Paraíba do Sul, que corta a 

cidade e a contaminação ambiental pela disposição inadequada de resíduos sólidos 

(lixo industrial e domiciliar) (PEITER; TOBAR, 1998, p. 474)”. 

 

 Esse cenário não mudou nos dias atuais, segundo o site do Ministério Público Federal 

(MPF) (2016), a CSN foi denunciada por descartar resíduos industriais, sem as devidas licenças 

ambientais, em área ao lado do rio Paraíba do Sul, afetando cerca de 2.200 moradias.  
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Em relação ao processo siderúrgico, esse consiste basicamente em reduzir os metais 

presentes nos minérios à forma de substância simples (metais), ou seja, envolve reações de 

oxirredução. Essas reações, apesar de suas inúmeras aplicações no cotidiano, são de difícil 

entendimento por parte dos alunos, uma vez que não conseguem entender o que é o número de 

oxidação (NOx), balanceamento de carga, conceitos relacionados à eletroquímica, entre outros 

assuntos (SOUDANI et al., 2000). 

Visando essa problemática e o contexto social em que os alunos estão inseridos, propõe-

se uma Sequência Didática (SD) envolvendo o ensino de oxirredução em uma perspectiva 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA. Dessa forma, o contexto social será 

problematizado, a partir de aspectos sociais e históricos, abrindo espaço para introduzir o 

conhecimento científico, auxiliando na formação de estudantes mais críticos e ativos na 

sociedade.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Elaborar uma proposta de ensino abordando a oxirredução no 3º ano do Ensino Médio, 

utilizando a perspectiva ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (CTSA), a partir da 

temática A Química por trás da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Redonda, 

com vistas à formação de alunos críticos. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos da proposta de ensino é: 

- Desenvolver atividades que contextualizem conhecimentos científicos: como o 

número de oxidação (NOx) e agente redutor/oxidante com a realidade dos alunos; 

- Estimular a aprendizagem a partir de diferentes recursos didáticos, para promover o 

ensino de forma mais interativa como também mostrar aos alunos que a química está presente 

no cotidiano; 

- Promover a reflexão sobre os aspectos sociais, ambientais e econômicos acerca da 

presença de uma indústria de grande porte no meio urbano. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 O Ensino de Química 

3.1.1 Fatores que influenciam na aprendizagem de Química 

Segundo Rocha e Vasconcelos (2016), o ensino de química ainda não é bem visto pelos 

alunos, devido as dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem. Este processo 

ainda ocorre de maneira tradicional, onde não há uma contextualização do conteúdo a ser 

ensinado e os alunos não percebem onde ela está presente no seu dia a dia, fazendo com que 

tenham desinteresse pela disciplina. 

O ensino de química vem enfrentando algumas barreiras devido alguns fatores como a 

deficiência na formação do professor, baixa remuneração, metodologia em sala de aula 

tradicional, redução na formação de licenciados em química, desinteresse dos alunos, entre 

outras (SILVA, 2011). 

Segundo Cardoso e Colinvaux (2000), outro fator que contribui para essa dificuldade, é 

que geralmente o ambiente escolar não favorece discussões entre os alunos sobre 

conhecimentos adquiridos, devido à falta de tempo ou até mesmo a inadequação dessas práticas 

pedagógicas no currículo. 

Portanto, o ensino de Química não deverá ser uma entrega de questionamentos com 

respostas prontas, e sim ser um ensino “desafiador, problematizador e estimulador”, fazendo 

com que o aluno seja ativo na construção do seu conhecimento científico, tendo a percepção 

que o conteúdo está presente no seu dia a dia (LIMA, 2012). 

As aulas expositivas, no qual os professores utilizam o quadro branco/negro, não são 

recursos únicos e nem os mais produtivos para o ensino de química, com isso os mesmos devem 

pensar em como ensinar, criando uma ordem cronológica dos conteúdos, e aplicar alguns 

recursos didáticos apropriados para cada situação (SILVA, 2011).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 2000, p. 31) afirmam que “ a 

Química não deve ser entendida como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e 

acabados, mas sim uma construção da mente humana, em continua mudança”. Portanto a 

interação professor-aluno é de suma importância para um melhor desenvolvimento cognitivo e 

para estimular a diminuição das dificuldades encontradas no ensino.  

Júnior, Costa e Rodrigues (2016) realizaram uma pesquisa em uma escola, no 3º ano do 

Ensino Médio com intuito de saber a opinião dos alunos em relação as dificuldades que 

encontram no ensino de química. Nessa pesquisa foram realizadas duas perguntas: a primeira 
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foi “Você tem dificuldade em aprender química? ” 49% dos alunos responderam que sentem 

pouca dificuldade e 38% falaram que sim, sendo que muitos alunos argumentaram que se 

tivessem aula de laboratório talvez essa dificuldade fosse amenizada, com isso observa-se a 

importância da contextualização do conteúdo científico aplicado. A segunda pergunta foi “Qual 

sua principal dificuldade na aprendizagem da química? ” e dentro das diversas alternativas 

apresentadas aos alunos, a maioria marcou cálculos matemáticos e complexidade dos 

conteúdos, que são alguns dos fatores apresentados por outros autores. 

Portanto, as dificuldades de aprendizagem podem ser vistas de diferentes olhares, e para 

conseguir atingi-las há diversos empecilhos, por exemplo, poucas são as escolas que possuem 

infraestrutura para a realização de experimentos, porém os docentes podem adaptar utilizando 

materiais de baixo custo para aplicar em sala de aula, sempre com planejamento prévio.   

Segundo Laranjeira e colaboradores (2014) a rotina dos docentes acaba gerando ações 

repetitivas e iguais na sala de aula, pouco contribuindo para a formação dos discentes. Portanto, 

é de suma importância o engajamento dos professores em utilizar diferentes metodologias de 

ensino, como também estar em constante capacitação profissional, por exemplo, fazer um curso 

de especialização em Ensino de Ciências, para amenizar as dificuldades encontradas e propor 

outras alternativas para o Ensino de Química. 

 

3.1.2 Contextualização e Interdisciplinaridade 

No processo de ensino-aprendizagem deve-se trabalhar temas que fazem parte do 

contexto social em que os alunos estão inseridos, tendo como objetivo prepará-los para viver 

em sociedade, através da construção de conhecimentos, habilidades e valores (NUNES; 

ADORNI, 2010). 

“A Química, assim como outras Ciências, tem papel de destaque no desenvolvimento 

das sociedades, alcançado ao longo de tantos anos. No entanto, ela não se limita às 

pesquisas de laboratório e à produção industrial. Ao contrário, embora às vezes você 

não perceba, a Química está presente em nosso dia a dia e é parte importante dele. A 

aplicação dos conhecimentos químicos tem reflexos diretos sobre a qualidade de vida 

das populações e sobre o equilíbrio dos ambientes na Terra. Por isso, consideramos 

essencial que o conhecimento científico faça parte da vida cotidiana das pessoas, a 

fim de que elas possam, criticamente, contribuir para a preservação e a conservação 

de todas as formas de vida, inclusive da espécie humana (USBERCO; SALVADOR, 

2002, p. 3)”. 

 

  

Com isso, deve-se pensar que a contextualização do conteúdo a ser ensinado deve ser 

significativo, pois faz com que o aluno se sinta motivado em aprender o assunto e entender sua 

aplicação em diferentes esferas: local, regional e global (NUNES; ADORNI, 2010). 
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A partir da Lei de Diretrizes Básicas (LDB – 9394/96) começou a ser abordado o termo 

contextualização, onde utiliza o cotidiano do aluno para ser aplicado algum conceito científico.  

Segundo Almeida e colaboradores (2008), a contextualização é importante e 

motivacional para a construção do conhecimento, já que contextualizar vai além de mostrar 

meras ilustrações sobre determinado assunto, e sim resolver problematizações presentes no 

cotidiano dos alunos através de discussões que os levem a serem mais ativos no processo 

ensino-aprendizagem, se tornando capazes de tomar decisões perante a sociedade. 

Outra abordagem utilizada para o Ensino de Química é a interdisciplinaridade, podendo 

ser definida como: 

“a interdisciplinaridade pode ser traduzida em tentativa do homem conhecer as 

interações entre mundo natural e a sociedade, criação humana e natureza, e em formas 

e maneiras de captura da totalidade social, incluindo a relação indivíduo/sociedade e 

a relação entre indivíduos. Consiste, portanto, em processos de interação entre 

conhecimento racional e conhecimento sensível, e de integração entre saberes tão 

diferentes, e, ao mesmo tempo, indissociáveis na produção de sentido da vida” 

(PEREIRA, s. d., p. 1).  

 

Esta abordagem pode facilitar o entendimento dos conteúdos apresentados nas 

disciplinas e mostrar as aplicações na sociedade, permitindo uma inovação em recursos de 

aprendizagem. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):  

 

“A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 

causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 

necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático de resultados” (BRASIL, 2000, p. 76). 

 

De forma ampla, a interdisciplinaridade nada mais é do que professores de diversas 

disciplinas trabalharem um mesmo tema em consonância, fazendo com que os alunos observem 

a ligação existente entre os conteúdos, abrindo novos horizontes para a busca de conhecimentos 

contextualizados.  

 Na prática educacional, a interdisciplinaridade e a contextualização contribuem 

mutuamente para o Ensino de Química, portanto deve-se dar ênfase também para a 

contextualização dos conteúdos.  

 Porém, Segundo Rocha (2013) a dificuldade em colocar em prática a 

interdisciplinaridade na área educacional começa pelo entendimento do significado do próprio 

termo, e segundo Fazenda (2002),  

 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html
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[...] “se definirmos Interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar 

currículo apenas na formatação de sua grade. Porém, se definirmos 

Interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente conhecimento, cabe 

pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam professores e ainda 

complemento, e onde atuam como profissionais” (p. 206-207). 

 

 As instituições educacionais possuem o formato de abordar as disciplinas de formas 

separadas desde sua origem, colocando barreiras que dificultam um trabalho que as interligue, 

e essa abordagem faz com que os alunos não enxerguem de uma forma global, dificultando a 

criação de um pensamento crítico. Assim, para que essa quebra de barreiras ocorra é necessário 

que os docentes comecem a aplicar na sala de aula trabalhos que integrem as disciplinas com 

um mesmo objetivo, para que seja um projeto enriquecedor para os discentes, sendo esta, uma 

característica de trabalho interdisciplinar (CARDOSO, 2014).  

 Nogueira (2003) afirma que a interdisciplinaridade não é somente interligar várias 

disciplinas, o termo vai muito além disso, como mostra na sua citação: 

 

“O sucesso de um projeto interdisciplinar não reside apenas no processo de integração 

das disciplinas, na possibilidade da pesquisa, na escolha de um tema e/ou problema a 

ser trabalhado, mas, principalmente como já mencionamos, na atitude interdisciplinar 

dos membros envolvidos. A interdisciplinaridade não necessariamente precisa estar 

atrelada a um projeto, pois, quando uma comunidade escolar está imbuída do espírito 

interdisciplinar, qualquer assunto, por mais simples que seja, pode ser tratado 

interdisciplinarmente, inclusive se transformar posteriormente em um projeto” (p. 33). 

 

 Rocha e colaboradores (2012) ao analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) observaram que a Química ofertada no Ensino Médio abrange conhecimentos 

aprendidos pelos alunos na cultura popular anteriormente e paralelamente ao seu ingresso nas 

escolas. Portanto, a contextualização deve ser o ponto de partida para a inserção da 

interdisciplinaridade da Química, relacionando o cotidiano do aluno com os conteúdos 

químicos. 

 Dessa forma, os discentes poderão perceber a dinâmica da química como ciência, 

despertando o interesse científico e crítico em relação a todos os temas geradores apresentados 

em sala de aula pelos docentes (ROCHA et al., 2012). 

 

 

3.2 Perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) 

3.2.1 Contexto histórico 

Segundo Auler e Bazzo (2001), em meados do século XX, foi crescendo no mundo a 

visão sobre o desenvolvimento do bem-estar social. Isso ocorreu após observarem a degradação 
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ambiental proveniente dos resultados de avanços tecnológicos e científicos, como também ao 

perceberem o vínculo desse avanço à guerra (principalmente bombas atômicas), criando um 

olhar mais crítico para a ciência e a tecnologia. 

Santos (2008) também afirma que o movimento CTS começou a surgir no pós-guerra a 

partir do agravamento dos problemas ambientais no mundo, como também, pela percepção que 

deveria haver tomada de decisão em relação a qualidade de vida da sociedade. Essa ação fez 

com que se observasse criticamente as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, entrando 

para o âmbito da educação. 

Diante da necessidade de uma maior preocupação com o ambiente, o movimento CTS 

passa a conter a letra “A” ao final da sigla, ficando CTSA, no entanto é fundamental destacar 

que na sigla CTS também abordava questões ambientais. 

 

“aqueles que promovem a expressão CTSA não estão dizendo que A não está contido 

em CTS, mas, que destinam a dar maior ênfase no aumento da educação científica, 

indo ao encontro de um tratamento particular inadequado de questões ambientais, 

mesmo quando relações CTS são incorporadas” (VILCHES; PÉREZ, 2010, p. 3). 

 

 

 Luz, Queiroz e Prudêncio (2019) a partir da análise de trabalhos teóricos existentes, 

concluíram que os pesquisadores abordam o CTS e CTSA de diversas formas. Uma delas é 

como se fossem sinônimos, ou seja, as siglas são utilizadas nas pesquisas teóricas sem 

comprometer os significados. Outra maneira é como forma complementar, ou seja, o termo 

utilizado será de acordo com o que está sendo discutido. Por exemplo, o termo CTSA é utilizado 

quando está relacionado com discussões sobre o meio ambiente, complementando a perspectiva 

CTS. Outra forma encontrada nos trabalhos analisados é a utilização do CTSA como uma 

evolução do CTS. Nesse caso, os autores utilizam o CTSA para um conhecimento de fenômenos 

científico, tecnológico, social e ambiental de forma mais ampla e trazendo aspectos inovadores. 

Também é utilizado de forma problematizadora, ou seja, os pesquisadores não evidenciam o 

sentido que foi atribuído aos termos. Portanto, pode-se observar que a denominação CTS e 

CTSA divide opiniões entre os pesquisadores.  

 

3.2.2 CTSA na Educação Brasileira  

A partir dos meados de 1960, o movimento de Ensino de Ciência com enfoque CTSA 

ocupa um espaço fundamental na construção de novas propostas de ensino, sendo reconhecido 

e praticado por professores e educadores (SANTOS; MORTIMER, 2002).  



 

 

 

 

 

 

19 

Segundo Pinto e Vermelho (2017), a perspectiva CTSA é uma metodologia que aplica 

o conceito de alfabetização científica permitindo que os professores em sala de aula busquem 

alternativas pedagógicas variadas para o Ensino de Ciências, contribuindo para a formação 

crítica dos indivíduos.  

Esse exemplo de um novo método de ensino vem sendo abordado desde 2002 com o 

PCN+, onde o mesmo visa a valorização do contexto social dos estudantes.  

 

“É preciso sempre considerar a realidade do aluno e da escola, e evitar sugerir novas 

disciplinas ou complicar o trabalho das já existentes – até porque esse tipo de 

aprendizado não se desenvolve necessariamente em situações de aula, mas sobretudo 

em outras práticas” (BRASIL, 2002, p. 11).   

 

Segundo Cortez e Pino (2017), atualmente o documento utilizado pelos professores e 

escolas são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNs), que visa uma 

melhoria na qualidade do ensino para formar cidadãos atuantes na sociedade. Portanto, tanto a 

abordagem CTSA quanto as DCNs visam a relação entre indivíduo e sociedade. 

Segundo Rocha (2014), a atual sociedade demostra que as instituições escolares devem 

preparar seus docentes para atuarem cada vez mais em um ambiente tecnológico. Portanto, as 

escolas conciliam “objetivos acadêmicos, formação de valores, e desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para a formação de um cidadão”. 

Com a dificuldade no processo de ensino aprendizagem de conteúdos químicos no 

Ensino Médio, faz-se pensar em um ensino contextualizado a partir de uma perspectiva CTSA, 

promovendo a formação crítica dos alunos. Segundo Santos e Mortimer (2002), um dos 

principais objetivos do ensino com abordagem CTSA é a criação de valores para a formação de 

cidadãos ativos, citando como exemplo a seguinte situação:  

 

“As pessoas, por exemplo, lidam diariamente com dezenas de produtos químicos e 

têm que decidir qual devem consumir e como fazê-lo. Essa decisão poderia ser tomada 

levando-se em conta não só a eficiência dos produtos para os fins que se desejam, mas 

também os seus efeitos sobre a saúde, os seus efeitos ambientais, o seu valor 

econômico, as questões éticas relacionadas a sua produção e comercialização 

(SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 5)”. 

 

 A Química aborda a concepção da natureza e suas transformações, como também faz 

entender os avanços tecnológicos e suas implicações na sociedade, portanto, o conhecimento 

químico é de suma importância para o cidadão se tornar crítico e tomar suas decisões com 

responsabilidade na sociedade. Com isso, muitos professores de Química do Ensino Médio, 

buscam formas para relacionar os conceitos científicos com componentes informais da 



 

 

 

 

 

 

20 

realidade do aluno, fazendo com que os mesmos visualizem situações reais do seu cotidiano, 

possibilitando um melhor ensino-aprendizagem (ZANOTTO; SILVEIRA; SAUER, 2016).  

 Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), afirmam que é de responsabilidade de docente 

promover reflexões e questionamentos em relação a perspectiva CTSA, desenvolvendo 

competências nos discentes para o exercício da cidadania.   

 Segundo Santos e Mortimer (2002), na perspectiva CTSA deve ter o estudo dos temas 

a serem trabalhados em um determinado contexto social. A introdução do tema deve ser a partir 

de uma problematização, no qual as soluções são propostas em sala de aula a partir de debates 

do estudo do conteúdo científico, suas aplicações e consequências sociais. 

 

3.2.3 A visão de Paulo Freire na CTSA 

A perspectiva CTSA relaciona-se com a concepção educacional de Paulo Freire, que 

defende que não existe educação fora da sociedade humana. “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 68). Freire nega um ensino tradicional, uma memorização de conhecimentos 

e defende uma educação problematizadora que parte de diálogos reflexivos da realidade, indo 

além do ensinar a ler e escrever, promovendo uma educação de caráter libertário.  

Para Freire, uma educação problematizadora vai muito além de apenas utilizar um 

problema do contexto social do educando para introduzir determinado conceito científico. 

Problematizar deverá ser um processo em que o estudante se depara com situações do seu 

cotidiano, desestruturando o conhecimento já existente e fazendo com que através de debates 

consiga estabelecer um conhecimento sólido.  

Segundo Freire (1987) é de elevada importância a utilização de temas geradores que 

estejam vinculadas com a realidade social do estudante, no intuito de permitir a relação dos 

indivíduos com o mundo, problematizando as questões existentes no cotidiano do discente. 

Portanto, para Santos (2008), pensar em uma proposta de CTS na perspectiva humanista 

freiriana é propor uma educação que esteja relacionada com a condição existencial da 

humanidade, ou seja, também se deve levar em consideração a opressão em que se vive, 

marcada pela exploração, o poder e os valores de dominação, estando acima dessa condição 

humana.  

Em relação ao papel do educador, nas abordagens de Freire e da perspectiva CTS, 

“requer um novo tipo de profissional da educação já que, na concepção dialógica de educação 
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ele deixa de depositar conteúdos na cabeça dos educandos, para assumir o papel de catalisador 

do processo de ensino e aprendizagem” (NASCIMENTO; LINSINGEN, 2006).   

Essa perspectiva abre espaço para a construção de um processo investigativo que 

articule o conhecimento científico a partir do contexto social dos estudantes. A CSN marca e 

molda a identidade da cidade de Volta Redonda, logo, os aspectos químicos presentes em suas 

diferentes atividades podem ser problematizados no ensino, em um movimento que não se volte 

apenas para a abordagem de conceitos científicos. 

 

3.3 Temática “Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Redonda” 

Segundo Alberti (1999), a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi um 

grande marco na história do Brasil, pois só se tinha siderurgia a partir de carvão vegetal, montar 

uma siderurgia do porte da CSN era um grande desafio, porém esse feito foi possível com a 

ajuda de uma empresa norte americana McKee. 

 Em julho de 1940, Volta Redonda foi escolhida para a instalação de uma nova 

siderúrgica pela Comissão Executiva do Plano Siderúrgico, criada pelo Presidente Getúlio 

Vargas, que tinha como objetivo estabelecer uma base de estrutura para a instalação da usina. 

A cidade de Volta Redonda foi escolhida por estar localizada entre os dois principais mercados 

consumidores do país, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Outro fator, foi em relação ao 

salário dos trabalhadores, pois na época, eram 30% mais baixos do que no Rio de Janeiro 

(FONTES; LAMARÃO, 2006). 

 Em 9 de abril de 1941 que a Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada na cidade, 

sendo formalmente uma empresa de direito privado, porém na prática era uma empresa de 

propriedade e direção governamental (FONTES; LAMARÃO, 2006). 

 Portanto, a cidade foi fundada e expandida a partir da fundação da CSN, sendo o 

principal motor de expansão da cidade. A companhia  atua em toda a cadeia produtiva do aço, 

desde a extração do minério de ferro até a produção e comercialização de uma diversificada 

linha de produtos siderúrgicos e metálicos (CSN, 2019).  

 Segundo Bentes (2008), a CSN gera grandes impactos ambientais a cidade de Volta 

Redonda, mesmo com fiscalização dos órgãos ambientais estaduais e a assinatura de um Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC). A siderurgia necessita de muita água, portanto a mesma é 

drenada do rio Paraíba do Sul e consequentemente são lançados resíduos ao próprio rio, 

contendo metais pesados e produtos químicos que podem trazer graves problemas aos seres 

humanos e animais. Outro fator de grande impacto é a poluição atmosférica, pois a empresa 

http://www.csn.com.br/conteudo_pti.asp?idioma=0&conta=45&tipo=60938


 

 

 

 

 

 

22 

emite poluentes para o ar, causando problemas respiratórios e outros graves problemas. Os 

resíduos sólidos provenientes do processo de fabricação do aço também vêm sendo um 

problema enfrentado pelos moradores de Volta Redonda, visto que os mesmos impactam 

gravemente o solo, já que são depositados em uma área aberta sem controle, e como são 

compostos por metais pesados que acabam contaminando o lençol freático, causando sérios 

problemas de saúde. 

Diante do contexto da produção pela CSN de materiais metálicos e da geração de 

resíduos contendo metais, escolheu-se o tema “Oxirredução” para ser contextualizado a partir 

da temática, com o objetivo de promover um Ensino de Química que motive os alunos de Volta 

Redonda, visto que está presente no cotidiano dos mesmos. Esse conceito científico é 

contemplado no 3º ano do Ensino Médio, segundo o Currículo Mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro. Outros conceitos científicos podem ser abordados com essa temática como: conceito 

de biomagnificação, transformação física/química, identificação das características de um 

metal, entre outros, portanto, poderá ser adequada de acordo com a série que se deseja aplicar.   

 

3.4 O Ensino de Oxirredução 

 O conteúdo de oxirredução faz parte de eletroquímica, sendo definida por Atkins (2001) 

como a área da química que se “desenvolve a partir de reações químicas espontâneas com o 

propósito de se obter eletricidade, e, ao contrário disso, a utilização de eletricidade para forçar 

as reações químicas não espontâneas”. 

As reações de oxirredução são reações que envolvem ganho e perda de elétrons. Estão 

presentes, por exemplo, nas reações de extração de minérios, corrosão, metabolismo dos 

alimentos, entre outros. Parecem ser situações diferentes, porém ao analisarmos sobre um olhar 

químico, vemos que todos fazem parte do mesmo processo (KLEIN; BRAIBANTE, 2017). 

 Apesar da grande importância e da presença da eletroquímica no cotidiano dos alunos, 

estes não percebem as aplicações e apresentam algumas dificuldades de aprendizagem, como 

organizados no tópico a seguir. 

 

3.4.1 Dificuldades de ensino-aprendizagem no tema oxidação-redução 

 Como mencionado anteriormente, os alunos apresentam grandes dificuldades nesse 

conteúdo científico, principalmente em relacioná-lo com o seu dia a dia, como também em 

identificar o elemento que está oxidando e o que está reduzindo em uma reação de oxirredução 

(SOUDANI et al., 2000).  
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 Segundo Klein e Braibante (2017), há três principais dificuldades de ensino-

aprendizagem demonstradas pelos alunos na aprendizagem do conteúdo científico de 

oxirredução: 

- A dificuldade em compreender a oxidação e a redução como reações complementares; 

- Dificuldade em identificar os agentes oxidantes e redutores; 

- E compreensão que reações redox são definidas como perda e ganho de elétrons. 

E outros autores, como De Jong, Acampo e Verdonk (1995), também relacionam outras 

dificuldades percebidas pelos professores como as dificuldades em analisar a transferência de 

elétrons, número de oxidação e seus valores, balanceamento das equações, entre outros, visto 

que se trata de um fenômeno bastante abstrato. 

 Segundo Nogueira, Goes e Fernandez (2017), devido as dificuldades de aprendizagem 

encontradas pelos alunos no ensino desse conteúdo, muitos professores acham difícil ensinar o 

conteúdo de oxirredução e acabam deixando para abordar no final do ano letivo, onde muitas 

vezes, não há tempo hábil para o seu ensino.  

 Na literatura existem diferentes formas de abordar o conteúdo de oxirredução para a 

aprendizagem dos conceitos científicos, diferentes do modo tradicional. Segundo Braibante, 

Oliveira e Klein (2014) foi possível, através de uma oficina, desenvolver o conteúdo de 

oxirredução, por meio da contextualização do conhecimento científico com a temática 

ferrugem. Os pesquisadores conseguiram através da experimentação da oxidação do ferro, fazer 

com que os alunos identificassem o elemento químico que estava oxidando e o que estava 

reduzindo, como também mostrar que esse conteúdo se faz muito presente no seu dia a dia. As 

autoras relataram que com esse procedimento, houve um grande avanço do ensino-aprendizado 

dos alunos, sendo verificado através de um questionário e observaram que os alunos ficaram 

interessados e motivados ao realizar a atividade. 

Alves (2018) traz uma proposta de sequência didática com a temática “Por que 

enferrujou?”. Este estudo teve como objetivo mostrar como ocorria a corrosão dos metais, e 

para isso, foi solicitado aos alunos que trouxessem reportagens para iniciar o debate sobre o 

assunto e assim conseguir introduzir um experimento que demostrava o comportamento de 

alguns metais em diferentes soluções. Essa ação teve bons resultados, pois o experimento foi 

utilizado de forma investigativa, onde os alunos visualizaram o que estava ocorrendo em cada 

recipiente e anotaram o que achavam que estava ocorrendo para um debate futuro. Com essa 

abordagem metodológica, geralmente é apresentado um maior rendimento no ensino 

aprendizagem, pois o aluno se torna ativo na construção do seu conhecimento.  
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Freitas, Silva e Amaral (2013) aplicaram uma sequência didática utilizando a 

perspectiva CTS, com o intuito de diminuir as dificuldades encontradas pelos alunos no ensino 

do conteúdo de oxirredução. Com a temática de Descartes de pilha e baterias, os autores 

conseguiram abordar os conceitos científicos, tais como reações de oxirredução, 

espontaneidade de reações, células galvânicas (pilhas) e baterias, potencial eletroquímico e 

metais pesados. Com a SD planejada, os autores utilizaram imagens de metais que sofreram 

oxirredução e conseguiram através da mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos, 

estimular a curiosidade de investigar o que estava ocorrendo. Posteriormente houve a inserção 

dos conceitos científicos, mas o aluno sempre sendo ativo na construção do seu conhecimento.   

Portanto, por mais que haja dificuldades tanto por parte do docente quanto do discente, 

há inúmeras maneiras de reinventar o ensino de química. Logo, deve-se utilizar alguns recursos 

didáticos e metodologias diferentes, como alguns já apresentados, para assim conseguir 

melhorar o ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos desejados, sempre de forma 

planejada e contextualizada.  

 

3.4.3 Triângulo de Johnstone 

Segundo Johnstone (1993) para que os alunos possuam um bom entendimento de 

química deve-se partir dos níveis macroscópicos, microscópicos e simbólicos, e a interligação 

entre estas três interfaces ficou conhecido como triângulo adaptado de Johnstone (Figura 1).  

 

Figura 1: Triângulo de Johnstone: representação dos níveis de compreensão do conhecimento químico 

 
 Fonte: Canzian e Maximiano (2010). 
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Segundo Johnstone (1993), o nível macroscópico está relacionado com a observação 

dos fenômenos naturais, ou seja  é o real e/ou concreto, podendo ser percebido através de 

experimentos ou outras estratégias; o nível microscópico se refere a questões mais abstratas, 

como o entendimento do universo de átomos, partícula, íons, moléculas, utilizado para explicar 

o que foi observado no nível macroscópico, por exemplo, a abordagem dos conceitos 

científicos; e por fim, o nível simbólico que se refere as representações químicas, ou seja, a 

representação dos fenômenos em linguagem científica, como o uso de fórmulas moleculares de 

compostos. Para o ensino-aprendizagem deve-se percorrer nos três aspectos, sendo essencial 

para o entendimento conceitual da temática apresentada.  

Mortimer e colaboradores (2000) redimensiona afirmando que há três aspectos 

fundamentais para o conhecimento químico, sendo eles: fenomenológico, teórico e 

representacional. O fenomenológico se refere aos fenômenos químicos, por exemplo, a 

mudança de estado físico de uma substância. Deve-se frisar que fenômenos químicos não estão 

relacionados somente o que podem ser reproduzidos no laboratório, portanto é de suma 

importância citar exemplos do cotidiano para que os alunos vejam a significação do Ensino de 

Química. Já o aspecto teórico é relacionado a explicações baseadas em modelos abstratos, como 

átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. E o representacional se refere a fórmulas químicas, 

equações químicas, entre outros.  

Segundo Lemes e colaboradores (2010), outro ponto importante a se destacar é a 

importância do uso de imagens no ensino de química, pois podem ser mais significativos se 

considerados os diferentes níveis de compreensão de seu conhecimento abordados por 

Mortimer e colaboradores (2000). 

Para ensinar os conteúdos de Química, os professores percorrem entre esses três níveis 

livremente, apresentando facilidade nessa transição. Entretanto, geralmente, pode-se observar 

que a maioria dos alunos não conseguem acompanhar o raciocínio apresentado pelos docentes, 

logo não compreendem os conceitos abordados. Isso deve-se ao fato de que aos estudantes ao 

observarem transformações químicas pela primeira vez, operam apenas o nível 

descritivo/funcional, enquanto o professor utiliza em suas explicações os três níveis de 

compreensão do conhecimento (JONHSTONE, 1982). 

Ainda segundo Jonhstone (1993) a abordagem do discente pode se situar em diferentes 

localização do triângulo apresentado na Figura 1. Um exemplo para visualizar os níveis 

apresentados no triângulo é quando o professor apenas mostra a efervescência de um 

comprimido, quando se tem somente essa ação, o conhecimento é totalmente macroscópico. A 
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partir que o mesmo explica o fenômeno utilizando os modelos científicos, a abordagem se 

encontrará em algum ponto da aresta entre o macro e o simbólico. Dependendo da ênfase que 

é dada para cada um dos níveis, ele estará mais próximo (ou mais distante) de um desses dois 

vértices. 

Aguilar e Marcondes (2016) realizaram uma investigação empírica com o intuito de 

observar as dificuldades dos licenciandos em química quantos aos aspectos macroscópicos, 

microscópicos e simbólicos. Para essa atividade foram apresentadas duas imagens e os alunos 

deveriam classifica-las quanto ao nível de representação. Ao término da atividade os autores 

observaram as dificuldades apresentadas pelos alunos em transitar pelos níveis de representação 

proposto por Johnstone (1993), logo o intuito é contribuir para o aprendizado dos alunos, 

sinalizando a necessidade de reformular metodologias no Ensino Superior para quando esses 

forem professores (AGUILAR; MARCONDES, 2016).  

Marcondes, Souza e Akahoshi (2017) afirmam que para a aplicação do tema de 

eletroquímica no ensino médio deve-se percorrer nos três níveis de compreensão do 

conhecimento químico, conforme apresentado na Figura 1, sendo importante para a construção 

de conhecimento dos alunos. Os autores realizaram uma pesquisa com 21 professores com o 

intuito de verificar as práticas dos professores, aspectos conceituais utilizados e estratégias de 

ensino, e concluíram que o conteúdo de oxirredução está sendo ensinado sem levar em 

consideração os três vértices de triângulo de Johnstone (1993), o que acarreta uma possível 

dificuldade de ensino-aprendizagem e um distanciamento do conhecimento científico do 

cotidiano dos alunos.  

Os autores Wartha, Filho e Jesus (2012) abordam o experimento Gota Salina com o uso 

dos níveis de compreensão do conhecimento químico do triângulo de Johnstone. O experimento 

é realizado adicionando-se algumas gotas da solução de Gota Salina (composta por NaCl, 

ferrocianeto de potássio e fenolftaleína) sobre a superfície de uma tampinha de garrafa lixada 

e/ou de uma lâmina de ferro polida, para a observação das mudanças visuais ocorridas. Nessa 

sequência didática, o aspecto fenomenológico está relacionado com as transformações químicas 

observadas a partir do experimento; a partir das colorações rósea, azul e marrom observadas, 

consegue-se discutir sobre as evidências de uma transformação eletroquímica, sobre as espécies 

formadas e o motivo da mudança de coloração, criando-se uma relação com o aspecto teórico-

conceitual, onde os alunos começam a construir explicações para o comportamento das 

substâncias químicas envolvidas, sempre com o auxílio do professor. Também são apresentados 

aos alunos as equações químicas envolvidas, logo chega-se ao terceiro aspecto que é o 
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representacional, ao percorrer os três aspectos do conhecimento, espera-se que o aluno 

apresente uma aprendizagem diferenciada. 

 Em função das dificuldades apresentadas justifica-se a elaboração dessa proposta de 

ensino, onde há um ensino de um conteúdo científico em que os alunos apresentam grandes 

dificuldades e de grande relevância social a partir de uma temática (CSN) que está tão presente 

na realidade social e ambiental dos alunos de Volta Redonda. 

 

3.5 Recursos Didáticos 

 Segundo Vicente e Comiotto (2016), ao observarem artigos e trabalhos publicados 

puderam perceber que o uso de apresentações verbais do conteúdo e ações que visam apenas à 

memorização, não geram resultados significativos de aprendizagem.  

Com o propósito de encontrar uma alternativa para as dificuldades no Ensino de 

Química, novas estratégias e metodologias vem sendo desenvolvidas, como experimentação, 

análise de livros didáticos, jogos, recursos visuais, entre outros, com o objetivo de melhorar a 

qualidade do ensino e possibilitar um ensino mais crítico e menos memorístico.  

Segundo Albuquerque e Almeida (2016), os recursos didáticos utilizados pelos 

professores com um objetivo específico, despertam nos alunos o interesse pela busca do 

conhecimento, facilitando o processo de ensino-aprendizagem nos conteúdos químicos, como 

em diversas áreas de conhecimento.  

Zapateiro e seus colaboradores (2017) afirmam que os docentes, com o intuito de 

melhorar o ensino aprendizagem, podem utilizar dinâmicas colaborativas, como por exemplo: 

jogos didáticos, experimentação investigativa, desenvolvimento de projetos, estudo do meio, 

seminários, trabalhos em grupo, debates, entre outros, possibilitando, até mesmo, uma melhor 

interação entre professor-aluno.  

Os recursos didáticos estabelecem uma forma de interligar o professor, os estudantes e 

o conhecimento a ser aprendido.  Portanto, é essencial que os docentes norteiem a seleção e a 

utilização de diversos materiais com intenções definidas e em diferentes circunstâncias 

(VICENTE; COMIOTTO, 2016). 

Logo, quando é utilizado qualquer recurso ou dinâmica diferente do habitual utilizado 

pelo docente é de suma importância, pois os alunos demonstram maior interesse nas aulas, 

portanto, “recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino aprendizagem do 

conteúdo proposto para ser aplicado, pelo professor, a seus alunos” (SOUZA, 2007).  
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Dessa forma, o uso dessas estratégias didáticas pode possibilitar uma aprendizagem 

mais significativa, devido a interação propiciada que promove o desenvolvimento da 

criatividade, coordenação e habilidades dos discentes. Ainda de acordo com Souza (2007): 

 

“Utilizar recursos didáticos no processo de ensino aprendizagem é importante para 

que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvolvendo sua criatividade, 

coordenação motora e habilidade de manusear objetos diversos que poderão ser 

utilizados pelo professor na aplicação de suas aulas” (p. 112-113). 

 

 

A seguir serão detalhados os principais recursos didáticos utilizados na elaboração da 

sequência didática proposta neste estudo. 

 

3.5.1 Recursos Audiovisuais 

Através de pesquisas educacionais, pode-se dizer que o recurso audiovisual vem cada 

vez sendo mais citado, pois há a necessidade que o ensino seja mais dinâmico, diversificando 

as atividades e estimulando o ensino-aprendizagem (SANA; SOUZA; ARROIO, 2016). 

Segundo Laia (2016), as imagens não possuem maior importância do que os textos, 

ambos são recursos para o ensino, que utilizadas em conjunto facilitam o entendimento do 

conteúdo científico e constroem saberes. Porém, as imagens não são apenas contidas nos livros 

didáticos e revistas, com a tecnologia elas estão nos computadores, celulares, televisores, e 

muito presentes na realidade dos alunos. A autora ainda afirma que a imagem é de grande 

importância para a aprendizagem de Ciências Naturais, pois nela pode-se utilizar 

principalmente representações visuais, esquemas, modelos, ilustrações e fotografias. 

Gibin e Ferreira (2013) citam que uma imagem pode ser explorada e estudada em várias 

áreas de conhecimento, por exemplo: arte, psicologia, comunicação, filosofia, ciências e 

educação, tendo grande contribuição para o ensino-aprendizagem de diversos conteúdos 

científicos. Com isso, Arroio e Giordan destacam a importância do recurso audiovisual: 

 

Um filme ou programa multimídia tem um forte apelo emocional e, por isso, motiva 

a aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor. Ou seja, o sujeito 

compreende de maneira sensitiva, conhece por meio das sensações, reage diante dos 

estímulos dos sentidos, não apenas diante das argumentações da razão (ARROIO; 

GIORDAN, 2006, p. 3). 

 

 Portanto, o uso desse recurso em sala de aula pode gerar motivação para a aprendizagem, 

devido até mesmo pela mudança de rotina que os alunos estavam acostumados.  
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 Como todos os recursos, antes do professor passar um vídeo ou uma imagem, deve-se 

pensar nos objetivos de aplicar aquele determinado material e ter apropriação do mesmo, para 

que seja significativo para a construção de conhecimento dos alunos, e não apenas um recurso 

utilizado de forma indevida e apenas motivacional (VICENTE; COMIOTTO, 2016). 

 Atualmente as escolas estão incentivando cada vez mais o uso de vídeos no currículo 

disciplinar, com o objetivo de não deixar as aulas de forma tradicional, tornando-as menos 

monótonas, fazendo com o que o aluno se sinta motivado para a aprendizagem (SANTOS; 

KLOSS, 2010).  

 Com o avanço da tecnologia, a utilização de vídeos como estratégia didática é muito 

importante para o ensino, pois através dos mesmos é possível conhecer “outras línguas, culturas, 

e povos, como um meio de aprender de uma maneira que pode se tornar prazerosa, 

simplesmente pelo fato de ser diferente do que é feito todos os dias, em todas as aulas”, portanto, 

o recurso audiovisual, se usado da forma correta, pode ter um grande potencial educativo na 

introduzir de novos assuntos, despertando a curiosidade e vontade de aprender coisas novas, 

gerando uma melhoria no ensino-aprendizagem (SANTOS; KLOSS, 2010).  

 

3.5.2 Uso de simuladores para o Ensino de Química 

 Nos dias atuais, a era digital está muito presente no cotidiano de professores e alunos, 

com isso uma das alternativas de diversificar as estratégias de ensino é utilizar simuladores para 

o ensino de química, porém infelizmente eles não estão ao alcance de todos os alunos no ensino 

educacional brasileiro devido a precariedade de algumas escolas (LIMA; VARELO; 

NASCIMENTO, 2012). 

 Há inúmeros benefícios da utilização desse recurso no ensino escolar como Benite e 

Benite afirmam: 

 

A possibilidade do professor se apropriar dessas tecnologias integrando-as com 

ambiente de ensino-aprendizagem de química poder gerar um ensino de química mais 

dinâmico e mais próximo das constantes transformações que a sociedade tem 

vivenciado, contribuindo para diminuir a distância que separa a educação básica das 

ferramentas modernas de produção de difusão do conhecimento (BENITE; 

BENITE, 2008, p.15). 

 

 Segundo Aguiar (2016), o uso de simuladores no Ensino de Química faz com que os 

estudantes se tornem mais ativos na construção do próprio conhecimento, ou seja, o aluno se 

aproxima ainda mais com o conteúdo a ser estudado, promovendo assim, maior entendimento 
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dos fenômenos químicos. Portanto, com o uso dessa metodologia, há uma conexão entre o novo 

conhecimento a ser adquirido e o conhecimento prévio do aluno, possibilitando uma melhor 

relação aluno-professor quando comparado ao método tradicional. 

 Atualmente existem muitos softwares livres que podem ser utilizados em sala de aula, 

ou até mesmo para os alunos utilizarem em suas próprias residências, com o objetivo de maior 

entendimento do conteúdo e rendimento na escola (SANTOS; WARTHA; FILHO, 2010). As 

escolas que não possuem laboratório, podem utilizar um laboratório de química virtual, como 

o Virtual Lab (https://virtuallab.pearson.com.br/ComoInstalar/PacotesInstalacao), software 

pago e exclusivo para escolas e ensino superior, que apresenta diversos conteúdos sobre reações 

químicas, eletrólise, titulação, misturas e compostos, entre outros.  

 O simulador Molecule Polarity (https://phet.colorado.edu/pt/simulation/molecule-

polarity) também pode ser utilizado, abordando ligações químicas, polaridade e 

eletronegatividade, facilitando o entendimento sobre diversos conteúdos químicos, inclusive 

questões envolvendo oxirredução. Pinheiro, Junior e Araújo (2015) afirmam que a existência 

da plataforma gratuita PhET disponibiliza diversas simulações de fenômenos físicos, químicos 

e biológicos, e pode ser utilizada como um material de apoio para os docentes, auxiliando assim 

os alunos na compreensão de conceitos científicos de forma mais interativa e aplicada.  

 Mendes, Santana e Junior (2015) utilizaram uma simulação presente na plataforma 

PhET de balanceamento de cargas para aplicação em uma turma de escola pública, com o 

objetivo de apresentar o recurso somente para uma turma e comparar com outra turma que 

estudaria da forma tradicional. Com o estudo puderam observar que 80% dos alunos que 

utilizaram o software acertaram a atividade proposta, e somente 20% dos alunos que tiveram 

aula no método tradicional conseguiram acertar as questões, concluindo que o uso de softwares 

faz com que os alunos trabalhem os aspectos macroscópicos e microscópicos, criando um 

pensamento reacional e sistemáticos dos fenômenos que ocorrem na química.  

 Já Almeida e colaboradores (2009) abordaram na sua proposta de ensino o uso do 

software educativo Avogadro (https://avogadro.br.uptodown.com/windows/download), sendo 

a sua utilização indicada para momentos após a apresentação do conteúdo científico. Esse 

simulador apresenta estruturas orgânicas e inorgânicas, com visualização 3D, podendo ser 

estudado arranjos geométricos, ângulos de ligação, hibridações, cálculo de energia, entre outras 

funções. No estudo os autores utilizaram o Avogadro para que os alunos organizassem as 

moléculas de cada função orgânica estudada, e puderam observar que com o uso dessa 

estratégia de ensino os alunos tiveram maior facilidade no entendimento dos conteúdos 

https://virtuallab.pearson.com.br/ComoInstalar/PacotesInstalacao
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relacionados, como também relataram que gostariam de participar de novas dinâmicas 

envolvendo softwares educativos.  

Portanto, observa-se que ambientes de aprendizado diferentes em sala de aula, como o 

uso de simuladores no ensino de química, devem ser utilizados mais pelos professores, pois é 

muito relevante para um melhor ensino-aprendizagem, e observa-se que o computador e o uso 

de tecnologia são ferramentas importantes para dinamizar as aulas e ter resultados satisfatórios 

(PRIOLLI, 2015).  

 

3.5.3 Jogos Didáticos 

 Além do uso de simuladores em sala de aula, outra estratégia bastante atual é a utilização 

de jogos didáticos que aparecem dessa forma, pela primeira vez, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2000). Segundo Cunha (2012), os jogos lúdicos possuem grande 

importância no Ensino de Química, pois fazem com que os discentes sintam-se mais motivados, 

tanto pelo despertar da competitividade quanto pelo simples prazer de jogar. Os docentes podem 

utilizar essa metodologia com vários objetivos, tanto para a construção de conhecimento, 

estimulando novas maneiras de se pensar, enriquecendo a vida do próprio aluno, como também 

faz com que o professor tenha o papel de “condutor, estimulador e avaliador de aprendizagem” 

(CUNHA, 2012). 

 Os jogos didáticos são utilizados em diversas áreas de ensino, como por exemplo na 

matemática, onde os alunos são estimulados a aprender expressões numéricas, números, entre 

outros casos, sendo comum nos primeiros anos escolares. Em relação a química, atualmente, já 

se tem muitos estudos que levam a utilização dos jogos para a aprendizagem de diversos 

conteúdos, por exemplo, as reações de oxirredução (SILVA; OLIVEIRA; SANTOS, 2019), o 

primeiro contato com a tabela periódica (SOARES, 2019), equilíbrio químico (SALES et al., 

2018), entre outros.  

A elaboração de um jogo didático deve ter um objetivo claro para sua aplicação, pois 

ele não deve ser levado apenas para ocupar horários vagos na disciplina ou apenas para tornar 

a disciplina mais divertida, ele deve ser pensado e aplicado em um momento planejado. 

Segundo Cunha (2012), um jogo didático deve: 

 

“a) apresentar um conteúdo programado; b) ilustrar aspectos relevantes de conteúdo; 

c) avaliar conteúdos já desenvolvidos; d) revisar e/ou sintetizar pontos ou conceitos 

importantes do conteúdo; e) destacar e organizar temas e assuntos relevantes do 

conteúdo químico; f) integrar assuntos e temas de forma interdisciplinar; 

g)contextualizar conhecimentos” (CUNHA, 2012, p. 95). 
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 Segundo o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, uma das definições para a palavra 

“jogo” é “atividade física ou mental fundada em sistema de regras que definem a perda ou 

ganho”. Portanto, para realizar um jogo, sendo ele didático ou não, precisa ter regras pré-

estabelecidas para o seu funcionamento, sendo de suma importância para o desenvolvimento 

da atividade.  

Silva e Kodama (2004) afirmam que a utilização de jogos produz muito barulho na sala 

de aula, porém acaba sendo inevitável, já que precisa haver discussões entre os alunos para se 

chegar em resultados plausíveis. Caso os alunos já estejam acostumados a fazerem trabalhos 

em grupo, isso pode ajudar. O docente deve ter controle da turma e paciência para conseguir 

alcançar o objetivo desejado pela atividade.  

Filho e seus colaboradores (2009) elaboraram uma atividade lúdica de palavra cruzada 

sobre teoria atômica com intuito de ser aplicado após a abordagem do conteúdo científico. Os 

autores afirmam que essa dinâmica pode ser aplicada sem ter sido apresentado o conteúdo, 

porém deve ter um maior cuidado com o material de apoio fornecido ao aluno. Os autores 

concluíram que:  

“houve uma melhora significativa na aprendizagem dos conceitos previamente 

discutidos pelos professores; diminuição da evasão da sala durante a aula de Química, 

o que era frequente antes da aplicação dos jogos; melhora na relação aluno-professor, 

caracterizado por um maior número de diálogos na sala de aula após aplicação das 

atividades lúdicas; significativo aumento no interesse, fator observado pela crescente 

atenção em relacionar jogos com a química” (FILHO et al., 2009, p. 91). 

 

Oliveira, Soares e Vaz (2015) realizaram uma adaptação do Banco Imobiliário, 

transformando em Banco Químico: Ensinando e Aprendendo Química Dinamicamente. Os 

autores utilizaram após a apresentação do conteúdo científico e destacam que o jogo não é de 

sorte ou azar, e sim quanto mais os estudantes conhecerem o conteúdo e interpretarem as 

questões, maiores chances de vencer. Um fator importante no jogo didático Banco Químico é 

que o professor é mediador de toda a atividade, tendo controle da turma e explicando todas as 

questões apresentadas aos alunos. Essa dinâmica gera debates sobre o conteúdo e promove a 

interação aluno-aluno, professor-aluno, possibilitando um ensino aprendizado com bons 

resultados.  

Silva, Oliveira e Santos (2019) elaboraram um jogo didático intitulado com Roda Roda 

eletroquímica, como forma de verificar o conhecimento adquirido pelos alunos. Os autores 

observaram que essa ação não conseguiu atingir todos os alunos, alguns não se sentiram 

motivados pela ação promovida na sala de aula, até mesmo não participando da atividade. Logo 

isso pode ocorrer, por mais que esteja planejada talvez não se tenha o resultado esperado.  
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Portanto, segundo Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008), o jogo didático no Ensino Médio 

pode constituir-se de um importante recurso para o docente promover a habilidade de 

“resolução de problemas, favorecer a apropriação de conceitos e atender às características da 

adolescência”. 

 

3.5.4 Aplicações de jogos na construção de Sequência Didática (SD) 

 O uso de recursos didáticos no Ensino de Química contribui de forma significativa para 

uma melhor aprendizagem dos alunos, consolidando os conteúdos já existentes como também 

a construção de novos. Muitos autores abordam como os discentes se sentem mais motivados e 

acabam se tornando ativos na construção dos seus conhecimentos, sendo um ponto positivo 

(SOUZA, 2007). 

 Com isso, Santana e Rezende (2005) afirmam: 

 
“As atividades lúdicas não levam à memorização mais fácil do assunto abordado, mas 

induzem o aluno a raciocinar, a refletir. Além disso, essas práticas contribuem para o 

desenvolvimento de competências e habilidades, aumentando ainda a motivação dos 

alunos perante as aulas de Química, pois o lúdico é integrador de várias dimensões do 

aluno, como a afetividade, o trabalho em grupo e das relações com regras pré-

definidas, promovendo a construção do conhecimento cognitivo, físico e social” (p. 

4). 

 

Deve-se ter a ideia de que mesmo os jogos didáticos terem maior visibilidade nos dias 

atuais, os recursos didáticos não estão ligados somente aos mesmos e sim a muito mais do que 

isso, por exemplo: livros, slides, materiais manipulativos, simuladores, uso de aplicativos no 

celular, entre outros.  

E é importante destacar que para a construção de um jogo é necessário criatividade, 

coerência e, sobretudo, planejamento sobre os objetivos que se desejam cumprir, pois o docente 

necessita conhecer o conteúdo que deseja aplicar e as regras que serão apresentadas durante a 

aplicação da atividade (LACERDA; SILVA; CLEOPHAS, 2013). 

 A seguir são apresentadas algumas aplicações de jogos didáticos no Ensino de Química, 

abordando os pontos positivos e negativos da aplicação, com o objetivo de mostrar a 

importância de se utilizar diferentes estratégias didáticas para estimular os alunos na busca por 

conhecimento científico.  

 Sousa e Gomes (2013) elaboraram um jogo denominado como Uno Químico, para de 

forma lúdica, obter conhecimentos sobre tabela periódica: os elementos químicos e suas 

determinadas características. Ao analisarem os dados obtidos com a aplicação desse jogo, 
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puderam observar que 60% dos discentes participantes se sentiram entusiasmados com o jogo, 

e 100% afirmaram que a atividade colaborou na assimilação do conteúdo.  

 Costa, Carvalho e Silva (2018) aplicaram o jogo criado por Guimarães (2006) 

denominado como Tabela Periódica Maluca, com o objetivo de que os alunos conseguissem 

reconhecer alguns elementos químicos através das respectivas propriedades físico-químicas, 

sua composição na tabela e suas aplicações no dia a dia. Com os resultados obtidos os autores 

afirmaram que mais de 85% dos alunos participantes relataram interesse e motivação para 

estudar o conteúdo apresentado, e aproximadamente 90% tiveram boa assimilação do conteúdo. 

Então, isso reforça “a importância que esta ferramenta assume no processo de ensino-

aprendizagem” (COSTA; CARVALHO; SILVA, 2018).  

  Lacerda, Silva e Cleophas (2013) elaboraram um jogo intitulado de Dominoando a 

Química, sendo uma adaptação do jogo de dominó tradicional. O objetivo do jogo era agregar 

conceitos científicos sobre ligações químicas, estimular o raciocínio com o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes dos alunos, e possibilitar que os alunos, através do jogo, revisassem o 

conteúdo abordado em sala de aula, fixando-os de modo mais efetivo. Os autores ao analisarem 

os resultados obtidos com a aplicação do jogo observaram que de início os alunos apresentaram 

dificuldade na realização da tarefa, mas ao começarem a ter interação aluno-aluno conseguiram 

realizar a tarefa, e tiveram um bom ensino-aprendizagem, consolidando o conhecimento 

apresentado.  

Portanto, o uso de jogos educativos no ensino de química auxilia os alunos em aprender 

e revisar os conteúdos científicos apresentados. Os mesmos geram prazer e divertimento, e os 

discentes aprendem sem ter a consciência de que está havendo aprendizagem durante o jogo, 

gerando bons resultados no ensino-aprendizagem (SOARES, 2008).  

 

3.6 Estudos existentes sobre eletroquímica 

 Atualmente, muitos autores estudam diversas propostas para o ensino de eletroquímica 

no Ensino Médio, uma vez que esse conteúdo é considerado complexo tanto por parte dos 

discentes como dos docentes, por isso visam a necessidade da utilização de diversos recursos 

para um melhor ensino aprendizagem. 

Patrocínio, Moradillo e Pinheiro (2016) elaboraram uma proposta para o ensino de 

eletroquímica a partir de uma abordagem sócio histórica: com a prática social, problematização, 

instrumentação, catálise e o retorno a prática social.  Os autores, em um primeiro momento 

levaram questões a serem debatidas entre os estudantes, como por exemplo, “Qual a 
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importância dos objetos metálicos para o nosso dia a dia? O que é a ferrugem? ”, logo após, 

apresentaram uma problematização para ser discutida em pequenos grupos: “Discuta com seus 

colegas porque a corrosão em eletrodoméstico, nas regiões litorâneas, é mais frequente do que 

nas demais regiões”, entre diversas outras problemáticas. A partir desse momento foi possível 

trabalhar os conteúdos selecionados: propriedades dos metais, ligação metálica, reações redox, 

conceito de oxidação e redução, como representar as reações redox, entre outros.  

 Outra forma é a utilização de uma temática para a construção da proposta de ensino, em 

que Sanjuan e colaboradores (2009) utilizaram o tema Maresia para envolver todas as ações. 

Inicialmente, foram apresentadas uma série de questões investigativas com o objetivo de 

verificar os conhecimentos prévios dos alunos, como: “Você já ouviu falar em maresia? O que 

é maresia para você? O que ela provoca em materiais? ”, a partir disso conseguiram realizar 

alguns experimentos, entre outras atividades para o ensino aprendizagem de conteúdos 

relacionados a eletroquímica. Um dos experimentos aplicados pelos autores foi a utilização de 

vários pregos em diferentes meios para observar o processo ocorrido em questão. Nessa 

atividade, os alunos conseguiram identificar os fatores que são responsáveis ara que ocorra uma 

reação de oxirredução; qual o papel da água e do oxigênio; como se comporta a superfície do 

metal, entre outros. Essa dinâmica rendeu ótimos resultados no processo de ensino 

aprendizagem dos discentes, e muitos reproduziram em casa, pois utilizam materiais de baixo 

custo e fácil acesso.   

 Outra proposta encontrada na literatura é a elaborada por Oliveira e colaboradores 

(2018), onde utilizaram a temática Pilha. O objetivo foi trabalhar o experimento da pilha de 

Daniell e a partir da sua visualização, conseguir explicar a ocorrência de uma reação de 

oxirredução, o que é catodo e anodo e quais são os agentes oxidante e redutor. Com o conteúdo 

explicado, os alunos pesquisaram formas de reproduzir essa pilha com materiais alternativos 

afim de serem avaliados.  

  Mendes (2018) apresenta uma proposta intitulada como “Ensino de Química aplicado 

a eletroquímica sob a perspectiva CTSA”. O autor aplicou em torno da temática “Aparelhos 

eletro-portáteis e aparelhos eletrodomésticos: amigos ou inimigos? ”. Iniciou com os aspectos 

históricos dos eletrônicos, mostrando como ocorre a transmissão de um rádio, funcionamento 

de uma geladeira, até chegar nas reações de oxirredução, introduzindo todos os conceitos 

científicos desejados.  

 Como podemos perceber nestes exemplos, na literatura são encontradas algumas 

propostas para o ensino de eletroquímica, utilizando diversos recursos didáticos, sempre 



 

 

 

 

 

 

36 

buscando formas de melhorar o método de ensino aprendizagem dos conteúdos científicos, 

tentando desmistificar a ideia de que química é uma das matérias mais difíceis de serem 

compreendidas pelos estudantes.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

37 

4 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Segundo Santos e Mortimer (2002), com a aplicação da abordagem CTSA ocorre uma 

formação de valores para a formação de cidadãos ativos, para isso, Freire (1987) afirma a 

importância da utilização de temas geradores que estejam vinculadas com a realidade social do 

estudante problematizando questões existentes no cotidiano do mesmo. Portanto, a sequência 

didática (SD) está dividida em 5 partes, abordando os conceitos científicos: número de oxidação 

e identificação de agente redutor e agente oxidante. 

A proposta foi elaborada pensando no público alvo: alunos do 3º ano do Ensino Médio 

de Volta Redonda, visando que o contexto social escolhido foi a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) de Volta Redonda, porém pode ser adaptado para outra especificidade, e 

devido o estudo da eletroquímica e suas aplicações estar presente na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) - Ciências da Natureza e suas Tecnologias no Ensino Médio, na 

Competência Específica I, Habilidades - EM13CNT104. A SD foi planejada para utilizar em 

média de quatro a cinco horas/aula.  

No Quadro 1 é definida a finalidade de cada recurso utilizado na presente proposta de 

ensino. 
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Quadro1: Proposta pedagógica para aplicação no 3º ano do Ensino Médio  

Recurso Finalidade 

Questionário 

Tem a finalidade de mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos a fim 

de ter uma organização das ideias iniciais apresentadas, e assim organizar 

em grupos semelhantes. 

Imagens 

As imagens seriam utilizadas para auxiliar na visualização do processo de 

oxidação nos materiais do cotidiano, promovendo um debate para a 

apresentação do fenômeno. 

Vídeo 

Os vídeos selecionados (produção do ferro e poluição ambiental do Rio 

Paraíba do Sul), são utilizados para contextualizar os conceitos científicos 

a partir da perspectiva CTSA. 

Simulação 

A simulação é um recurso educacional que possibilita a observação da 

distribuição de cargas e eletronegatividade de algumas moléculas, a fim 

de trabalhar o simbólico e o microscópico (Triângulo de Johnstone).  

Jogo Didático  

O jogo didático é utilizado para verificar os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos, como também, promover a motivação, interatividade, 

competitividade e estimular um aluno ativo no processo de ensino 

aprendizagem. 

Questionário final  

O questionário de aplicação do conhecimento é utilizado para verificar os 

conhecimentos consolidados dos discentes, a partir da análise das 

respostas de ambos questionários preenchidos pelos alunos e serve para 

repensar a proposta pedagógica, com melhorias. 

Fonte: Própria autora. 

 

 

A seguir é apresentada a proposta desenvolvida. Inicialmente é aplicado um 

questionário para os alunos, com o objetivo de mobilizar os conhecimentos prévios, científicos 

ou não, antes de iniciar a sequência didática e propõem-se aplicar o questionário elaborado pela 

autora (Quadro 2). 
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Quadro 2: Questionário de conhecimentos prévios 

Fonte: Própria autora. 

 

Com os dados coletados a partir da aplicação do questionário do Quadro 2, propõem-se 

a realização de um agrupamento das respostas semelhantes, com o objetivo de obter uma 

porcentagem relacionada a cada questão respondida pelos alunos.  

No primeiro momento da SD, como forma de iniciar o contato com o conteúdo, e 

diminuir a visão dos alunos que o ensino de química é algo difícil, propõem-se mostrar 

ilustrações comparativas de materiais e objetos que sofreram oxidação com o objetivo que os 

estudantes vejam como esse fator afeta a vida útil dos utensílios, conforme observa-se nas 

Figuras 2, 3 e 4. 

 

 

 

QUESTIONÁRIO CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

Aluno(a):                                                        Turma:________                   

 

1) Você já estudou ou ouviu falar sobre oxirredução? 

                  (    ) Sim                                         (    ) Não 

 

2) Você saberia dizer que o significa a palavra Ferrugem? 

                  (    ) Sim                                         (    ) Não 

 

3) Se você respondeu sim na questão 2, saberia dizer em que tipo de material que você 

conhece a ferrugem acontece? 

                 (    ) Madeira        (    ) Metais         (    ) Borracha  

 

4) Você já ouviu falar sobre NOx? 

           (    ) Sim                                         (    ) Não 

 

5) Com suas palavras, explique, com aspectos químicos, o que você acha que está 

acontecendo quando algum material fica enferrujado? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

40 

     

Figura 2 - Reação de oxidação no prego (de materiais metálicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Reação de oxidação na muralha de zinco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.lojaagrometal.com.br/media/catalog/product

/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e

95/6/2/623555-prego-de-aco-com-cabeca-10-x-12-1.6-x-25-

mm-com-100-pecas-bemfixa.jpg 

Fonte: https://i2.wp.com/novoelemento.com/wp-

content/uploads/2014/10/pregos-

enferrujados.jpg?fit=380%2C254 

Fonte: https://img.freepik.com/fotos-gratis/fundo-

de-textura-de-parede-de-zinco-branco_35956-

2296.jpg?size=626&ext=jpg 

 

Fonte: https://image.freepik.com/fotos-gratis/fundo-

velho-da-textura-da-parede-do-zinco-oxidado-na-

cobertura-galvanizada-do-painel-do-metal_38607-

620.jpg 
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Figura 4 - Reação de oxidação no telhado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das imagens selecionadas, propõem-se um debate envolvendo o professor e os 

alunos com os seguintes questionamentos: “Qual é a diferença que vocês podem observar entre 

os materiais das três figuras apresentadas? Já observaram isso acontecer em algum objeto da 

casa de vocês? A partir dos conhecimentos científicos aprendidos na Escola, você saberia dizer 

que fenômeno químico está ocorrendo? ”. Este momento da aula terá como objetivo mobilizar 

os conhecimentos prévios dos alunos, como também, iniciar a introdução dos conceitos 

científicos estabelecidos de oxirredução: NOx, agente redutor e agente oxidante. A partir das 

repostas dos alunos, o professor vai agrupando no quadro as ideias semelhantes e diferentes 

durante o debate para organizar os conceitos que irão surgir neste primeiro momento da aula. 

Antes de iniciar de fato a abordagem dos conceitos científicos, o professor utilizará a 

temática estabelecida inicialmente: A Química por trás da Companhia Siderúrgica Nacional em 

Volta Redonda. Nesse momento da aula será exibido um vídeo para os alunos com a produção 

do ferro-gusa ou aço (https://youtu.be/CMGe7yuCHqE). O vídeo tem 4 minutos e 49 segundos 

e aborda a produção do aço. Em linhas gerais, o vídeo mostra que a partir do minério de ferro 

e sucata (reciclagem de materiais compostos por aço), ocorrem diversas etapas até a formação 

Fonte:https://imagens-

revista.vivadecora.com.br/uploads/201

5/06/Telhas-de-zinco-tradicional.jpg 

Fonte:https://us.123rf.com/450wm/kongbaramee/kong

baramee1801/kongbaramee180100004/93262424-

padr%C3%A3o-de-placa-de-ferro-galvanizado-

enferrujado-antigo-telhado-de-chapa-de-zinco-

enferrujado.jpg?ver=6 

 

https://youtu.be/CMGe7yuCHqE
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do aço. As matérias primas são encaminhadas, através de um tonel, até uma fornalha com altas 

temperaturas (1650 °C), permanecendo durante 60 minutos. Com isso, é formado o ferro líquido 

impuro (gusa) que é transferido para uma concha, onde é refinado e acrescentado aditivos para 

chegar na coloração do aço. Posteriormente, são colocados em formas para que o ferro líquido 

comece a endurecer até a formação do aço propriamente dito. Em seguida, propõem-se a 

exibição de dois trechos do filme Caminho do Mar de 1h, 27 minutos e 09 segundos 

(https://youtu.be/fXW153FI4Tc). Como o vídeo é longo, o mesmo deve ser editado, com a 

utilização do trecho 1: do início até 4 minutos e 15 segundos que aborda os aspectos naturais 

do Rio Paraíba do Sul e o trecho 2 de 17 minutos,14 segundos até 29 minutos e 20 segundos. 

O objetivo destes trechos é abordar as questões ambientais, visto que o vídeo mostra a 

importância do Rio Paraíba do Sul para a cidade de Volta Redonda, como também a poluição 

causada pela CSN devido aos resíduos gerados a partir da produção do aço, assim como alertar 

sobre os problemas de saúde ocasionados pela poluição industrial.  

Após a exibição do vídeo serão abordados os aspectos químicos presentes que estão 

relacionados com a eletroquímica, como as equações químicas existentes na produção do ferro 

gusa/aço, como também os aspectos econômicos e ambientais envolvidos (a escola que não 

tiver disponibilidade de recursos de vídeo, poderá ser feito uma adaptação com o uso de 

imagens para ser apresentados aos alunos na própria sala de aula).  

 Com a equação de reação (reação 1) referente ao ferro gusa, descrita abaixo, iniciará a 

discussão do conceito de NOx. 

 

2Fe2O3(s) + 6C(s) + 3O2(g) → 4Fe(l) + 6 CO2(g)                           (Reação 1)                                                                                                                                                                            

 

 Para que os alunos consigam ter uma maior compreensão e um melhor entendimento 

dos conceitos científicos, será utilizado o simulador Molecule Polarity 

(https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/molecule-polarity), ou caso a escola não haja 

recursos, poderá levar algumas imagens de exemplo, como a Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fXW153FI4Tc
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Figura 5 - Representação da distribuição de carga da molécula de HF 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/molecule-polarity 

 

Após a exibição de algumas moléculas para a turma, o professor deve propor que os 

alunos coloquem em uma folha de papel o que ocorre com as cargas das moléculas de O2, CO2, 

Fe2O3, entre outras, através da sua mediação. Caso na escola tenha laboratório de informática 

os alunos, em grupos, poderão observar o comportamento no próprio software. 

O objetivo dessa atividade é mostrar que a carga apresentada por uma espécie química 

está relacionada com a eletronegatividade. Ao atrair o elétron do hidrogênio o flúor, neste caso, 

adquire carga -1, ou seja, NOx: -1. Cabe salientar que será realizada uma apresentação em slides 

com outras moléculas para explicar o funcionamento do NOx em moléculas mais complexas. 

Posteriormente os alunos serão divididos em grupos de 4 alunos e receberão uma folha 

com algumas equações químicas com o intuito de atribuírem o NOx a cada elemento químico, 

para que possam observar a diminuição e aumento do mesmo, conseguindo assim caracterizar 

como agente redutor e agente oxidante, com a mediação do docente. Nesse momento será 

retomada reação 1, da produção do ferro gusa, com o objetivo que os alunos classifiquem a 

espécie química que está reduzindo e qual está oxidando. 

Para finalizar a proposta de ensino propõem-se a utilização de um jogo de perguntas e 

respostas. E como trata-se de um jogo, as regras devem ser estabelecidas antes do início da 

dinâmica, para evitar eventuais dúvidas durante a execução, podendo gerar confusão na 

aplicação.  

Inicialmente a turma deverá ser dividida em dois grupos (aproximadamente 20 alunos), 

onde cada grupo receberá cartas distintas sobre o conteúdo estudado. A dinâmica funcionará da 

seguinte forma: 

1) Um representante de cada grupo deverá tirar “ímpar ou par” para ver quem irá iniciar; 

2) Cada grupo irá receber 30 cartas (por exemplo, figura 6) diferentes; 

3) Um aluno do grupo A irá desafiar um aluno do grupo B, e vice-versa, não podendo 

repetir os alunos, até o término das cartas; 
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4) O aluno que vai responder terá 5 minutos para elaborar a resposta; 

5) Em caso de empate, terá cartas extras, até ter um grupo ganhador.  

6) O professor será o mediador do jogo, responsável pela organização e verificação das 

respostas corretas. 

 

Figura 6 - Exemplos de cartas a serem criadas no jogo de perguntas e respostas 

 

Fonte: Própria autora. 

 

 As cartas poderão ser elaboradas pelos docentes de acordo com as equações de reações 

e outras questões de sua preferência.  

 Ao término da aplicação da SD, propõem-se a aplicação de um questionário (Quadro 3), 

que será implementado para a verificação da efetividade da proposta. Ao fim da aplicação da 

SD sugere-se comparar com os dados adquiridos em ambos questionários (Quadro 2 e Quadro 

2), podendo assim verificar a evolução do conhecimento dos alunos.  
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Quadro 3 - Questionário aplicação do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

 No Apêndice A é apresentado um Guia para o professor, com o objetivo de facilitar a 

aplicação desta proposta por outros professores. 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Aluno (a):                                                        Turma: ________                   

 

Agora que você já estudou o conteúdo de oxirredução, responda as seguintes 

perguntas: 

6) Se você respondeu sim na questão 2, saberia dizer em que tipo de material que 

você conhece a ferrugem acontece? 

                        (    ) Madeira        (    ) Metais         (    ) Borracha  

 

7) Com base nos conteúdos estudados e aspectos químicos, o que está 

acontecendo em um prego enferrujado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

8) Ainda pensando em no prego enferrujado, pode-se pensar na seguinte 

equação de reação:  

4Fe(s) + 3O2(g) + 6H2O(l)→ 2Fe2O3(s) + 6H2O(l) 

Relate qual espécie química está sofrendo oxidação e qual está reduzindo. Como 

você chegou a essa conclusão? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9) Utilizando a equação de reação da questão 3, identifique o NOx de cada 

espécie química, o agente redutor e o agente oxidante. Justifique suas 

escolhas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 
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5 RESULTADOS ESPERADOS 

Devido a pandemia do coronavírus não foi possível a aplicação da sequência didática 

proposta. Logo, nos próximos parágrafos serão abordados os resultados esperados, pela autora, 

para cada atividade proposta. Em relação aos questionários elaborados de conhecimentos 

prévios e de aplicação de conhecimento espera-se que os alunos mostrem evolução de 

conceitos, a partir da análise das respostas dos alunos.  

Com a utilização de ilustrações comparativas de objetos que sofreram oxidação (como 

foi descrito na metodologia), espera-se que os alunos observem que a química está presente no 

cotidiano e que eles abordem que já visualizaram essa reação nos utensílios selecionados. Pois, 

segundo Rocha e Vasconcelos (2016), os alunos não veem a disciplina de Química como uma 

matéria prazerosa devido as dificuldades encontradas na aprendizagem. Logo, almeja-se que 

essa ideia dos alunos seja desmistificada.  

 Já no debate proposto deseja-se que os alunos consigam expor as suas opiniões para que 

através da mediação do professor, consigam compartilhar seus conhecimentos uns com os 

outros. Segundo Altarugio, Diniz e Locatelli (2008), o debate traz inúmeras vantagens para o 

ensino de química, por exemplo, promove a habilidade de argumentação dos alunos, como 

também, é uma dinâmica pouco vista nas aulas de ciência, o que pode ajudar na motivação dos 

alunos para o processo de ensino-aprendizagem.  

 A partir da utilização de dois vídeos selecionados espera-se que os alunos consigam 

visualizar como uma siderurgia funciona e os danos ambientais causados a mesma, visto que 

foi a temática escolhida.  Confia-se que os alunos consigam observar as etapas da linha de 

produção do aço, como também como a CSN vêm afetando o rio Paraíba do Sul. Segundo 

Santos e Kloss (2010), o uso de vídeo é de suma importância para a introdução de novos 

assuntos, pois desperta a curiosidade e o desejo de aprendizagem dos alunos.  

 Logo após a utilização dos vídeos (introdução da temática), propôs a introdução dos 

conceitos científicos desejados: NOx, agente oxidante e agente redutor, a partir de equações de 

reação da linha de produção do aço e o uso do software Molecule Polarity. Portanto, espera-se 

que com o auxílio do simulador, os alunos consigam visualizar, de forma mais palpável, como 

está ocorrendo a distribuição de carga, visto que esse conteúdo é considerado de difícil 

aprendizagem pelos alunos do ensino médio, para que possam ter um melhor ensino-

aprendizagem. Segundo Aguiar (2016) esse recurso contribui de forma significativa para a 

aprendizagem, pois o aluno se torna ativo na construção do seu conhecimento, juntamente com 

a mediação do professor, tendo maior entendimento dos conteúdos químicos.  
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 Como forma de finalizar a sequência didática, propôs o uso do jogo didático perguntas 

e respostas. Espera-se que os alunos consigam se expressar, a partir das respostas do jogo, o 

conhecimento adquirido a partir das aulas assistidas. Almeja-se que os alunos tenham essa 

relação aluno-aluno e professor-aluno de forma harmônica, pois também é essencial para o 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008), o jogo didático 

promove grandes habilidades nos alunos, como: “resolução de problemas, favorecer a 

apropriação de conceitos e atender às características da adolescência”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir de uma temática próxima do universo experiencial dos estudantes residentes 

em Volta Redonda, busca-se atrelar aspectos de natureza social ao ensino de conceitos 

científicos, e promover atividades que estimulem os alunos a terem um olhar crítico e reflexivo 

em torno dos problemas socioambientais gerados pela CSN. Espera-se que essa proposta de 

sequência didática para o ensino de oxirredução, contribua para que os objetivos propostos, 

sendo eles: desenvolver atividades que contextualizem conhecimentos científicos, estimular a 

aprendizagem a partir de diferentes recursos didáticos e promover uma reflexão crítica perante 

a sociedade, sejam alcançados e que os professores comecem a utilizar com maior frequência a 

contextualização e a interdisciplinaridade no ensino contribuindo para reduzir a fragmentação 

conceitual que marca o Ensino de Química na maioria das escolas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – GUIA DO PROFESSOR 

 

 Visto que a proposta pedagógica está destinada a alunos residentes na cidade de Volta 

Redonda, parte-se da temática A Química por trás da CSN com o objetivo de contextualizar 

conceitos científicos a partir de uma temática do cotidiano do aluno, tornando-o mais crítico e 

ativo na busca do conhecimento.  

 

1) Identificação da proposta 

Público alvo: alunos do 3º ano do Ensino Médio. 

Número de aulas para aplicação: 4 a 5 horas/aulas. 

Temática: A Química por trás da CSN de Volta Redonda.  

Conteúdo científico: Número de oxidação (NOx), agente redutor/oxidante. 

 

2) Objetivo 

Promover um ensino-aprendizado contextualizado, a partir da temática a Química por 

trás da CSN de Volta Redonda, para a aplicação dos conceitos científicos de oxirredução. 

 

3) Desenvolvimento da proposta em sala de aula 

 A seguir serão abordados alguns tópicos para o desenvolvimento da proposta de ensino. 

 

1 – O professor deve aplicar o questionário de conhecimentos prévios, para a coleta de dados, 

contendo questões relacionadas ao conteúdo de oxirredução, como apresentado no Quadro 2. 

Aqui o professor deve observar quais conhecimentos os alunos irão mobilizar para responder 

as questões iniciais. 

 

2 – Na sequência o professor deve exibir as Figuras 2, 3 e 4 (slides), evidenciando os aspectos 

do material antes e depois o processo de oxidação, a fim de relacionar e contextualizar com o 

cotidiano do aluno, mediando com questionamentos para gerar um debate. Aqui temos algumas 

questões que podem ser abordadas para os alunos: Qual é a diferença que vocês podem observar 

entre os materiais das três figuras apresentadas? Já observaram isso acontecer em algum objeto 

da casa de vocês? A partir dos conhecimentos científicos aprendidos na Escola, você saberia 

dizer que fenômeno químico está ocorrendo?, consiga se ter a explicitação aos alunos o 
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fenômeno ocorrido. Aqui espera-se que o aluno traga exemplos do seu cotidiano e relacione 

com os conteúdos científicos já estudados na escola. 

 

3 – Neste momento da aula, o professor vai exibir dois vídeos: no primeiro tem-se o processo 

industrial da produção de aço e ferro gusa (CSN) e no segundo é um trecho do filme “Caminho 

do mar” que aborda os aspectos naturais do Rio Paraíba do Sul e a poluição gerada pela CSN. 

Com os vídeos busca-se a contextualização do conhecimento científico e dos danos ambientais 

e a saúde que uma indústria de grande porte pode trazer para a cidade, assim como tem o 

objetivo de tornar o aluno mais crítico, visto que muitas vezes desconhece os aspectos da 

poluição das indústrias. 

 

4 – O professor deve selecionar a equação de reação da produção do ferro gusa, processo 

presente no vídeo 1 e juntamente com o simulador Molecule Polarity deve auxiliar o aluno na 

visualização da distribuição de carga como também a eletronegatividade. A eletronegatividade 

vai permitir que o aluno entenda um pouco mais o número de oxidação servindo como uma 

ferramenta para ensinar as regras do nóx 

 

5 – Nesta atividade o professor deve organizar os alunos em grupos para que estes analisem a 

distribuição de carga de moléculas relacionadas a temática proposta e posteriormente o 

professor deve definir o agente oxidante/redutor das reações entregues aos mesmos. A seguir 

tem-se a sequência das atividades da aula: 

1. Apresentação dos slides propostos no Apêndice B. 

2. Aplicação do Jogo Didático, estabelecendo as regras e as perguntas das cartas que 

serão utilizadas, como apresentado na Figura 6. 

3. Aplicação do questionário avaliação do conhecimento (Quadro 3), a fim de 

comparar os dados coletados no Quadro 2. 

 

4) Recursos Didáticos utilizados 

Imagens; Vídeos; Simulação computacional; Debate; Slides; e Jogo didático. 

 

5) Verificação da aprendizagem 

Nesta etapa da aula o professor deve verificar, a partir da coleta de dados dos 

questionários, (conhecimentos prévios e aplicação de conhecimento), aplicação do jogo 
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didático e observações do professor, se o aluno conseguiu aprimorar os seus conhecimentos 

científicos sobre número de oxidação e agente oxidante/redutor. 
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APÊNDICE B – SLIDES REFERENTE A NÚMERO DE OXIDAÇÃO 
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