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RESUMO 

A química praticada no Ensino Médio ainda dá muita ênfase a um número excessivo 

de conteúdos, desenvolvidos de forma fragmentada sem estabelecer relações de um conteúdo 

com outro nem com o contexto social dos alunos, não contribuindo para a inserção do 

indivíduo em um mundo que está em constante transformação. Neste contexto, é de 

fundamental importância que na formação básica dos futuros professores as orientações 

pedagógicas estejam de acordo com as diferentes teorias de aprendizagem, de modo a 

desenvolver capacidades e habilidades para uma práxis eficiente. Desta forma, faz-se 

necessário o uso de uma aprendizagem significativa, que significa o processo através do qual 

uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e 

substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. Além disso, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, PCN incluem a Educação Ambiental no sentido de favorecer o 

engajamento político-social e aponta o professor como “peça” principal desta nova visão da  

educação voltada para a formação de cidadania. A inclusão de temas ambientais nas aulas de 

química tem como objetivo a contextualização do conteúdo, permitindo que o aluno perceba o 

papel social da química, suas aplicações e conseqüências. Assim, a pesquisa foi desenvolvida 

em dois espaços escolares do município de Niterói e foram planejadas de modo a explorar 

duas atividades. A primeira atividade foi uma aula expositiva, na forma de slides no programa 

Power Point, abordando assuntos como oxidação e redução, pilhas, espontaneidade de 

reações, potencial padrão, eletrólise ígnea e aquosa, o efeito da disposição de metais pesados 

no ambiente e os problemas com o lixo eletrônico. A segunda atividade uma experimentação 

sobre o tema gerador, possibilita o desenvolvimento de habilidades e discussões críticas que 

complementam o processo educacional, fazendo parte do processo ensino-aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Ensino Médio, Aprendizagem Significativa e Eletroquímica 
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ABSTRACT 

The chemistry practiced in high school still gives much emphasis to an excessive 

number of content in a fragmented manner without applying the contents with others or with 

the social context of the students, not contributing to the inclusion of the individual in the 

world that is constantly transformation. In this context, it is of fundamental importance that 

the basic training of future teachers pedagogical guidelines are consistent with the various 

learning theories in order to develop skills and abilities for effective practice. Thus, it is 

necessary the use of meaningful learning, which means the process through which new 

information (new knowledge) relates (non-literal) to the cognitive structure of the learner not 

arbitrary and substantive way. In addition, the National Curricular Parameters, NCP include 

environmental education in order to promote the socio-political engagement and points the 

teacher as the main "part" of this new vision of education for the qualification of citizenship. 

The inclusion of environmental issues in chemistry classes aims to contextualize the content, 

allowing the student to realize the social role of the chemical, its applications and 

consequences. So, the study was conducted in two school spaces of Niterói and were planned 

in order to explore two activities. The first activity was a lecture in the form of PowerPoint 

slides program, addressing issues such as oxidation and reduction, batteries, spontaneity of 

reactions, standard potential, igneous and aqueous electrolysis, the effect of the provision of 

heavy metals in the environment and the problems with e-waste. The second activity a trial on 

the theme generator, enable the development of skills and critical discussions that 

complement the educational process as part of the teaching-learning process. 

 

Keywords: High School, Meaningful learning and Electrochemical 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ampliação dos conhecimentos na área de Ciências em especial na área de Química 

contribui para os avanços tecnológicos da sociedade com o desenvolvimento de novos 

materiais e diferentes aplicações, com conseqüência direta na qualidade de vida da população. 

Entretanto, observa-se ainda um grande abismo dos novos conhecimentos gerados e os 

conteúdos da Química ensinados nas Escolas e Universidades. As aulas de Química são pouco 

atraentes, onde o conteúdo é apresentado de forma tradicional com ênfase na simples 

memorização de conceitos e completamente desarticulado com o mundo que nos cerca. Nesse 

contexto, se observa um grande desinteresse pela disciplina, pois a divulgação científica das 

novas tecnologias não está sendo compreendida pelos alunos e está muito distante do seu 

cotidiano e das suas realidades de vida. 

A química praticada no Ensino Médio ainda dá muita ênfase a um número excessivo 

de conteúdos, desenvolvidos de forma fragmentada sem estabelecer relações de um conteúdo 

com outro nem com o contexto social dos alunos, não possibilitando a formação humana nem 

o desenvolvimento do raciocínio científico e, menos ainda, o exercício da cidadania. No 

entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) do ensino médio propõem que o 

aprendizado de Química... 

 

“[...] 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) 

 

Assim, de acordo com os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 241), uma forma de superar o 

atual ensino praticado é dar prioridade à “construção de uma visão de mundo mais articulada 
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e menos fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de um 

mundo em constante transformação”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vem conferir uma nova identidade 

ao Ensino Médio e destaca no artigo 35, inciso II, um dos principais focos para o Ensino 

Médio. (BRASIL, 1996) 

 

“II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico.” 

 

Ainda, na LDB o papel do professor é explicitado, sendo sua função formar cidadãos 

com capacidades reflexivas, que possam atuar na sociedade de maneira consciente. A 

aprendizagem se dá à medida que o aluno relaciona o que aprende com o meio ao qual está 

integrado, e o professor deve atuar atendendo a estes objetivos. Neste contexto, é de 

fundamental importância que na formação básica dos futuros professores as orientações 

pedagógicas estejam de acordo com as diferentes teorias de aprendizagem de modo a 

desenvolver capacidades e habilidades para uma práxis eficiente. Para tal, uma abordagem 

interacionista busca reconhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender, 

considerando os conhecimentos prévios existentes e relacionando-os com os novos 

conhecimentos, reconhecendo a existência de uma evolução cognitiva. Esta é à base do 

construtivismo que se fundamenta no papel do professor como educando, onde passa de 

transmissor de conhecimentos para facilitador de aprendizagem. Não é o professor que ensina, 

mas sim o aluno que aprende, apresentando uma relação com o cognitivismo. 

Com base na concepção construtivista, sócio-interacionista de David Paul Ausubel e 

Lev Semynovich Vygotsky, o ensino de Ciências vem se apropriando dessas teorias de modo 

a entender o papel do aluno como um ser social. 

Desse modo, diferentes propostas pedagógicas vêm sendo aplicadas no ensino de 

Química de modo a superar as dificuldades no aprendizado deste tipo de disciplina e ao 

mesmo tempo aproximar a prática pedagógica das proposições dos PCNEM. 

Neste trabalho se busca uma aproximação com uma aprendizagem significativa, 

mudança conceitual, ensino centrado no aluno e construtivismo. Aprendizagem significativa é 
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o processo através do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de 

maneira não arbitrária e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso 

da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se 

transforma em significado psicológico para o sujeito. Para Ausubel (1963, p. 58), a 

aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar 

a vasta quantidade de idéias e informações representadas em qualquer campo de 

conhecimento (MOREIRA, 2011). Desse modo o objeto a ser aprendido precisa fazer sentido 

para o aluno. 

Segundo Moreira (2011), o conhecimento prévio serve de matriz ideacional e 

organizacional para a incorporação, compreensão e fixação de novos conhecimentos quando 

estes “se ancoram” em conhecimentos especificamente relevantes (subsunçores) preexistentes 

na estrutura cognitiva. Novas idéias, conceitos, proposições, podem ser aprendidos 

significativamente (e retidos) na medida em que outras idéias, conceitos, proposições, 

especificamente relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na 

estrutura cognitiva do sujeito e funcionem como pontos de “ancoragem” aos primeiros. 

Resumindo, a aprendizagem é o processo de aquisição de conhecimentos a partir de 

conhecimentos adquiridos do aluno, mas que para acontecer deve ter um interesse do mesmo 

por aquele conhecimento. Entretanto, nem sempre o aluno é capaz de integrar o novo ao que 

se já sabe. É nesse contexto que entra o papel do educador, que deve promover a facilitação 

da aprendizagem significativa, ou seja, dispor de estratégias que facilitem ao educando a 

aquisição de uma estrutura cognitiva adequada. 

Desse modo o trabalho aqui desenvolvido tem por objetivo levar um licenciando a sala 

de aula com a intenção de desenvolver diferentes práticas pedagógicas onde se optou pela 

introdução de um tema gerador que possibilite fazer diferentes intervenções levando em 

consideração os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema com um foco para ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). A intenção é levar este conteúdo de química com 

visão CTSA que evidencia a ciência e a tecnologia como ferramentas que estão a serviço do 

desenvolvimento da sociedade e com aspectos ambientais, favorecendo a formação da 

cidadania dos estudantes, ampliando seu poder de participação e decisão. 

O tema gerador escolhido é eletroquímica que permite uma contextualização atual 

com diferentes aplicações tecnológicas. A eletroquímica é a parte da química que estuda a 

transformação de energia química em energia elétrica ou vice-versa. A transformação é 
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através de uma reação de oxirredução, onde um elemento perde elétrons e o outro ganha. 

Pilhas ou baterias são dispositivos onde uma reação espontânea de oxirredução produz 

corrente elétrica. A eletrólise é o processo no qual uma corrente elétrica produz uma reação de 

oxirredução. Este conteúdo é desenvolvido depois de reações redox, na segunda série do 

Ensino Médio. 

O PCN Química preconiza quanto à inserção de temas motivadores, 

 

“Os conteúdos nessa fase devem ser abordados a partir de temas que 

permitam a contextualização do conhecimento. Nesse sentido, podem 

ser explorados, por exemplo, temas como metalurgia, solos e sua 

fertilização, combustíveis e combustão, obtenção, conservação e uso 

dos alimentos, chuva ácida, tratamento de água etc. Não se pretende 

que esses temas sejam esgotados, mesmo porque as interrelações 

conceituais e factuais podem ser muitas e complexas. Esses temas, 

mais do que fontes desencadeadoras de conhecimentos específicos, 

devem ser vistos como instrumentos para uma primeira leitura 

integrada do mundo com as lentes da Química..”(BRASIL, 2008) 

 

Ainda, 

“.... visa-se a uma aprendizagem ativa e significativa, as abordagens 

dos temas devem ser feitas através de atividades elaboradas para 

provocar a especulação, a construção e a reconstrução de idéias. 

Dessa forma, os dados obtidos em demonstrações, em visitas, em 

relatos de experimentos ou no laboratório devem permitir, através de 

trabalho em grupo, discussões coletivas, que se construam conceitos 

e se desenvolvam competências e habilidades. Por exemplo, a análise 

de dados referentes a um boletim de produção de uma indústria 

siderúrgica pode servir de ponto de partida para a compreensão das 

relações quantitativas nas transformações químicas e, por 

conseguinte, nos processos produtivos.” (BRASIL, 2008) 
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A exploração do conteúdo de eletroquímica possibilita abordar vários assuntos de 

interesse social e econômico, relacionados ao dia a dia dos alunos como os diferentes tipos de 

pilhas e a disposição das pilhas usadas, corrosão dos materiais, metais pesados e poluição 

ambiental. 

A instrumentalização do conteúdo escolhido perpassa a aula expositiva para buscar na 

experimentação um modo de dialogar a prática com a teoria e estimular nos alunos a 

capacidade de investigar, vivenciar e experienciar o fenômeno observado, ultrapassando as 

dimensões do laboratório ou da sala de aula. A inclusão da experimentação no ensino de 

Química é justificada pela importância do seu papel investigativo e pedagógico de auxiliar o 

aluno no entendimento dos fenômenos e na construção dos conceitos. 

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

criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos 

de investigação. Nessa perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta 

aos questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o contexto criado. No 

entanto, essa metodologia não deve ser pautada nas aulas experimentais do tipo “receita de 

bolo”, em que os aprendizes recebem um roteiro para seguir e devem obter os resultados que 

o professor espera. Ao ensinar ciência, no âmbito escolar, deve-se também levar em 

consideração que toda observação não é feita num vazio conceitual, mas a partir de um corpo 

teórico que orienta a observação. Neves e Silva (2006) reconhecem que a realização de 

atividades experimentais pode ser um recurso útil para motivar a aprendizagem, aprender 

procedimentos e conceitos, além de favorecer atitudes positivas em relação à Ciência. 

Não se trata de trabalhar a química que só existe no livro. Ao utilizar a 

experimentação, associando os conteúdos curriculares ao que o educando vivenciou, o 

educador trabalhará de forma contextualizada, pois não é o problema proposto pelo livro ou a 

questão da lista de exercício, mas os problemas e as explicações construídas pelos atores do 

aprender diante de situações concretas. A experimentação pode ser utilizada para demonstrar 

os conteúdos trabalhados, mas utilizar a experimentação na resolução de problemas pode 

tornar a ação do educando mais ativa, auxiliando na consolidação do conhecimento, além de 

ajudar no desenvolvimento cognitivo do aluno. 

O experimento didático deve privilegiar o caráter investigativo favorecendo a 

compreensão das relações conceituais da disciplina, permitindo que os alunos manipulem 

objetos e idéias, e negociem significado entre si e com o professor. 
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“O trabalho experimental deve estimular o desenvolvimento 

conceitual, fazendo com que os estudantes explorem, elaborem e 

supervisionem suas idéias, comparando-as com a idéia científica, 

pois só assim elas terão papel importante no desenvolvimento 

cognitivo. Pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem melhor 

sua compreensão conceitual e aprendem mais acerca da natureza das 

ciências quando participam em investigações científicas, em que haja 

suficiente oportunidade e apoio para reflexão.” (HODSON, 1994 

apud SUART; MARCONDES, 2008) 

 

Devido a sua importância na escola brasileira, o livro didático está incluído nas 

políticas educacionais, para que possa contribuir no processo da melhoria da qualidade da 

educação. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9394/96) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) já contemplam há mais de dez anos, a inclusão e o tratamento 

de temas inovadores e relacionados com CTS, nas distintas etapas educativas. É necessário, 

portanto, pensar uma educação explicitamente comprometida com essa questão e concretizar 

ações formadoras que possibilitem inovar as propostas curriculares.  

 

“Entende-se por alfabetização científica crítica um processo 

educacional que deve propiciar aos alunos o entendimento sobre a 

Natureza da Ciência e da Tecnologia (NdCT) e o papel da ciência e 

da tecnologia em suas vidas e na sociedade na qual estão inseridos; a 

tomada de consciência de seu papel como cidadãos e, finalmente, 

desenvolver a competência para participar das discussões e das 

tomadas de decisão sobre as questões que envolvam o presente e o 

futuro dos sujeitos da sociedade e do planeta. Para tanto, em um 

mesmo processo educativo devem ser desenvolvidas as dimensões 

cognitivas, afetivas, atitudinal, ética e cultural.” (VÁSQUEZ; 

MANASSERO, 2007 apud GUAZZELLI et. al., 2009) 
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O termo "crítica" mostra que cidadãos que detém os conhecimentos relacionados a 

ciências e tecnologia são capazes de se posicionarem com uma postura de construção e de 

contestação de uma nova realidade socioambiental. 

Na educação CTSA a questão ambiental é um eixo que direciona o enfoque CTS. 

 

"Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 

à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade." (POLÍTICA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL- LEI Nº 9795/1999, ART 

1º) 

 

“A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 

individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os 

outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana 

com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental.” (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ART. 2°) 

 

Assim, a lei nº 9795/1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, 

responsabiliza e envolve todos os setores da sociedade, incorporando oficialmente a EA nos 

sistemas de ensino. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN incluem a Educação 

Ambiental no sentido de favorecer o engajamento político-social e aponta o professor como 

“peça” principal desta nova visão da educação voltada para a formação de cidadania. 

A inclusão de temas ambientais nas aulas de química tem como objetivo a 

contextualização do conteúdo, permitindo que o aluno perceba o papel social da química, suas 

aplicações e conseqüências. 

 



 

 

 

 

 

 

2. ENCAMINHAMENTOS METODOLOGICOS 

 

O ensino tradicional privilegia as representações e fórmulas, que são memorizadas 

pelos estudantes, causando dúvidas sobre o verdadeiro motivo de aprender Química. Os 

alunos questionam a obrigatoriedade de aprender tantos conceitos se, a maior parte não 

utilizará esse conhecimento em sua futura profissão. Estes parecem não estar preparados para 

compreender que essa aprendizagem é importante para formá-los cidadãos esclarecidos sobre 

os fenômenos que os rodeiam. 

Partindo deste ponto, é possível prever a necessidade de se buscar métodos de 

aprendizagem que ajudem na formação dos educandos quanto a sua formação política e 

social, como indivíduos pensantes na sociedade. Cabe ao professor atuar nos processos de 

ensino e aprendizagem através de uma prática pedagógica cotidiana como objeto de 

investigação. Para tal, a sala de aula passa a ser cenário para a sua pesquisa e os alunos 

sujeitos da pesquisa. 

A pesquisa consiste em uma realização concreta de uma investigação planejada, 

desenvolvida mediante os conhecimentos disponíveis e a utilização de métodos, técnicas e 

outros procedimentos científicos. Assim, faz-se necessário que o sujeito saia da condição de 

objeto, questionando-se de forma crítica para que deste aconteça o caminho da mudança. 

Do ponto de vista metodológico, justifica-se educar pela pesquisa, pois promove a (re) 

construção do conhecimento e aprendizados que superam a reprodução de informações. 

 

“A pesquisa inclui sempre a percepção emancipatória do sujeito que busca 

fazer e fazer-se oportunidade, à medida que começa e se reconstitui pelo 

questionamento sistemático da realidade. Incluindo a prática como 



18 

 

 

componente necessário da teoria, e vice-versa, englobando a ética dos fins 

e valores.” (DEMO, 2007, p.08) 

 

Desta forma a pesquisa se constitui, metodologicamente, como um Estudo de Caso, 

que se caracteriza por um estudo em situação bem delimitada. O método qualitativo está 

caracterizado considerando que a pesquisa pretende levantar as características que os sujeitos 

de pesquisa atribuem à experimentação em sala de aula. Tais características são frutos de suas 

percepções, visões e significados dentro do contexto da aula e que são responsáveis pela 

maneira como compreendem e direcionam as suas ações. (SOUZA, 2011) 

Para a investigação de um professor em formação, também esse passa a sujeito da 

pesquisa e não os alunos que participam de diferentes práticas pedagógicas. Nesse tipo de 

prática, onde o envolvimento do professor na coleta de dados, análise crítica e reflexão, visam 

à responsabilidade quanto à melhora da prática e também perpassa a pesquisa ação que 

segundo Moreira (2011), o principal objetivo deste tipo de metodologia está em melhorar a 

prática em vez de gerar conhecimento. É definida como uma forma de pesquisa coletiva, auto-

reflexiva, onde seus participantes visam melhorar a produtividade e racionalidade de suas 

práticas sociais e educativas. 

A pesquisa-ação unifica processos independentes como o ensino, a avaliação e a 

pesquisa-educativa. Este tipo de metodologia fica bem compreendido num mapa conceitual 

para pesquisa-ação cujo ponto central é mudança, pois visa melhorar a prática através da 

mudança. (Moreira, 2011). Um mapa conceitual é um esquema gráfico hierárquico que serve 

como ferramenta para organizar e representar um conhecimento. 
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Figura 2.1 – Um mapa conceitual para pesquisa-ação (Moreira, 2002). 

A problematização escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi através do 

conteúdo eletroquímica que é apresentado normalmente no segundo ano, depois do conteúdo 

de reações de oxiredução. 

Inicialmente, foi feito um levantamento na literatura, onde quatro autores foram 

escolhidos: Ricardo Feltre, Usberco e Salvador, Martha Reis e Tito e Canto. Para cada livro-

texto foi definido o número de capítulos referentes à eletroquímica e como estes estão 

subdivididos. 

• Química volume 2 do Ricardo Feltre está dividido em 2 capítulos subdivididos 

em 20 itens; 

• Química volume único do João Usberco e Edgard Salvador possui 1capítulo 

subdividido em 9 itens; 
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• Química: Meio Ambiente, Cidadania e Tecnologia volume 2 da Martha Reis 

está dividido em 6 capítulos subdivididos em 13 itens; 

• Química na abordagem do cotidiano volume 2 do Tito e Canto está dividido 

em 2 capítulos subdivididos em 14 itens. 

Todos os livros continham, praticamente, os mesmos tópicos: oxidação e redução, 

pilhas de Daniell, eletrodo padrão de H2, eletrólise ígnea, eletrólise em meio aquoso com, 

eletrodos inertes e ativos, estequiometria, corrosão, galvanoplastia, pilhas de Leclanché, Leis 

de Faraday e suas aplicações. Porém foi possível observar que alguns autores como Usberco e 

Salvador trazem uma visão mais tradicional. Já os outros autores, Tito e Canto, Martha Reis e 

Ricardo Feltre possuem uma visão mais voltada para as questões ambientais e sociais. 

Também foi possível observar que todos os livros-textos contêm leituras que fazem 

correlações entre o conteúdo “eletroquímica” e assuntos do cotidiano dos alunos, como o 

descarte de pilhas e baterias. 

Entretanto, apesar do assunto em tela ser explorado no ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio), nas provas de 2000 até 2008 e 2011 nenhuma questão sobre o tema foi 

observada. Em 2009 e 2010 duas questões, 2012 uma questão explorando basicamente o 

conteúdo de pilhas. Todas as questões apresentaram textos contextualizados de modo 

interdisciplinar e aplicados ao cotidiano. Para alguns professores existe certa dificuldade dos 

alunos na aplicação dos conteúdos sobre o assunto abordado. Desse modo, se faz necessário 

buscar outros meios que possam aumentar a compreensão por este assunto. 

A ida à escola foi planejada de modo a explorar duas atividades, em dois tempos de 

aula da seguinte forma: 

1ª atividade: Aplicação do questionário de diagnose; 

2ª atividade: Aula expositiva, na forma de slides no programa Power Point; 

3ª atividade: Realização dos experimentos relacionados ao tema eletroquímica; 

4ª atividade: Aplicação do questionário avaliativo. 

A diagnose dos conhecimentos prévios foi elaborada através de um questionário 

estruturado com 11 perguntas e dividido em dois momentos onde na primeira parte, com 
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cinco questões sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre química. Na segunda parte, 

com seis questões, buscou-se a contextualização do tema eletroquímica com perguntas de 

foco ambiental e tecnológico, a fim de se observar se os alunos percebiam as aplicações do 

assunto eletroquímica. 

Na apresentação da aula introdutória (Apêndice 6.1) foram abordados os assuntos 

oxidação e redução, pilhas, espontaneidade de reações, potencial padrão, eletrólise ígnea e 

aquosa, o efeito da disposição de metais pesados no ambiente e os problemas com o lixo 

eletrônico. 

A realização do experimento teve a intenção de despertar o interesse dos alunos para o 

ensino de química. Nesse contexto, a experimentação é necessária e possibilita o 

desenvolvimento de habilidades e discussões críticas que complementam o processo 

educacional, fazendo parte do processo ensino-aprendizagem. 

Concordamos com Pacheco (1997), que: 

 

“Deve-se dar ao aluno a oportunidade de expressar suas concepções dos 

fenômenos de forma direta, experimental, ou de forma indireta, através do 

registro desses fenômenos. De forma semi-dirigida ou espontaneamente o 

aluno, ao observar um fenômeno já tem certa intencionalidade no que se 

refere ao que pretende verificar – fruto da organização que ele imprime ao 

mundo que o cerca e, em particular, ao fenômeno presente.” 

 

Após a apresentação dos slides e a realização dos experimentos foi distribuído o 

segundo questionário, onde se optou por questões abertas, para deixar que os alunos se 

expressassem. As perguntas tinham a intenção de verificar se os alunos entenderam os 

experimentos, em especial sobre pilhas, e a apresentação. 
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2.1. QUESTIONÁRIO 1 (DIAGNOSE) 

 Universidade Federal Fluminense 
               Instituto de Química 

 

Questionário pré-avaliativo para projeto de monografia. 

 

Utilize os itens abaixo para responder as questões de 1à 6: 

 

(1) SIM; (2) NÃO; (3) NÃO ME RECORDO. 

 

1. Você já participou, na escola ou no trabalho, de alguma atividade relacionada ao Meio 

Ambiente? ( ) Qual?____________________________________________________ 

 

2. Você observa alguma atividade no seu dia a dia que tenha a intenção de minimizar 

impactos ao Meio Ambiente? ( ) Qual? _____________________________________ 

 

3. Você já leu a respeito da poluição causada por metais no Meio Ambiente? ( ) 

 

4. Você sabe o que são reações de oxi-redução? ( ) 

 

5. No Ensino Médio, nas aulas de química, o assunto ELETROQUÍMICA foi abordado? 

( ) 

 

6. Você já ouviu falar em metais pesados? ( ) 

 

Preencha os espaços utilizando os itens abaixo:  

 

(1) DISCORDO; (2) CONCORDO; (3) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA. 

 

7. Alguns metais em contato com o ar podem sofrer transformações causando um 

processo de corrosão com formação  de materiais secundários (óxidos). (  ) 

 

8. Algumas reações químicas podem gerar corrente elétrica. Você concorda? (  ) 

 

9. A deteriorização de chapas e estruturas metálicas pela corrosão causa problemas 

socioeconômicos e ambientais. (  ) 

 

10. Algumas atividades realizadas na Indústria Naval para proteção de chapas e 

tubulações geram resíduos perigosos no Meio Ambiente. (  ) 

 

11. Os resíduos gerados pelos banhos eletroquímicos necessitam de algum tratamento para 

minimizar os efeitos de poluição por metais. (  ) 
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2.2. DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

Os experimentos escolhidos tiveram a intenção de mostrar que processos envolvendo 

determinados conjuntos de metais e soluções eletrolíticas podem ser espontâneos e ainda 

gerar energia elétrica. 

Experimento 1: Espontaneidade de Reações Redox. 

Material: 

1. Solução 1,0M de Sulfato de Cobre (CuSO4); 

2. Prego de ferro; 

3. Placa de Petri. 

Procedimento: 

Colocar em uma placa de Petri de vidro uma solução 1,0 M de CuSO4 (coloração 

azul). Em seguida, mergulhar um prego de ferro. Depois de alguns instantes observa-se na 

superfície do prego de ferro o depósito de um filme de cobre de coloração avermelhada e a 

solução com um tom de azul, característico da solução de cobre, menos intensa. 

 

 Fe
2+

 + 2e → Fe      Eº = -0,44V 

  Cu
2+

 + 2e → Cu     Eº = +0,34V 

 ddp = +0,78V, ou seja, a reação é espontânea. 

 

Experimento 2: Espontaneidade de Reações Redox 

Material: 

1. Solução 1,0 M de Sulfato Ferroso (FeSO4); 

2. Prego de cobre; 

3. Placa de Petri. 

Procedimento: 
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Colocar em uma placa de Petri de vidro uma solução 1,0M de FeSO4. Em seguida, 

mergulhar um prego de cobre. . Depois de alguns instantes observa-se que não houve 

transformação na superfície do prego de cobre. 

  Cu
2+

 + 2e → Cu     Eº = +0,34V 

  Fe
2+

 + 2e → Fe     Eº = -0,44V 

 ddp = -0,78V, ou seja, a reação é não-espontânea. 

 

Experimento 3: Pilhas de Papel (determinação de potenciais redox) 

Material: 

1. Tira de papel filtro medindo 1,5cm x 25cm; 

2. 4 tiras de papel de filtro medindo 1,5cm x 15cm; 

3. Soluções 1,0 molar de Zn 
2+

, Pb
2+

, Mg
2+

, Cu
2+

, e seus respectivos metais 

4. Solução 1,0 molar de cloreto de potássio, (KCl); 

5. Multímetro; 

6. Bandeja de plástico. 

Procedimento: 

Dispor as tiras na bandeja plástica, de maneira paralela umas das outras sem estabelece 

contato. A tira maior deve estar perpendicular as outras tiras. Embeber a tira maior com a 

solução de KCl, que funciona como ponte salina e as demais tiras com as soluções 

eletrolíticas correspondentes, estabelecendo contato elétrico entre as mesmas. Colocar em 

cima de cada tira os respectivos metais. Medir os potenciais de cada par com o multímetro e 

anotar os valores identificando quem funcionou como catodo ou anodo. (Campos et al.,2006). 
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2.3. QUESTIONÁRIO 2 (AVALIATIVO) 

 Universidade Federal Fluminense 

               Instituto de Química 

         Projeto de Monografia de Final de Curso 

Considerando o experimento realizado, responda as questões a seguir: 

1. Anote os valores observados no multímetro para cada par de eletrodos. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Qual a função do KCl: 

 

_____________________________________________________________________ 

3. Quais eletrodos são o pólo positivo e quais são pólo negativo? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Você acredita que os experimentos apresentados acrescentaram algum conhecimento a 

disciplina? 

 

_____________________________________________________________________ 

5. Você conhece algum local adequado para descarte de pilhas e baterias? Qual? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Obrigada! 
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2.4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR 

A pesquisa foi desenvolvida em dois espaços escolares do município de Niterói. 

A Escola Técnica Estadual Henrique Lage, ETEHL, que está localizada no bairro do 

Barreto é uma escola técnica tradicional de Niterói, da rede FAETEC com várias áreas de 

formação técnica cujo ensino de ciências faz parte da formação geral. Seus alunos são 

provenientes, além de Niterói, dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e outros. 

Atualmente, oferece os cursos técnicos em Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Estruturas e 

Máquinas Navais, onde os dois últimos são únicos no Brasil nas modalidades de ensino 

concomitante (diurno e noturno) com aproximadamente 1820 alunos e subseqüente (apenas 

no noturno) com 330 alunos. A pesquisa foi realizada com uma turma de 12 alunos do 4º ano 

do ensino médio noturno (o Ensino Médio noturno é realizado em 4 anos). 

O outro espaço escolar escolhido foi o Colégio Estadual Hilário Ribeiro, localizado no 

bairro do Fonseca. Foi criado pelo decreto nº 1200 de 07/12/1911. Tem por missão oferecer 

aos “alunos, usuários de seus serviços públicos, oportunidades de desenvolvimento intelectual 

e de educação para a cidadania, tendo em vista a empregabilidade e a inserção social dos 

mesmos.” (PPP do CEHR, p.37) Atualmente oferece à comunidade as quatro últimas séries do 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, diurno e noturno, tendo capacidade para um número 

aproximado de 2000 alunos. Conta com um amplo Laboratório de Ciências. A pesquisa foi 

realizada com uma turma de 27 alunos do terceiro ano diurno. 

As atividades foram realizadas nos laboratórios de Química das instituições e 

assistidas pelas professoras responsáveis pelas turmas. 

 



 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ausubel como representante do construtivismo serviu de referencial teórico para 

avaliar como os alunos perceberam as atividades desenvolvidas. Na sua teoria Ausubel 

identifica que o principal no processo de ensino é que a aprendizagem seja significativa, isto 

é, o objeto a ser aprendido, precisa fazer algum sentido para o aluno. No processo educacional 

a nova informação deve interagir em comum à estrutura de conhecimento específico, que 

Ausubel chama de conceito “subsunçor”. (PELIZZARI et al., 2001) 

As respostas do questionário 1 e 2 foram avaliadas de forma crítica, quantificadas e 

apresentadas sob a forma de gráficos e tabelas, a fim de facilitar a interpretação das respostas, 

Tabela 6.4.1 e Tabela 6.4.2, no apêndice 6.4 . 

As perguntas de números, 1, 2, 3, e 6 estão relacionadas a temas ambientais, as 

questões 4, 5, 7 e 8 estão relacionadas ao tema eletroquímica. As outras perguntas (9, 10 e 11) 

têm a intenção de identificar se os alunos observam no seu cotidiano a relação eletroquímica e 

meio ambiente. 

 

3.1. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 1 (DIAGNOSE) 

 

3.1.1. Você já participou, na escola ou no trabalho, de alguma atividade relacionada ao 

Meio Ambiente? Qual? 

Uma abordagem sobre o uso indevido de alguns materiais facilita e possibilita uma 

percepção do ambiente de modo crítica. 
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Figura 01: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 02: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

Ao analisar as respostas referentes à pergunta do item 3.1.1. é possível observar na 

Figura 01 que a maioria não participou de nenhuma atividade referente ao Meio Ambiente. Os 

alunos que participaram responderam que suas atividades foram palestras e campanhas sobre 

coletas seletivas. Já no Colégio Hilário Ribeiro, (Figura 02) a maior parte não se recorda e os 

alunos que responderam positivamente participaram de oficinas de reciclagem e atividades 

sobre poluição. 

Neste tipo de análise é possível observar a ausência, na escola, da abordagem de temas 

relacionados ao Meio Ambiente. 

 

“Assim, é desejável que nas escolas, a educação ambiental esteja 

presente em todos os níveis de ensino, como um tema transversal, sem 

constituir uma disciplina específica, como uma prática educativa integrada, 

envolvendo todos os professores de forma a incluir o tema nos diversos 

assuntos tratados em sala de aula.” (SILVA et al.,2012) 

 

A aproximação da Educação Ambiental e o ensino de química são de extrema 

relevância, visto que a integralização destes desenvolve no aluno uma mudança de atitude, a 

capacidade de atuar em relação às realidades ambientais e o despertar das preocupações com 

o meio ambiente. 

3.1.2. Você observa alguma atividade no seu dia a dia que tenha a intenção de minimizar 

impactos ao Meio Ambiente? Qual? 

A contextualização do ensino de química com temas ambientais facilita a 

aprendizagem, a formação para o exercício da cidadania, e, além disso, a própria utilização de 
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exemplos do cotidiano para motivar os alunos a aprender química. A grande maioria dos 

livros didáticos de química apresenta conteúdos contextualizados com questões ambientais. 

Esta questão tem como objetivo analisar a percepção ambiental do aluno, quanto à 

minimização dos impactos ao Meio Ambiente. 

    

Figura 03: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 04: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

É possível observar que na Escola Henrique Lage a maior parte dos alunos possuem 

uma percepção ambiental quanto à minimização dos impactos ao Meio Ambiente. Algumas 

respostas sobre como minimizar os impactos foram: Jogar lixo no lixo, não lançar esgotos nos 

rios, não utilizar veículos automotores para pequenas distâncias e reciclagem de lixo. Já os 

alunos do Colégio Hilário Ribeiro em sua maioria não observam atividades que tenham a 

intenção de minimizar impactos ao Meio Ambiente. Para os alunos que observam as respostas 

foram: Economizar água, reciclagem e não jogar lixo nas ruas. 

3.1.3. Você já leu a respeito da poluição causada por metais pesados no Meio Ambiente? 

Esta pergunta tem como objetivo identificar se o aluno, através de textos de 

divulgação científica ou outra fonte qualquer, teve acesso ao tema metais pesado e suas 

implicações ao Meio Ambiente. 

As pilhas e baterias, em suas composições, possuem metais como mercúrio, cádmio, 

chumbo entre outros que causam sérios danos a natureza quando descartados de forma 

irregular levando a contaminação das águas e solos, comprometendo a biota e toda a cadeia 

trófica. A maioria destes metais causa danos à saúde, pois são hepatotóxicos e neurotóxicos. 
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Figura 05: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 06: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

Analisando os valores é possível observar que a maioria dos alunos, nas duas 

instituições de ensino, já teve acesso a algum material relacionado a este tipo de problema. 

3.1.4. Você sabe o que são reações de oxi-redução? 

Esta questão tem como objetivo saber se o conteúdo oxi-redução, que foi abordado em 

aulas anteriores, uma vez que é pré–requisito para a compreensão da teoria sobre 

eletroquímica. 

“No contexto do ensino, um dos aspectos mais discutidos por educadores em 

Ciência é a dificuldade de compreensão dos conceitos científicos pelos 

alunos. Grande parte das dificuldades dos alunos em compreender, está 

relacionada a bloqueios às mudanças para conceitos novos, daí a noção de 

obstáculos epistemológicos, enfatizada por Bachelard.” (SANTOS et. al., 

2010) 

 

Os conceitos de oxidação e redução, em sua maioria, estão ligados a noção de perda e 

ganho de elétrons, o que pode representar um obstáculo epistemológico. 

  
  

Figura 07: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 08: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 
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Nesta questão é possível observar uma semelhança nas respostas das duas instituições. 

Na Escola Henrique Lage, a maior parte dos alunos disse que não sabem o que são reações de 

oxi-redução. Esta resposta está de acordo com o fato de os alunos só aprenderem reações de 

oxi-redução quando estudam corrosão. 

O mesmo acontece no Colégio Hilário Ribeiro, onde a maioria também respondeu não 

saber o que são reações do tipo redox. É possível observar que a maioria dos alunos não se 

apropriou da linguagem, uma vez que a professora apresentou o conteúdo em aulas anteriores 

à apresentação sobre eletroquímica. 

3.1.5. No Ensino Médio, nas aulas de química, o assunto ELETROQUÍMICA foi 

abordado? 

Esta questão foi escolhida por considerar o tema eletroquímica relevante para o 

entendimento do mundo físico e a possibilidade de estabelecer relações com o cotidiano do 

aluno. É um conteúdo considerado de difícil compreensão para os alunos, pois aponta 

dificuldades conceituais como oxidação e redução, corrente elétrica, potencial de redução 

entre outros. 

    

Figura 09: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 10: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

Ao se analisar as respostas foi possível observar que na Escola Henrique Lage 41,7% 

dos alunos não teve o assunto eletroquímica abordado no Ensino Médio. Este resultado era 

esperado, pois os alunos desta escola não têm eletroquímica como disciplina no curso regular. 

No Colégio Hilário Ribeiro mais da metade dos alunos já haviam estudado sobre o tema. 

3.1.6. Você já ouviu falar em metais pesados? 

O conceito de metais pesados, em nosso dia a dia, vem sendo associado a substâncias 

tóxicas, geralmente provenientes de um descarte inadequado de um rejeito no meio ambiente. 

Considerando que a conceituação de metais e questões envolvendo química e meio ambiente 
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são temas abordados no ensino médio, os metais pesados podem se tornar um importante 

assunto contextualizador no ensino de química. 

“Os metais pesados podem se tornar um tema para a 

contextualização do ensino de química, pois propiciam a correlação 

entre o conhecimento científico e suas implicações tecnológicas, 

sociais e ambientais.” (LIMA; MERÇON, 2011) 

 

    

Figura 11: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 12: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

Nas duas instituições foi possível observar que os alunos já tiveram algum tipo de 

contato com o tema metais pesados. Na Escola Henrique Lage todos os alunos conheciam o 

termo. No Colégio Hilário Ribeiro mais da metade dos alunos (63%) também já ouviram falar 

em metais pesados. 

O tema “metais pesados” pode ser um contextualizador do ensino de química por meio 

do qual o professor estimula a resolução de situação-problema, correlacionando com suas 

aplicações tecnológicas, implicações ambientais, sociais, e econômicas, além da compreensão 

dos conceitos científicos. 

3.1.7. Alguns metais em contato com o ar podem sofrer transformações causando um 

processo de corrosão com formação de materiais secundários (óxidos). 

Esta pergunta tem como objetivo identificar se o aluno tem alguma noção sobre como 

a eletroquímica está presente no seu dia-a-dia. Neste caso, pela forma da corrosão, que é um 

conceito químico conhecido e usualmente utilizado no cotidiano dos alunos. 
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Figura 13: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 14: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

Os resultados mostraram que nas duas instituições de ensino os alunos concordaram 

predominantemente com a afirmativa. Tal fato indica que os alunos concordaram que a 

corrosão é conseqüência da oxidação de alguns metais quando em contato com o ar. 

3.1.8. Algumas reações químicas podem gerar corrente elétrica. Você concorda? 

As pilhas e baterias são muito utilizadas pelo homem em seu dia a dia em diversos 

aparelhos e dispositivos eletrônicos que necessitam de energia elétrica para o seu 

funcionamento como celulares, rádios, lanternas, controle remoto, brinquedos etc. Todos 

funcionam movidos a reação de oxi-redução. 

Esta pergunta foi elaborada com a intenção de se observar se o aluno consegue 

relacionar assuntos sobre o tema eletroquímica, já que este está presente em seu dia a dia. 

    

Figura 15: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 16: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

Nas duas escolas a maioria concordou com a afirmativa, mostrando que os alunos 

conseguiram associar os assuntos do tema “eletroquímica”. 

3.1.9. A deteriorização de chapas e estruturas metálicas pela corrosão causa problemas 

socioeconômicos e ambientais. 
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O nono tópico do questionário 1 é referente aos conhecimentos que os alunos possuem 

em relação ao assunto corrosão e seus impactos ambientais e socioeconômicos. 

A corrosão é um processo resultante da ação do meio sobre um determinado material. 

Sem que se perceba, processos corrosivos estão presentes direta ou indiretamente no nosso 

cotidiano, pois podem ocorrer em grades, automóveis, eletrodomésticos e instalações 

industriais. 

    

Figura 17: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 18: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

O efeito socioambiental causado pelo prejuízo que a corrosão acarreta à economia foi 

pouco percebido pelos alunos da Escola Henrique Lage, mais da metade discorda da 

afirmativa, porém no Colégio Hilário Ribeiro o efeito foi percebido pelos alunos, onde 44,0% 

concordaram com a afirmativa. 

3.1.10. Algumas atividades realizadas na Indústria Naval para proteção de chapas e 

tubulações geram resíduos perigosos no Meio Ambiente. 

    

Figura 19: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 20: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

A maioria dos alunos concordou com a afirmativa, revelando que grande parte dos 

alunos que participaram da pesquisa conseguia correlacionar o ensino de eletroquímica com 

atividades que são realizadas na indústria naval. 
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3.1.11. Os resíduos gerados pelos banhos eletroquímicos necessitam de algum 

tratamento para minimizar os efeitos de poluição por metais. 

Os banhos eletroquímicos geram resíduos que ao serem lançados ao meio ambiente 

causam poluição devido à presença de metais. Assim, a pergunta de número onze identificou 

a percepção ambiental dos alunos frente quanto aos resíduos das soluções eletroquímicas e 

suas disposições no meio ambiente. 

    

Figura 21: Escola Estadual Henrique Lage. 
Figura 22: Colégio Estadual Hilário 

Ribeiro. 

 

Os alunos do Hilário Ribeiro conseguiram relacionar o tema eletroquímica com a 

situação da poluição ambiental causada pela indústria. Já na Escola Henrique Lage não foi 

possível analisar a percepção ambiental dos alunos visto que sua maioria respondeu não ter 

opinião formada. 

 

3.2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 2 

 

As respostas do questionário após a apresentação do tema “Pilhas e suas Deposições 

Finais” mostram o interesse pelos experimentos realizados. Assim, as fotos do apêndice 6.3 

foram fotografadas no momento da execução da apresentação e do experimento. 

Os vinte e oito alunos presentes no laboratório do Colégio Hilário Ribeiro foram 

divididos em seis grupos para que pudessem acompanhar os experimentos que foram 

demonstrados (Foto 6.3.3 no apêndice 6.3). Eles fizeram anotações dos valores observados e 

algumas perguntas no decorrer do experimento. Em seguida responderam ao segundo 

questionário que, por ser de perguntas abertas, permitiu que a turma se expressasse 

verbalmente e pelas respostas escritas. O mesmo foi realizado na Escola Henrique Lage, 

porém o número de alunos era menor. Os cinco alunos que participaram puderam realizar os 
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experimentos e não foi necessário dividi-los em grupos. Após a observação dos experimentos 

responderam as perguntas do questionário 2. 

3.2.1. Anote os valores observados no multímetro para cada par de eletrodos. 

A primeira questão referente ao tema pilhas teve 100% de acerto nas duas escolas. 

Esta etapa foi realizada juntamente com a futura professora, os alunos puderam participar 

fazendo as medições e questionando os valores. 80% dos alunos do Henrique Lage e 44,0% 

dos alunos do Hilário Ribeiro ainda identificaram quais metais estavam funcionando como 

anodo e catodo. 

3.2.2. Qual a função do KCl? 

A segunda questão tinha como objetivo determinar se os alunos entenderam o papel do 

cloreto de potássio como ponte salina, assim como sua função, explicados na apresentação. 

Na Escola Henrique Lage 80% dos alunos identificaram o KCl como ponte salina 

porém nenhum explicou sua função. No Colégio Hilário Ribeiro, 100% dos alunos acertaram 

a questão quanto a identificação do KCl como ponte salina e 84% deles ainda explicaram a 

função desta. 

3.2.3. Quais eletrodos são o pólo positivo e quais são o pólo negativo? 

A assertiva desta questão foi parcial para os alunos do Hilário Ribeiro, pois 100% dos 

alunos escolheram apenas uma pilha para determinar o pólo positivo e negativo. Dos alunos 

da Escola Henrique Lage, 40% dos alunos determinaram os pólos positivos e negativos das 

pilhas montadas, 20% escolheu apenas uma pilha e 40% não respondeu a questão. 

3.2.4. Você acredita que os experimentos apresentados acrescentaram algum 

conhecimento a disciplina? 

Como dito anteriormente, a experimentação no ensino de ciências deve ser algo 

complementar ao processo educacional (PACHECO, 2007), de maneira a instigar o aluno, 

tornando-o apto a desenvolver competências investigativas, de questionamento, argumentação 

e reflexão (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). 

Os experimentos devem ser realizados, de forma a problematizar o conhecimento 

teórico, favorecendo a indagação, construindo assim o seu conhecimento. 
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Desta forma, a quarta pergunta do questionário 2 tinha como objetivo identificar se a 

turma conseguiu perceber que o assunto do experimento tinha correlação com o tema 

desenvolvido (eletroquímica) e com o conteúdo de reações redox, como conhecimento prévio. 

Dos 25 alunos do Colégio Hilário Ribeiro que participaram do experimento, 92,0% disseram 

que os experimentos acrescentam algum conhecimento a disciplina e desse total, 4 alunos 

ainda justificaram. Dos 5 alunos da escola Henrique Lage que participaram dos experimentos, 

100% concordou que os experimentos estavam inseridos no conteúdo do curso, porém 

nenhum deles justificaram as respostas. Desta forma, é possível concluir que o ensino se torna 

mais fácil, já que a experiência faz com que os alunos possam, por si só, tirar suas conclusões, 

observando e investigando o experimento. 

3.2.5. Você conhece algum local adequado para descarte de pilhas e baterias? Qual? 

As pilhas e baterias apresentam em sua composição metais como mercúrio, chumbo, 

cobre, zinco, cádmio, manganês, níquel e lítio, substâncias altamente tóxicas que representam 

sérios riscos ao meio ambiente e a saúde. Ao serem descartadas de forma inadequada vão para 

lixões comuns que, com a ação do tempo, se rompem, deixando vazar líquidos que 

contaminam o solo e as águas. No organismo humano, estas substâncias, podem causar câncer 

e doenças no sistema nervoso, rins e ossos dependendo de suas concentrações. 

Segundo Santos e Mól (2005), a escola se insere com um papel importante na 

construção do conhecimento do aluno, sendo um de seus maiores desafios construir uma 

ponte entre o conhecimento ensinado e o mundo cotidiano para que este seja capaz de 

compreender a realidade social em que estão inseridos. 

Portanto, a quinta e última questão do questionário 2 teve como objetivo identificar se 

o descarte de pilhas e baterias faz parte do cotidiano do aluno ou se ele já viu algum local 

onde o descarte pode ser feito como mercados, shoppings que efemeramente realizam esta 

coleta seletiva. 

Dos 25 alunos do Colégio Hilário Ribeiro, apenas um aluno não respondeu, os outros 

24 alunos responderam afirmativamente e ainda disseram os locais onde estas pilhas são 

coletadas como Supermercado Extra, Casas Bahia, Nextel, agências dos Correios, lojas de 

departamento e lojas de materiais eletrônicos. Dos cinco alunos que responderam a pesquisa, 

da Escola Henrique Lage, três desconhecem os locais apropriados para descarte de pilhas e 

baterias. Apenas dois alunos responderam que conhecem depósitos para este tipo de material. 
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Para a professora em formação a pesquisa, a instrumentalização do conteúdo, a ida às 

escolas serviram para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que prioriza a motivação 

do aluno em aprender, fugindo de aulas onde o que importa é a memorização de nomes, 

expressões e signos. Ainda, buscar uma práxis de modo a aproximar o conteúdo químico com 

situações do cotidiano, com a introdução de uma responsabilidade ambiental. Também, 

desenvolver atividades experimentais que constituem uma ferramenta importante no 

aprendizado da química. 

 



 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Diante das considerações descritas neste Trabalho de Conclusão de Curso, foi possível 

verificar que a utilização desta metodologia contribuiu positivamente para a formação do 

futuro professor bem como os alunos que participaram deste projeto investigativo. A 

metodologia utilizada proporcionou uma análise crítica e reflexiva quanto a sua prática, 

permitindo que sua postura quanto professora saísse da tradicionalidade, buscando novos 

métodos de ensino através da pesquisa. 

Alguns obstáculos que apresentam empecilhos geram distorções conceituais, que 

muitas vezes fazem com que os alunos percam o interesse pela disciplina. Nesta proposta foi 

possível observar o interesse dos alunos pela disciplina Química, particularmente pelo tema 

eletroquímica, já que este foi desenvolvido de forma diferente, estimulando os alunos e 

permitindo que estes se expressassem. A disciplina Química pode ser articulada com muitas 

temáticas, especialmente a ambiental, estimulando formas de agir e de pensar. 

A análise dos questionários que foram aplicados e suas implicações proporcionaram 

resultados quanto à experiência vivida na escola. Proporcionando e capacitando o licenciando 

a desenvolver pesquisa em ensino, permitindo assim, a formação de um sujeito crítico a sua 

prática docente e atuante quanto agente transformador da sociedade. 

Os resultados são satisfatórios e qualificam a proposta apresentada neste trabalho. Os 

alunos gostaram das atividades, principalmente a parte da experimentação, onde muitos 

perguntaram e participaram das aulas e ainda falaram que a disciplina poderia ser ministrada 

sempre deste modo. 

 



 

 

 

 

 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

AMARAL, C.L.C.; CURI, E. Pesquisas e práticas de ensino em química e biologia. 

São Paulo: Terracota, 2009, p 11. 

BRASIL. Ministério da Educação. LDB (1996), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, lei número 9394, 20 de dezembro de 1996. 

_______. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Art. 2°. 

_______. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Ministério da Educação e 

Cultura (2002). PCN+, Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

- Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 

MEC/SEMTEC, 2002. 

_______. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Ministério da Educação e 

Cultura (1999). Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, v. 3, 1999 

_______. Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre educação ambiental. 

_______.Orientações Curriculares para o ensino médio, ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2008. 

CAMPOS, A.F.; JÚNIOR, C.A.C.M.; VERÍSSIMO, V.B.; LEITE, U.M.C. Usando a 

Química Orgânica e Inorgânica para a Abordagem do Conceito de Oxidação-Redução. 

Revista Brasileira de Ensino de Química. Volume 1, nº 2, Dezembro 2006. 

CANESIN, F.P.; SILVA, O.C.V; LATINI, R.M. O olhar de um licenciando para o 

ensino de química e a educação ambiental. REMPEC – Ensino, Saúde e Ambiente, v. 2, nº 3, 

2010, p 50 – 60. 



41 

 

 

DEMO, P. Educar pela Pesquisa. 8ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2007, p. 

08. 

FELTRE, R. Química. Volume 2. 6ª ed. São Paulo: Editora Moderna, 2004. 

GALIAZZI, M. C.; GONÇALVES, F. P. A natureza pedagógica da experimentação: 

uma pesquisa na licenciatura em Química. Química Nova, v.27, n.2, p.326-331, 2004. 

GUIMARÃES, C.C. Experimentação no ensino de química: caminhos e descaminhos 

rumo à aprendizagem significativa. Química Nova na Escola. V 31, nº 3, 2009. Disponível 

em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_3/08-RSA-4107.pdf. Acessado em 30 de Maio de 

2014. 

LIMA, V. F; MERÇON, F. Metais pesados no ensino de química. Química Nova na 

Escola. Volume 33, nº 4, 2011, p 199-205. 

MERÇON, F.; GUIMARÃES, P.I.; MAINIER, F.B. Sistemas Experimentais para o 

Estudo da Corrosão em Metais. Química Nova na Escola. Volume 33, nº 1, 2011. 

MOREIRA, M.A. Investigación em educación en ciências:métodos cualitativos. Actas 

del PIDEC, 2002. 

MOREIRA, M.A. Metodologias de Pesquisa em Ensino. 1 ed. São Paulo: Livraria da 

Física, 2011. 

NEVES, L.S.; SILVA, M.G.L. Instrumentação para o ensino de Química. Natal: 

EDUFRN, 2006. 

PACHECO, D. A experimentação no ensino de ciências. Ciência e Ensino. Junho, 

1997, p.10. 

PELIZZARI, A.; KRIEGL, M.L.; BARON, M.P.; FINCK, N.T.L.; DOROCINSKI, 

S.I. Teoria da aprendizagem significativa segundo AUSUBEL. Rev. PEC, Curitiba, v. 2, nº 1, 

p. 39-42, 2001 

PERUZZO, F.M,; CANTO, E.L. Química: na abordagem do cotidiano. Volume  

Único. 3ª ed. São Paulo: Editora Moderna, 2007. 

REIS, M. Química- Meio Ambiente, Cidadania e Tecnologia. Volume 2. 1ª ed. São  

Paulo, Editora FTD: 2010. 



42 

 

 

RICARDO, E.C. Educação CTSA: Obstáculos e Possibilidades para sua 

Implementação no Contexto Escolar. Ciência e Ensino, volume 1, número especial, 2007. 

SANTOS, J.E.; SALES, L.L.M.; DA SILVA, F.J.S. Uma análise dos livros didáticos 

de química usando a epistemologia de Bachelard a partir dos conceitos de oxidação e 

redução. 8º Simpósio Brasileiro de Educação Química. Natal/RN. Julho, 2010 

SANTOS, W.L.P. dos; MÓL, G de S. Química e Sociedade. São Paulo, 2005. 

SILVA, A.C.A.; FRANCO, R.L.; SILVA, P.D.S. A Educação Ambiental nos livros 

didáticos de Química: Os livros indicados pelo PNLD/2012. ENEQ. Salvador, BA. Julho, 

2012. 

SOUZA, C.S. Eletroquímica: Reações de Oxidação-Redução e Celas Galvânicas. 

Disponível em: http://www.cecimig.fae.ufmg.br/wp-content/uploads/2007/12/mono-carla-

soares-souzapdf.pdf. Acessado em 01 de Julho de 2014. 

SOUZA, R.A. Teoria de aprendizagem significativa e experimentação em sala de 

aula: integração teoria e prática. Bahia, 2011. 

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química. Volume único. 5ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002. 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. APÊNDICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

6.1. Aula Expositiva sobre Eletroquímica. 
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6.2. Figuras dos Experimentos Realizados 

                  

                     Figura 6.2.1referente ao Experimento 1                                             Figura6.2.2 referente ao Experimento 2 

 

 

                            Figura 6.2.3 referente ao Experimento 3 

                      

Figura 6.2.4 referente ao Experimento 3: Pilha Cobre- Zinco      Figura 6.2.5 referente ao Experimento 3: Chumbo- Magnésio 

 

 

 



54 

 

 

6.3. Projeto desenvolvido no Colégio Estadual Hilário Ribeiro 

 

 

Foto 6.3.1 

 

Foto 6.3.2 

 

Foto 6.3.3 
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6.4. TABELAS 

 



 

56 
 

TABELA 6.4.1. RESPOSTAS DA DIAGNOSE DA ESCOLA HENRIQUE LAGE 

 

QUESTÃO 

TOATAL DE ALUNOS 

PARA 

RESPOSTA 1 

TOTAL DE ALUNOS PARA 

RESPOSTA 2 

TOTAL DE ALUNOS PARA 

RESPOSTA 3 

1 3 5 4 

2 6 4 2 

3 7 5 0 

4 3 6 3 

5 4 5 3 

6 12 0 0 

7 5 7 0 

8 3 5 4 

9 7 4 1 

10 0 7 5 

11 1 4 7 

 

Questões de 1 a 6: (1) SIM; (2) NÃO; (3) NÃO ME RECORDO 

Questões de 7 a 11: (1) DISCORDO; (2) CONCORDO; (3) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA. 
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TABELA 6.4.2. RESPOSTAS DA DIAGNOSE DO COLÉGIO HILÁRIO RIBEIRO 

 

QUESTÃO 

TOATAL DE ALUNOS 

PARA 

RESPOSTA 1 

TOTAL DE ALUNOS PARA 

RESPOSTA 2 

TOTAL DE ALUNOS PARA 

RESPOSTA 3 

1 10 4 13 

2 6 18 3 

3 12 8 7 

4 9 10 8 

5 17 4 6 

6 17 4 6 

7 2 14 9 

8 2 22 1 

9 4 11 10 

10 2 17 6 

11 3 14 8 

 

Questões de 1 a 6: (1) SIM; (2) NÃO; (3) NÃO ME RECORDO 

Questões de 7 a 11: (1) DISCORDO; (2) CONCORDO; (3) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA 


