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RESUMO 

 

No ensino de química, um dos problemas mais graves no que diz respeito ao 

sistema de ensino atual visto nas escolas, é a ênfase na simples transmissão de 

conteúdos sem fazer nenhuma ligação com o cotidiano do aluno e na maioria das 

vezes de modo descontextualizado; não importando se a aprendizagem foi de fato 

significativa, mas priorizando, muita das vezes, a resolução maçante de exercícios de 

vestibulares e a memorização da matéria. Diante disso, esta monografia, a partir do 

conteúdo de oxirredução, visou propor uma abordagem diferenciada e com a 

aplicação de um experimento conhecido como “A vaquinha química”, que utiliza 

materiais de baixo custo, promovendo uma aula dinâmica e enriquecedora, 

contribuindo para a aprendizagem significativa do aluno. Em seguida, os alunos 

aplicaram os conceitos aprendidos em um jogo didático denominado “Reações de 

oxirredução - O teste da vaquinha”, que é a versão eletrônica do experimento aplicado 

em sala de aula na forma de um teste avaliativo deste conteúdo, disponibilizado pelo 

portal do MEC, onde cada aluno terá seu conhecimento desafiado e testado de uma 

forma dinâmica e divertida. A partir da aplicação deste modelo de aula se confirmou a 

importância de se levar, para as salas de aula, experimentos demonstrativos e jogos 

didáticos que procurem, de forma contextualizada, aproximar os conteúdos 

fundamentais da química dos fenômenos cotidianos presentes na vida do educando. 

Dessa forma, com a utilização de uma aula expositiva e de um experimento associado 

ao lado lúdico, porém colocado de maneira efetiva como parte do processo de 

aprendizagem, pôde-se perceber que o aluno “enxergou” os fenômenos de 

oxirredução com um olhar mais receptivo, desenvolvendo o senso crítico-cientifico e 

obtendo uma aprendizagem mais significativa sobre o tema. 
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ABSTRACT 

 

In chemistry teaching, one of the most serious problems with regard to the 

current educational system seen in schools is the emphasis on the simple transmission 

of contents without making any connection with the daily life of the student and in the 

majority of the times in a decontextualized way; Regardless of whether learning was 

indeed meaningful, but often prioritizing the dull resolution of vestibular exercises and 

memorizing the subject. In view of this, this monograph, based on the oxidation 

content, aimed to propose a differentiated approach and with the application of an 

experiment known as "A chemical little cow", which uses low cost materials, promoting 

a dynamic and enriching class, contributing to Significant learner learning. Then the 

students applied the concepts learned in a didactic game called "Reaction of 

oxreduction - The test of little cow", which is the electronic version of the experiment 

applied in the classroom in the form of an evaluation test of this content, available 

through the portal of the MEC, where each student will have their knowledge 

challenged and tested in a dynamic and fun way. From the application of this class 

model, it was confirmed the importance of bringing demonstrative experiments and 

didactic games to classrooms, in a contextualized way, to bring together the 

fundamental contents of chemistry of everyday phenomena present in student’s life. In 

this way, with the use of an expository class and an experiment associated with the 

playful side, but effectively placed as part of the learning process, it was possible to 

perceive that the student "saw" the oxidation phenomena with a more receptive look, 

developing the critical-scientific sense and obtaining a more meaningful learning on 

the subject. 

 

 

 

 

 

 

Key - words: Electrochemical, meaningful learning, little cow test 
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INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que a medida que se passam os anos o ensino de química continua 

gerando um grande desinteresse por parte dos alunos, devido à forma tradicional 

como é apresentado em sala de aula, frequentemente com o uso de uma abordagem 

meramente teórica e sem nenhuma conexão com o dia a dia do aluno. De acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM):  

 

“...as competências e habilidades cognitivas e afetivas 

desenvolvidas no ensino de Química deverão capacitar os 

alunos a tomarem suas próprias decisões em situações 

problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento do 

educando como pessoa humana e como cidadão.” (BRASIL, 

1999, p.32) 

 

No que se diz respeito a uma boa proposta pedagógica, o aluno não deve ser 

avaliado pela quantidade de questões que é capaz de resolver, mas sim pela 

qualidade da interação professor-aluno, produzindo um conhecimento 

contextualizado. De acordo com o PCNEM: 

 

[...] O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio 

implica que eles compreendam as transformações químicas que 

ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada e 

assim possam julgar com fundamentos as informações advindas 

da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar 

decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. 

Esse aprendizado 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. Tal a importância da presença da Química em um 

Ensino Médio compreendido na perspectiva de uma Educação 

Básica. (BRASIL, 2002) 
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Neste aspecto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM, BRASIL, 2006), bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino médio PCNEM (BRASIL, 1999) apontam para a importância de se 

correlacionar os conteúdos do ensino com o contexto na qual vive o aluno. 

O conteúdo científico apresentado pelo professor no ensino de ciências, deve 

relacionar-se com a realidade observada pelo aluno em sua rotina, como é enfatizado 

na resolução CNE/CEB n0 3: 

 

“...as distâncias escolares são recortes das áreas de 

conhecimento que representam, carregam sempre um grau de 

arbitrariedade e não esgotam isoladamente a realidade dos fatos 

físicos e sociais, devendo buscar entre si interações que 

permitam aos alunos a compreensão mais ampla da realidade 

...” (RESOLUÇÃO Ceb n0 3, de 26 de junho de 1998) 

 

Tendo em vista este grande desafio, faz-se necessário que ocorra uma busca 

por parte dos docentes, por novos métodos de ensino-aprendizagem, que abranjam 

não só o uso de recursos didáticos, mas que também sejam adequados à abordagem 

dos conteúdos que compõem a disciplina. Tais métodos devem ter o cuidado de 

envolver em suas aplicações o cotidiano na qual os alunos vivem.  

Uma boa metodologia para alcançar tais objetivos é o uso de atividades lúdicas 

em sala de aula, como os jogos educativos, como diz Cunha (2012) a seguir: 

 

 
“...um jogo pode ser considerado educativo quando mantém um 

equilíbrio entre duas funções: a lúdica e a educativa. Segundo 

Kishimoto (1996), a lúdica está relacionada ao caráter de 

diversão e prazer que um jogo propicia. A educativa se refere à 

apreensão de conhecimentos, habilidades e saberes. ” (CUNHA, 

2012) 
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 Logo, os jogos podem ser usados como método auxiliar na construção de 

conhecimentos. 

Sobre a mediação do professor neste processo, Cunha (2012) ainda nos diz: 

 

“...é importante salientar, nesse ponto, a função do docente 

como condutor e orientador das atividades. Um jogo será tanto 

mais didático quanto mais coerente for a condução dada pelo 

professor durante o seu desenvolvimento em sala de aula. Este 

deve definir claramente qual ou quais as atividades a serem 

realizadas antes, durante e após o término de jogo. Caso essas 

definições não sejam claras, este poderá se tornar um mero 

instrumento de diversão e brincadeira em sala de aula, não 

atingindo o seu principal objetivo: a aprendizagem de conceitos” 

(CUNHA, 2012) 

 

No que diz respeito às aulas de química, outra maneira de aproximar a 

realidade do aluno para dentro da escola é a utilização de materiais alternativos e 

cotidianos na experimentação: 

 

“...com experimentos deste tipo é possível despertar o interesse e 

a motivação para a análise crítica dos resultados, compensando 

dificuldades frequentemente citadas pelos alunos em relação ao 

aprendizado de química e reforçando conceitos importantes.” 

(PALOSCHI; ZENI; RIVERO, 1998, p.36). 

 

A aula prática irá pelo uso de materiais comuns do dia a dia, aproximar o aluno 

do conteúdo abordado teoricamente no quadro criando um ambiente de aprendizagem 

muito mais agradável. (CARDOSO & COLINVAUX, 2000).  
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OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo estabelecer, através da 

experimentação em sala de aula associada à aplicação de um jogo didático, 

efetivamente inserido no processo de aprendizagem, uma aula dinâmica e 

construtivista, despertando a curiosidade do aluno acerca do mundo à sua volta, 

motivando-o ao aprendizado da ciência, com a construção do conhecimento científico, 

tornando a relação ensino/aprendizagem mais agradável e criativa, estimulando a 

curiosidade e o raciocínio do mesmo. Serão desenvolvidas e aplicadas estratégias 

utilizando-se instrumentos investigativos para compreensão da natureza de diferentes 

transformações químicas, discutindo o fenômeno da oxirredução.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Utilização do tema fenômenos de oxirredução para a contextualização e 

interdisciplinaridade dos processos de transferência de elétrons.  

 

2. Abordar o tema de oxirredução usando como recurso facilitador do 

aprendizado, a realização de um experimento demonstrativo simples, utilizando 

materiais alternativos e de baixo custo. 

 

3. Utilizar o jogo: “Reações de oxirredução - O Teste da Vaquinha” como recurso 

didático-lúdico para proporcionar um ambiente de aprendizagem prazeroso e 

também como ferramenta auxiliar de avaliação do conhecimento. 
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CAPITULO 1- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Aprendizagem significativa segundo Ausubel 

 

David. P. Ausubel nasceu 25 de outubro de 1918 em Nova Iorque-EUA, filho 

de uma família judia que havia emigrado da Europa Central no final do século XIX. 

Graduou-se em medicina e psicologia.  Se afastou da vida profissional em 1994 aos 

75 anos de idade, o que resultou na publicação de quatro livros. As ideias de Ausubel 

são direcionadas especificamente para a aprendizagem significativa. Sua teoria 

entende a aprendizagem como um processo de modificação do conhecimento, por 

isso é considerada uma teoria cognitivista.  

Segundo David Ausubel, “o fator isolado mais importante que influencia na 

aprendizagem significativa, é aquilo que o aluno já sabe” (MOREIRA e MASINI, 2001). 

Sendo assim, como meio facilitador da aprendizagem do aluno acerca dos conteúdos, 

o uso de temas do cotidiano é essencial. 

De acordo com Ausubel, aprendizagem significativa é o processo no qual a 

nova informação recebida, relacionar-se com informações existentes na estrutura 

cognitiva do aluno. Deste modo, o processo se dá pela associação da nova informação 

com uma estrutura de conhecimento complexa e específica, a qual foi definida pelo 

conceito de subsunçor, quando a nova informação ancora-se em conceitos ou 

proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo. De acordo 

com Moreira (1982): 

    

“...A aprendizagem significativa é aquela em que o significado 

do novo conhecimento é adquirido, atribuído, construído, por 

    meio da interação com algum conhecimento prévio, relevante 

           existente na estrutura cognitiva do aprendiz. 

(Apud MOREIRA e MASINI, 1982, p. 15-16). 
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Na aprendizagem mecânica, o novo conhecimento é armazenado de maneira 

arbitrária e literal na cabeça do aluno, o que significa diretamente que ele não interage 

significativamente com a estrutura cognitiva do aluno, ou seja, não adquire 

significados.  

Se o material de aprendizagem não for adequado, torna-se impossível uma 

aprendizagem significativa, pois não terá relação com a estrutura cognitiva do aluno. 

 

1.2 A abordagem sócio-interacionista de Vygotsky 

 

Lev Seymyonovith Vygotsky nasceu em 1886 em Orsha, uma pequena 

província de Bielarus, país da extinta União Soviética. Sua família era judia e 

propiciava-lhe uma estrutura intelectual e econômica bastante favorável. Vygotsky era 

um exímio pesquisador, apesar de sua vida ter sido muito curta, viveu apenas 37 anos, 

por causa da tuberculose. Em vida Vygotsky elaborou diversos estudos científicos nas 

mais diversas áreas da ciência, dentre as quais destacam-se a psicologia e a 

pedagogia. 

Vygotsky sempre implementou abordagens direcionadas para os processos de 

desenvolvimento do ser humano, enfatizando a interação sócio-histórica, e a interação 

dos homens entre si no espaço social. Sua abordagem sócio-interacionista 

caracterizava aspectos inerentes a humanidade, buscando propor hipóteses de como 

as características humanas são formadas ao longo da vida dos indivíduos.  

Segundo os trabalhos de Vygotsky, não se pode entender o desenvolvimento 

cognitivo de um indivíduo sem considerar seu contexto social, histórico e cultural. Para 

Vygotsky, comportamento, linguagem e pensamento tem origens nos processos 

sociais: O desenvolvimento cognitivo ocorre a partir da conversão das relações sociais 

em funções mentais de modo indireto, mediada por instrumentos apropriados, que são 

aprimoradas pelo aprendiz mediante a interação sócio-afetiva. 

Nesta teoria o processo cognitivo leva em consideração uma zona específica 

do cérebro chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Esta zona é 

determinada pela capacidade do indivíduo de resolver problema. Além desta há o 

Nível de Desenvolvimento Potencial, que está ligado com a capacidade do indivíduo 
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de solucionar problemas com o auxílio de outro indivíduo mais experiente. Vygotsky 

acreditava que o aprendizado era capaz de criar zonas de desenvolvimento proximal. 

O ensino deve ocorrer na zona de desenvolvimento proximal, caracterizado 

pela interação social, onde a figura do professor estará ativamente participando do 

processo de internalizar significados socialmente compartilhados e adaptá-los aos 

materiais educativos do currículo e procurar fazer com que o aprendiz tenha a 

capacidade de também compartilhá-los.   

Segundo esta teoria, o professor é a figura que detém maior experiência e atua 

intervindo e mediando a relação do aluno com o conhecimento apresentado. O 

professor deve sempre estar procurando criar zonas de desenvolvimento proximal, 

isto é, intervindo e ajudando o aluno, promovendo ativamente avanços que não 

ocorreriam naturalmente sem sua intervenção como indivíduo mais experiente.  

 

1.3 Lei de Diretrizes e Bases da educação-LDB 

 

Segundo a LDB (BRASIL 1996), o ensino médio é a etapa final da educação 

básica (Art.36), sendo fundamental para construção do sujeito. O indivíduo que conclui 

esta etapa deve ser capaz de prosseguir com seus estudos adquiridos durante sua 

vida escolar tornando-se cidadão crítico, preparado para o exercício da cidadania e 

trabalho.  

 

“A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a educação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

seus estudos posteriores...” (BRASIL, 1996). 

 

A LDB atribui algumas responsabilidades ao professor, cujo papel é formar 

cidadãos com capacidade reflexiva, atuantes na sociedade onde vivem de maneira 

consciente de seus direitos e deveres. No âmbito escolar, a aprendizagem consegue 

relacionar o que se aprende com o meio no qual vive e se relaciona. Segundo o artigo 

61 inciso I, o professor deve atuar atendendo a estes objetivos. 
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“Art 61. A formação de profissionais da educação. De modo a 

atender os objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do 

educando, terá como fundamentos: I-A associação entre teoria e 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviços’’ (Brasil 

1996). 

 

Portanto, a aprendizagem de química deve se dar de modo a corroborar com a 

construção de uma sociedade mais justa e democrática, utilizando-se de seu 

conhecimento específico para contribuir com tal, inserindo o educando na sociedade 

com um agente ativo e modificador deste ambiente. 

 

1.4 Parâmetros Curriculares Nacionais PCN 

 

A aprendizagem de química deve possibilitar ao aluno a compreensão dos 

processos químicos, bem como relaciona-los com aplicações tecnológicas e suas 

aplicações sociais, políticas, econômicas e ambientas. Desta forma o PCN se 

contrapõe memorização de conteúdos e a fragmentação do conhecimento. 

 

 “Contextualização que dê significado ao 

conteúdo e que facilite o estabelecimento de 

ligações com outros campos do conhecimento 

 Respeito ao conhecimento cognitivo e afetivo, 

que garanta ao estudante tratamento atento a sua 

formação e aos seus interesses 

 Desenvolvimento de habilidades e 

competências em consonância com os temas e 

conteúdos do ensino” (BRASIL, 1996). 

 

Desta forma, o ensino de química deve-se dar de forma integrada e 

contextualizada, respeitando-se a diversidade sócio-cultural relacionando os temas 
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com o cotidiano do aluno em formação, contribuindo com o desenvolvimento dos 

quesitos necessários ao exercício de seu senso crítico-científico sobre o mundo que 

o cerca. Portanto faz-se necessário que o conhecimento específico de química tenha 

maior conectividade com o conhecimento cotidiano do aluno. 

 

“Nunca se deve perder de vista que o conhecimento de química 

visa a contribuir para a formação da cidadania e, dessa forma, 

deve permitir desenvolvimento de conhecimentos e valores que 

possam servir de instrumentos mediadores da interação do 

indivíduo no mundo. Consegue-se isso mais efetivamente ao se 

contextualizar o aprendizado, o que pode ser feito com exemplos 

mais gerais, universais, ou com exemplos de relevância mais 

local, regional (BRASIL, 1990). 

 

É mediante a esta interação que o conhecimento científico irá adquirir 

significado mais real para o aluno e corroborar com uma aprendizagem mais 

significativa, proporcionando um ambiente de aprendizado mais eficiente tanto para o 

professor quanto para aluno e também melhorando a qualidade de ensino no 

ambiente escolar. 

 

1.5 A Utilização de Jogos em Sala de Aula 

 

 Segundo Kishimoto (1998), na época de Platão já era discutido a importância 

de se aprender brincando, embora nesse período ainda não se discutisse a utilização 

de jogos como recurso didático para o aprendizado. Também, segundo o mesmo 

autor, na Roma antiga os cidadãos eram estimulados a fazer uso de alguns jogos que 

visavam torna-los cidadãos mais devotos e obedientes. (KISHIMOTO, 1998). 

Nos dias atuais, a utilização de Jogos didáticos em sala de aula pode ser uma 

das ferramentas mais uteis, colaborando com o ensino de forma efetiva e 

proporcionado um ambiente de aprendizado mais descontraído, aproximando mais os 

alunos do professor. Cunha (2012), diz que a coerência do jogo deve estar 
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diretamente ligada ao conhecimento total do mesmo pelo professor, de modo que o 

professor deva desenvolver e testar o jogo como se fosse um dos alunos participantes 

do jogo.  

 

 [...] O professor deve desenvolver a atividade como se fosse o 

estudante, pois somente assim será possível perceber os 

aspectos de: coerência das regras, nível de dificuldade, conceitos 

que podem ser 18 explorados durante e após o seu 

desenvolvimento, bem como o tempo e o material necessário para 

sua realização. (CUNHA, 2012) 

 

Este autor também discute a atuação do professor com mediador do processo 

de aprendizagem através da utilização de jogos didáticos, o que pode ser visto em 

suas afirmações a seguir:  

 

[...] É importante salientar, nesse ponto, a função do docente 

como condutor e orientador das atividades. Um jogo será tanto 

mais didático quanto mais coerente for a condução dada pelo 

professor durante o seu desenvolvimento em sala de aula. Este 

deve definir claramente qual ou quais as atividades a serem 

realizadas antes, durante e após o término de jogo. Caso essas 

definições não sejam claras, este poderá se tornar um mero 

instrumento de diversão e brincadeira em sala de aula, não 

atingindo o seu principal objetivo: a aprendizagem de conceitos. 

(CUNHA,2012)  

 

Ainda segundo este autor alguns dos efeitos da aplicação de jogos didáticos 

gerados em sala de aula são:  

 

1. A aprendizagem de conceitos, em geral, ocorre mais rapidamente, devido à forte 

motivação;  

2. Os alunos adquirem habilidades e competências que não são desenvolvidas em 

atividades corriqueiras;  
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3. O jogo causa no estudante uma maior motivação para o trabalho, pois ele espera 

que este lhe proporcione diversão;  

4. Os jogos melhoram a socialização em grupo, pois, em geral, são realizados em 

conjunto com seus colegas;  

5. Os estudantes que apresentam dificuldade de aprendizagem ou de relacionamento 

com colegas em sala de aula melhoram sensivelmente o seu rendimento e a 

afetividade;  

6. Os jogos didáticos proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos 

estudantes;  

7. A utilização de jogos didáticos faz com que os alunos trabalhem e adquiram 

conhecimentos sem que estes percebam, pois a primeira sensação é a alegria pelo 

ato de jogar.  

 

Deste modo quando o professor leva um jogo didático para dentro da sala de 

aula, ele proporciona ao aluno diferentes modos de aprender conceitos e desenvolver. 

É nesse sentido que reside a maior importância destes como recurso didático. 

(CUNHA, 2012).  

O autor também discorre sobre a importância do erro no jogo. O erro pode ser 

considerado como um elemento construtivista. Segundo a autora “se um aluno, ao 

desenvolver uma atividade e durante um jogo, errar, o professor poderá aproveitar 

esse momento para discutir ou problematizar a situação, pois os jogos não impõem 

punições, já que devem ser uma atividade prazerosa para o aprendiz”, ou seja, o erro 

está incluído no processo de aprendizagem.  

 

[...] O jogo direciona as atividades em sala de aula de forma 

diferenciada das metodologias normalmente utilizadas nas 

escolas. Por esses fatores, os jogos, como instrumento didático, 

têm sido cada vez mais valorizados nas escolas que se identificam 

com uma abordagem construtivista ou abordagens ativas e 

sociais. No ensino de ciências e, mais especificamente, no ensino 

de química, os jogos didáticos podem e devem ser utilizados como 

recurso didático na aprendizagem de conceitos. (CUNHA, 2012)  
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Ainda podem ser citados alguns objetivos relacionados a utilização adequada 

de jogos didáticos no ensino segundo este autor: 

 

1. Proporcionar aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua construção 

mediante a experiência e atividade desenvolvida pelo próprio estudante;  

2. Motivar os estudantes para aprendizagem de conceitos químicos, melhorando o 

seu rendimento na disciplina;  

3. Desenvolver habilidades de busca e problematização de conceitos;  

4. Contribuir para formação social do estudante, pois os jogos promovem o debate e 

a comunicação em sala de aula;  

5. Representar situações e conceitos químicos de forma esquemática ou por meio de 

modelos que possam representá-los.  

 

[...] A utilização de um jogo didático de química com a finalidade 

de proporcionar o conhecimento amplo das representações 

utilizadas em química parece ser bem promissora, especialmente 

quando se deseja desenvolver no estudante a capacidade de 

entender os conceitos químicos e aplicá-los em contextos 

específicos. Ainda nos parece ser importante que os alunos 

saibam os nomes de elementos químicos, compostos ou mesmo 

representações de fórmulas para o entendimento de muitos 

conceitos que devem ser trabalhados na escola, pois conhecer os 

aspectos representacionais da química faz parte de uma cultura 

científica importante para formação dos indivíduos. (CUNHA, 

2012).  

 

Em seu artigo, Cunha (2012) também faz uma lista com uma série de posturas 

a serem adotadas pelo professor na qualidade de orientador da atividade em sala de 

aula, visando um melhor aproveitamento da utilização dos jogos: 

 

1. Motivar os estudantes para atividade;  
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2. Incentivar a ação do estudante;  

3. Propor atividades anteriores e posteriores à realização do jogo  

4. Explicitar, claramente, as regras do jogo;  

5. Estimular o trabalho de cooperação entre colegas no caso dos jogos em grupo;  

6. Procurar não corrigir os erros de forma direta, mas propor questionamentos que 

possam levar os estudantes a descobrirem a solução;  

7. Incentivar os estudantes para a criação de esquemas próprios;  

8. Estimular a tomada decisão dos estudantes durante a realização dos jogos;  

9. Incentivar a atividade mental dos estudantes por meio de propostas que questionem 

os conceitos apresentados nos jogos;  

10. Orientar os estudantes, em suas ações, de maneira a tornar os jogos recursos que 

auxiliem a aprendizagem de conceitos;  

11. Apoiar critérios definidos e aceitos pelo grupo que realiza o jogo, como quem joga 

primeiro quem é o mediador etc.;  

12. Estabelecer relações entre o jogo e os conceitos que podem ser explorados;  

13. Explorar, ao máximo, as potencialidades dos jogos em termos de conceitos que 

podem ser trabalhados, mesmo quando já tenham sido aprendidos em outras séries 

ou níveis;  

14. Desenvolver os jogos não como uma atividade banal ou complementar, mas 

valorizar o recurso como meio para aprendizagem;  

 

Por último, Cunha (2012) também faz um apontamento de diversos cuidados 

que o professor deve ter para um máximo de aproveitamento da atividade para os 

alunos. Abaixo seguem os cuidados:  

1) Incentivar a ação do aluno: ao se trabalhar com jogos em sala de aula, o professor 

deve inicialmente estimular a participação do estudante para a sua ação ativa, 

considerando todos os aspectos do jogo, ou seja, o aspecto educativo e o aspecto 

lúdico;  
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2) Apoiar as tentativas do aluno, mesmo que os resultados, no momento, não pareçam 

bons. Algumas vezes, a atividade com jogos pode demonstrar as deficiências de 

aprendizagem de alguns estudantes. Nesse aspecto, é importante a atenção do 

professor em gerar um clima estimulante para a continuidade e superação dos 

obstáculos encontrados;  

 

3) Incentivar sempre a criação de esquemas próprios de avaliar grandezas e de operá-

los na mente. O jogo é um recurso importante para a formação de esquemas e de 

representações mentais, assim o professor deve buscar, sempre que possível, operar 

na formulação dessas representações;  

 

4) Incentivar a decisão em grupo no estabelecimento das regras. Mesmo o jogo tendo 

as suas próprias, é comum que, durante a execução dos jogos, os estudantes criem 

ou alterem essas regras. É função do professor apoiar as decisões do grupo, pois o 

estabelecimento de regras consensuais faz parte das estratégias do jogar. Essas 

regras podem ser desde os critérios de escolha, como quem vai jogar primeiro, até de 

funcionamento mais específico do andamento do jogo.  

 

5) Estimular a tomada de decisões de ideias entre os jogadores e a criação de 

argumentos para a defesa de seus pontos de vista. As discussões que acontecem 

durante o jogo são extremamente importantes para construção de conceitos e de 

ideias científicas. Assim, estimular a troca de ideias e valorizar a interação entre os 

estudantes é função do professor.  

 

[...] Lembramos que, para o nível médio de ensino, como é o caso 

da química, recomenda-se a utilização de jogos mais elaborados, 

utilizando-se principalmente os chamados de jogos intelectuais. 

Estes apresentam regras e objetivos bem definidos, que 

possibilitam estimular habilidades cognitivas, levando o estudante 

ao estabelecimento de relações mais abrangentes e criativas. Um 

jogo com essas características facilita a interiorização de 

conteúdos muitas vezes abstratos para o aluno. (CUNHA, 2012) 
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CAPÍTULO 2- O ESPAÇO ESCOLAR 

 

 O presente trabalho foi aplicado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia localizado no Bairro de Neves São Gonçalo, R. José Augusto Pereira dos 

Santos. (Figuras 01 e 02) 

 

 

Figura 01- Entrada principal do IFRJ-SG, onde foi executado o projeto de monografia. 

 

 

 

Figura 02- Visão externa do IFRJ-SG 
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A figura 03 apresenta um mapa que mostra a distância da UFF ao local onde 

está localizado o instituto. 

 

 

Figura 03: Mapa de localização do IFRJ no bairro de Neves-São Gonçalo 

(Fonte:www.maps.google.com) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro -  IFRJ 

- foi criado de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a 

transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis 

(CEFET Química de Nilópolis-RJ), seguida da integração do Colégio Agrícola Nilo 

Peçanha, até então vinculado à Universidade Federal Fluminense.  

 

Atualmente atua no ensino de nível médio e técnico, graduação e pós-

graduação. Todavia no Campus São Gonçalo os cursos oferecidos são: Técnico em 

química-integrado e técnico em segurança do trabalho- concomitante. 
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A realização do trabalho contou com o número de 21 alunos participantes na 

aplicação do questionário diagnóstico, 18 alunos na aula expositiva a respeito do 

tema, 9 alunos na experimental expositiva (Experimento da vaquinha) e 8 alunos na 

última fase (Aplicação do jogo didático “O Teste da Vaquinha”), da turma de terceiro 

período do curso técnico em química no IFRJ. 

 

 

 

Figura 04: Logotipo do IFRJ  
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CAPÍTULO 3- METODOLOGIA 

 

As atividades programadas foram aplicadas no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia na unidade de São Gonçalo para uma turma de terceiro período 

do ensino técnico em química, cujo curso possui um total de oito períodos. Os alunos 

já haviam cursado a disciplina de Química Geral e estavam cursando as disciplinas: 

Química Inorgânica I, Orgânica I e Físico-Química I. 

O presente trabalho teve como ideia principal a construção de uma aula 

contextualizada que conta com a aplicação de um experimento demonstrativo acerca 

dos fenômenos de oxirredução. Além desta aula, um jogo didático foi utilizado como 

um dos métodos avaliativos deste projeto, juntamente com a aplicação de um 

questionário investigativo e um questionário avaliativo final, acerca dos conteúdos de 

oxirredução ministrados em sala de aula. O trabalho se dividiu nas seguintes etapas:  

 

1. Pesquisa Bibliográfica a respeito do tema 

2. Elaboração e aplicação de um questionário investigativo 

3. Elaboração e aplicação de uma aula conceitual-expositiva na escola 

4. Elaboração da aula prática e teste da experiência  

5. Aplicação da experiência na escola 

6. Aplicação do jogo didático seguido do questionário avaliativo 

7. Tratamento e discussão dos dados obtidos 

8. Conclusão do trabalho 

 

3.1 Pesquisa bibliográfica a respeito do tema 

 

Foram feitas pesquisas bibliográficas a respeito do tema antes e durante toda 

elaboração e aplicação do projeto, fornecendo o suporte teórico-prático a todas as 

etapas de aplicação. Mediante a isto, foi possível adequar os recursos disponíveis e 

proporcionar um melhor aproveitamento da proposta aplicada em sala de aula. 
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3.2 QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO (Diagnose) 

 

A seguir é apresentado o questionário investigativo aplicado em sala de aula: 

 

O questionário abaixo possui 4 questões de múltipla escolha e 4 questões discursivas 

como mostrado a seguir: 

 

Questão 1. Você sabe o que é reação de oxirredução? 

(  )Sim   (  )Não 

 

Questão 2. Você sabe o que é uma reação de redução e uma reação de 

oxidação? Se sim, explique. 

 

Questão 3. Você conseguiria identificar algum fenômeno de oxirredução no seu 

dia a dia? Se sim, qual? 

 

Questão 4. Você consegue perceber a química ao seu redor? Se sim, em quais 

situações/momentos? 

 

Questão 5. Qual a forma de ensino que você acha mais produtiva para o 

aprendizado de Química? 

(  ) Quadro + livro             

(  ) Quadro + livro + multimídia                 

(  ) Quadro + livro + multimídia + passeios 

(  ) Quadro + livro + multimídia +passeios + experimentos 

 

Questão 6. Você é a favor de aprender Química através da utilização de materiais 

comuns do dia a dia e de baixo custo? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei o que significa  (  ) Indiferente 



20 
 

 

Questão 7. O que você acha de aprender química com jogos? Já usou algum 

para aprender química? Qual? 

 

Questão 8. Para você, como seria uma boa aula de Química? Fique à vontade 

para fazer críticas e sugestões. 

 

3.3 AULA EXPOSITIVA MEDIADORA 

 

3.3.1 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A seguir são apresentados os tópicos sequenciais que foram abordados em 

aula, juntamente com o roteiro utilizado. 

 

Roteiro da Aula 

 

1. Reações de oxirredução- Ganho e perda de Oxigênio 

 

Exemplo 1:                        2 Mg(s) + O2(g) →2MgO(s) 

 

 Dizemos que o magnésio foi oxidado, pois ele recebeu oxigênio. 

Todo processo em que o oxigénio é adicionado à outra espécie é uma reação de 

oxidação. 

 Dizemos que o oxigênio é o agente oxidante, pois ele é o responsável 

pela oxidação do magnésio. 
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Exemplo 2:                    Fe2O3(s) + 3CO(g) → 2Fe(s)+ 3CO2(g) 

 

 O monóxido de carbono está sendo oxidado, ganhando oxigênio, 

enquanto que o oxido de ferro III está sendo reduzido, perdendo oxigênio. 

Todo processo em que oxigênio é retirado de uma espécie é uma reação de 

redução. 

 Dizemos que o monóxido de carbono é o agente redutor, pois ele é o 

responsável pela redução do oxido de ferro III 

 

 Estas reações são chamadas de reações de oxirredução ou reações 

redox 

 

2. Reações de oxirredução- Perda e ganho de elétrons 

 

 Nem todas as reações redox envolvem perda e ganho de oxigênio, mas 

todas envolvem transferência de elétrons entre as espécies  

 Substâncias que recebem elétrons de outra sofrem redução (agente 

oxidante) 

 Substâncias que doam elétrons para outra substancia sofrem oxidação 

(agente redutor) 

 

Exemplo 3:                       2Ag+
(aq)+ Cu(s) → 2Ag(s)+ Cu2+

(aq) 

Houve transferência de 2 elétrons do agente redutor para 2 mol de agente oxidante. 

 

Exemplo 4:  2MnO-
4(aq)+ 3SO3

2- (aq) +H2O(l) → 2MnO2(aq)+ 3SO4
2- (aq)+ 2OH-(aq) 
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Como sabemos quem doou elétrons e quem recebeu neste caso? Por isso há 

a necessidade de termos um método mais eficiente para avaliar quem está recebendo 

elétrons e quem está perdendo. 

 

3. Reconhecimento de reações Redox (Variação do Nox) 

 

 Uma reação Redox é sempre acompanhada pela variação dos números 

de oxidação das espécies  

 Números de oxidação é a carga que um átomo tem ou parenta ter, numa 

reação redox 

Regras de Número de Oxidação 

 

a) Elementos e substâncias simples apresentam Nox igual a zero 

Ex: Cu(s), I2, O3 

 

b) Para íons monoatômicos o Nox é igual a carga do íon 

Ex: Mg2+,Na+,Li+ 

 

c) O flúor tem Nox -1 em compostos com todos os outros elementos 

 

d) Cl, Br, I sempre terão Nox -1em compostos, exceto quando combinados 

com oxigênio ou Flúor 

 

Na maioria dos compostos, o Nox do H é +1 e do Oxigênio é -2 

Exceções:  
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 Hidretos (compostos binário de H + metal), o Nox do H é -1 

           Ex: CaH2 

   Peróxidos (H2O2) O Nox do O é -1 e do H é +1 

 

e) A soma dos Nox em um composto neutro deve ser igual a zero e em um 

íon poliatômico a soma deve ser igual a carga do íon.   

 

4. Tabela de potencias padrão de Redução 

 

Serve para: 

 Prever se uma reação redox entre espécies escolhidas pode ocorrer 

naturalmente ou não (espontaneidade) 

 Comparar a força de diferentes agentes oxidantes e redutores 

Características 

 Apresenta reações de redução e seus respectivos produtos e potencias 

de redução (meio ácido ou básico) 

 Condições padrão (T=250C, p= 1bar, concentração dos solutos em 

solução aquosa igual a 1M) 

 

5. Balanceamento pelo método das Semi-reações 

 

Dependendo das condições do meio e escolhendo-se substâncias adequadas, 

podemos obter uma reação espontânea de transferência de elétrons. Para tanto 

devemos usar as tabelas de PPR para decidir qual espécie sofre redução e qual sofre 

oxidação, bem como balancear para obter uma reação global 
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Método de balanceamento por Semi-Reações 

 

I. Identifique as reações que envolvem as espécies analisadas na tabela 

de PPR 

II. Compare os PPR. A espécie com maior PPR sofrerá redução e 

consequentemente a outra espécie sofrerá oxidação 

III. Escreva as semi-reação de redução com o seu potencial e inverta a outra 

semi-reação que será a reação de oxidação e também inverta o sinal de seu 

potencial 

IV. Obtenha a reação global multiplicando as semi-reações de modo a 

igualar o número de elétrons doados e recebidos e some as duas semir-

reações e também seus potenciais. 

 

Exercícios: 

Escreva a reação global e dê o potencial padrão para cada uma das reações a seguir: 

a) Solução de MnO4
-
(aq) e I- 

b) Solução de MnO4
-
(aq) e H2O2(aq) 

c) Solução de MnO4
-
(aq) e ion sulfito (SO3

2-) ou H2SO3 EM MEIO ÁCIDO 

d) Solução de MnO4
-
(aq) e ion sulfito (SO3

2-)  EM MEIO BÁSICO 

 

As resoluções dos exercícios aplicados em sala de aula encontram-se no ANEXO I 
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3.4 EXPERIMENTAÇÃO COM MATERIAIS ALTERNATIVOS 

 

Após a aplicação da diagnose e da aula expositiva mediadora. Foram testados, 

fora da sala de aula, os experimentos a serem utilizados na aula prática. 

           O experimento utilizando como referência foi o equipamento denominado 

“Vaquinha Química” (Figura 06) proposta por Mortoni et. al. (2003), onde foram 

introduzidas algumas variações, necessárias para a adequação da aparelhagem aos 

objetivos definidos para a aula expositiva de oxirredução aplicada no IFRJ.  Foram 

utilizados materiais de baixo custo e fácil acesso. 

 

 

3.4.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 

Materiais de uso hospitalar: 

 

 Seringas de 5 e 20mL 

 Equipo descartável de quatro vias; 

 Conexões e mangueiras de “kit” para aplicação de soro fisiológico 

Materiais auxiliares: 

 Suporte Universal 

 Garra 

 Pinças de Fixação 
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Figura 05: Materiais de uso hospitalar utilizados na experiência “vaquinha química” 

 

Os materiais auxiliares, para efeito de aplicação em escolas sem nenhum 

equipamento laboratorial, podem ser substituídos por uma tela furada de eucatex que 

permite que o “kit” seja adequadamente preso com arame (utilizado para fechar sacos 

de pão vendidos em mercados) passado através dos furos e amarrado nas seringas 

e/ou mangueiras, de acordo com a necessidade. 

 

3.4.2- REAGENTES UTILIZADOS 

 

Soluções diluídas de: 

 

 Permanganato de potássio 

 Água oxigenada 10 volumes meio ácido 

 Iodeto em meio ácido (Proveniente da substancia KI) 

 Sulfito em meio ácido (Proveniente da substancia Na2SO3) 

 Sulfito em meio básico (Proveniente da substancia Na2SO3) 

 Ácido sulfúrico 

 Hidróxido de sódio 
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Figura 06: Aparelhagem completa utilizada 

 

3.4.3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Em primeiro lugar deve-se preparar soluções diluídas dos agentes oxidantes e 

redutores utilizados na experiência e deixá-los previamente preparados e 

armazenados para serem utilizados na “vaquinha química” 

 

3.4.4 PREPARO DAS SOLUÇÕES 

 

 Solução do Agente Oxidante: Íon permanganato, MnO4-, proveniente da 

substância Permanganato de potássio – KMnO4 

 

Adicionou-se a um recipiente 5mL de solução diluída de permanganato de 

potássio (coloração violeta, encontrado facilmente no estado sólido em farmácias e 
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utilizado como adjuvante no tratamento antifúngico) e mais 5mL de água. O conteúdo 

foi integralmente transferido para uma seringa de 20mL. 

 

 Solução do agente redutor 1: Íon Iodeto, I-, proveniente da substância 

iodeto de potássio-KI 

 

Adicionou-se a um recipiente 5g de Iodeto de potássio, 2,5mL de água destilada 

e 0,5mL de ácido sulfúrico diluído (incolor ou amarelada). O conteúdo foi transferido 

integralmente para uma seringa de 5mL 

 

 Solução do agente redutor 2:  Peróxido de hidrogênio ou água oxigenada- 

H2O2 

 

Adicionou-se a um recipiente 2mL de solução diluída de água oxigenada 

(incolor), 0,5mL de ácido sulfúrico diluído (incolor) e 2,5mL de água destilada O 

conteúdo foi transferido integralmente para uma seringa de 5mL. 

 

 

 Solução do agente redutor 3: Íon sulfito ou ácido sulfuroso – SO3
2-

   ou 

H2SO3, em meio ácido 

 

Adicionou-se a um recipiente 5g de sulfito de sódio (Na2SO3), 2,5mL de água 

destilada e 0,5mL de ácido sulfúrico diluído (incolor). O conteúdo foi transferido 

integralmente para uma seringa de 5mL 

. 

Solução do agente redutor 4: Íon sulfito – SO3
2- em meio básico 

 

Adicionou-se a um recipiente 5g de sulfito de sódio (Na2SO3), 2,5mL de água 

destilada e 0,5mL de hidróxido de sódio diluído (incolor). O conteúdo foi transferido 

integralmente para uma seringa de 5mL 
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3.4.5 MONTAGEM DA APARELHAGEM 

 

Para a montagem da aparelhagem, primeiramente ajustou-se a garra e a pinça 

de fixação a altura adequada no suporte universal. Em seguida colocou-se a seringa 

de 20mL (reservatório do reagente agente oxidante) no ponto mais alto do suporte. 

Depois disto acoplou-se esta, a conexão de soro com quatro saídas (esquipo) e por 

último, a cada saída do esquipo conectou-se uma seringa de 5mL, contendo 1,0mL 

de cada uma das as soluções (agentes redutores) preparadas anteriormente. 

 

Na Tabela 1, com o auxílio da Figura 7, são mostrados os reagentes utilizados 

na “vaquinha química” para o experimento de oxirredução utilizado. 

 

 

 

Figura 07: Experimento da “Vaquinha Química” com as seringas com seus respectivos reagentes 

para a aula de oxirredução. 
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Tabela 1. Componentes da aparelhagem para o experimento de oxirredução. 

 

Identificação Material 

1 Seringa de 20mL contendo solução diluída de Permanganato de Potássio 

2 Seringa de 5mL contendo solução diluída de Iodeto em meio Ácido 

3 Seringa de 5mL contendo água oxigenada 10 volumes em meio Ácido  

4 Seringa de 5mL contendo solução diluída de Sulfito em meio Ácido  

5 Seringa de 5mL contendo solução diluída de Sulfito em meio Básico  

A Equipo descartável com 4 vias 

B Pinça para regulagem de fluxo 

 

 

As reações que ocorrem em cada uma das seringas no experimento de 

oxirredução são apresentadas a seguir: 

  

Seringa 1: 

 

2MnO4
-
(aq)+ 10I-(aq) +16H+

(aq)→ 2Mn2+
(aq)+ 5I2(s)+ 8H2O(l) 

 

Seringa 2: 

2MnO4
-
(aq)+ 6H+ (aq)+ 5H2O2(aq)→ 2Mn2+

(aq)+ 8H2O(l)+ 5O2(g)+ 10H+
(aq) 

 

Seringa 3: 

               2MnO4
-
(aq)+ 5H2SO3(aq)→2Mn2+

(aq)+ 3H2O(l) + 5SO4
2-

(aq)+ 4H+
(aq)   

 

Seringa 4:  

               2MnO4
-
(aq)+ H2O(l)+ 3SO3

2-
(aq) → 2MnO2(aq)+ 6OH-

(l) + 3SO4
2-

(aq) 

 



31 
 

3.5 JOGO DIDÁTICO AVALIATIVO- “REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO- O TESTE DA 

VAQUINHA” 

 

3.5.1 APRESENTAÇÃO DO JOGO 

O jogo didático foi aplicado foi aplicado após a demonstração de um dos 

experimentos da “A Vaquinha Química” em aula anterior, cujo objetivo era corroborar 

com o aprendizado do conteúdo de reações de oxirredução e auxiliar na avaliação da 

metodologia aplicada. O jogo é denominado ‘‘Reações de oxirredução- O Teste da 

Vaquinha”, e foi desenvolvido no Instituto de Química da Universidade Federal 

Fluminense a partir do experimento “A Vaquinha Química”, elaborado pelo monitor 

Anderson Gomes Mortoni e pelos Professores Bianca da Cunha Machado e Carlos 

Eduardo da Silva Côrtes. A elaboração do jogo contou com o auxílio, do monitor do 

projeto Roberto Dalmo Varallo de Lima no “Projeto Condigital MEC-MCT”, 

Coordenado pela Professora Lucidéa Guimarães Coutinho, dentro do Programa “A 

Química Nossa de cada Dia” do MEC. O jogo encontra-se disponível no Portal do 

Professor do MEC (MEC, 2012). 

Este jogo faz parte do programa “A Química Nossa de Cada Dia” utilizado como 

uma proposta didática diferenciada para a abordagem do conteúdo de transformações 

químicas envolvendo o processo de oxirredução. O jogo é uma complementação da 

atividade experimental denominada “Vaquinha química” realizada em sala de aula. 

 

3.5.2 REGRAS DO JOGO 

 

O jogo desenhado para ter função avaliativa dos conteúdos básicos do 

processo de oxirredução é dividido em 3 (três) fases, a saber:  

 

Primeira Fase: O aluno deverá montar a partir dos utensílios que serão 

disponibilizados pelo jogo, aparelhagem utilizada no experimento da “Vaquinha 

química”.  

Segunda Fase: A segunda fase do jogo consiste em duas etapas consecutivas:  
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Etapa 1: O aluno deverá escolher os reagentes que foram utilizados na 

experiência a partir de almoxarifado disponibilizado no jogo e “arrasta-los” para as 

seringas corretas. 

Etapa 2: O aluno deverá balancear as semi-reações das espécies químicas e 

calcular o potencial-padrão da equação global das reações.  

 

 Terceira Fase: O aluno deverá responder a várias questões conceituais relacionadas 

aos processos de oxirredução.  

 

Regras: 

 

1- O jogo se inicia com o aluno possuindo a nota máxima permitida em cada fase 

100 pontos. 

 

2- Durante o jogo o estudante terá a sua disposição alguns links de ajuda que 

poderá recorrer em caso de dúvida, porém, cada solicitação de ajuda 

acarretará na perda de 5 pontos na sua nota final. 

 

3- Cada resposta ou escolha errada acarretará a perda de 10 pontos e será 

computada para o somatório da nota final. 

 

Nas figuras 8, 9 10 e 11 são apresentadas algumas imagens que representam o 

layout de cada fase do jogo. 
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Figura 08: Antes e depois da Primeira Fase do jogo “Reações de oxirredução - O teste da vaquinha”, 

montagem da aparelhagem  

 

Figura 09 Antes e depois da Segunda Fase do jogo “Reações de oxirredução - O teste da vaquinha” 
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Figura 10: Antes e depois da Segunda Fase do jogo “Reações de oxirredução - O teste da vaquinha” 

 

 

Figura 11: Terceira Fase do jogo “Reações de oxirredução - O teste da vaquinha”, questionário 

conceitual 
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3.5.3 ESTRATÉGIA ADOTADA NO JOGO 

A turma foi dividida em quatro grupos de dois alunos. A pontuação que cada 

grupo recebeu em cada fase do jogo e a pontuação final, foram computadas para a 

avaliação do desempenho de cada grupo. Desde resultado possibilita avaliar como a 

aplicação do jogo, em sequência com as outras etapas deste projeto, influenciou em 

sua aprendizagem a respeito do tema. 

Para finalizar a implementação da metodologia foi aplicado um questionário 

avaliativo com o intuito de aferir com a eficiência da metodologia proposta. 

 

3.6 QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 A aplicação deste questionário avaliativo foi realizada no último dia do projeto 

em seguida a aplicação do jogo didático. O questionário utilizado é apresentado a 

seguir:  

 

Questionário avaliativo  

 

O questionário abaixo possui 5 questões de múltipla escolha e 3 questões discursivas 

como, saber:: 

 

Questão 1. Você sabe o que é um fenômeno de oxirredução? 

(  )Sim   (  )Não 

 

Questão 2. Você sabe o que é uma redução e uma oxidação? Se sim, explique. 

 

Questão 3. Você é a favor de aprender Química através da utilização de materiais 

alternativos e de baixo custo? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei o que significa  (  ) Indiferente 

 

Questão 4. O que você achou da experiência que foi demonstrada em sala de 

aula? Auxiliou o seu aprendizado? 
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Questão 5. Como você classificaria o aprendizado obtido da experiência feita 

em sala de aula com materiais alternativos e de baixo custo? 

(  ) Ruim  (  ) Regular  (  ) Bom  (  ) Muito bom   (  ) Excelente 

  

Questão 6. Você é a favor de aprender Química utilizando como recurso os 

jogos? 

(  ) Sim         (  ) Não        (  ) Indiferente 

Questão 7. Como você avalia a contribuição do jogo ‘’A vaquinha química” na 

consolidação do aprendizado do conteúdo formal, de eletroquímica, ministrado 

pelo professor? 

 

Questão 8. De modo geral, o que você achou da aplicação desde projeto (Aula + 

Experiência+ Jogo)? Contribui para o seu aprendizado? Diga os aspectos 

positivos e também sugestões que achar pertinente. 

 

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os Dados obtidos nas aplicações dos questionários de diagnóstico e avaliativo, 

bem como a pontuação de fase e pontuação total do jogo didático, foram tratadas 

graficamente utilizando o programa Excel com o intuito de facilitar a discussão dos 

resultados obtidos da metodologia adotada em relação a sua eficiência.  
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CAPÍTULO 4- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Na primeira etapa de aplicação deste projeto, fez-se uma avaliação do 

conhecimento prévio dos alunos acerca dos fenômenos de oxirredução, através de 

um questionário investigativo – diagnose. No total vinte e um alunos responderam o 

questionário. Na segunda etapa de aplicação, aula expositiva mediadora, 

compareceram dezoito alunos, na demonstração do experimento compareceram nove 

alunos e na última etapa de aplicação somente oito alunos jogaram o jogo “Reações 

de oxirredução - O teste da vaquinha” e responderam o questionário avaliativo. 

Estes dados impedem que tanto o experimento quanto o jogo didático sejam 

objetos de uma avaliação estatística representativa. Entretanto, com relação ao 

experimento aqui utilizado, este já foi tema exclusivo de uma outra monografia de final 

de curso no IQ-UFF (NOVO, E.M.C., 2013, O ensino de química utilizando 

experimentos demonstrativos em sala de aula: Oxirredução e caráter ácido-base de 

soluções aquosas; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Química) - 

Universidade Federal Fluminense), com uma análise estatística mais representativa. 

Com relação ao jogo didático, este é o primeiro trabalho formal de aplicação do mesmo 

no IQ-UFF. Contudo, este jogo é disponibilizado num ambiente público, desde janeiro 

de 2012, de acesso gratuito pelo portal do professor do Ministério da Educação (MEC), 

já apresentando, até a data de impressão da ficha técnica para este trabalho (ANEXO 

IV), 4073 acessos, o que representa uma média aproximada de 1000 acesso/ano, 

sem nenhum comentário negativo. Dessa forma, será desenvolvida, a seguir, uma 

discussão dos resultados da aplicação da metodologia proposta no presente trabalho 

sem a ambição de destacar a sua representatividade estatística, mas sim de verificar 

dentro da amostragem discente conseguida, alguma tendência a respeito da 

metodologia aplicada.   

 

Nas figuras a seguir serão apresentados os gráficos das respostas dos alunos 

dos questionários investigativo e avaliativo, bem como a transcrição de algumas 

respostas com o intuito de corroborar com análise das mesmas. 
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4.1.1 QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO (Diagnose) 

 

Questão 1. Você sabe o que é um fenômeno de oxirredução? 

 

 

Figura12: Resposta da questão 01 do Questionário Investigativo 

 

De acordo com a figura 12, dezoito alunos (86%), afirmaram saber o que é um 

fenômeno de oxirredução. Os fenômenos de oxirredução foram apresentados aos 

alunos no segundo período do curso técnico em química. Esta questão foi mais geral, 

apenas para avaliar se os alunos lembrariam ou não de ter estudado em algum 

momento do curso algum conteúdo a cerca deste assunto. Na grade curricular deles, 

a eletroquímica só será estuda a partir do quarto período do curso técnico. 

 

 

Questão 2. Você sabe o que é uma redução e uma oxidação? Se sim, explique. 

 

18 alunos (86%)

3 alunos 
(14%)

Sim Não
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Figura 13: Resposta da questão 02 do Questionário Investigativo 

 

A seguir são apresentadas algumas respostas dos alunos da questão 2 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

 

 

“Sim, redução é quando há ganho de elétrons e oxidação é a perda de elétrons” 

 

“Sim, oxidação ocorre quando o elemento perde elétrons e o NOx aumenta, já a redução ocorre quando 

há ganho de elétrons e diminuição do número de NOx” 

 

“Sim. Quando os elétrons mudam de um elemento para o outro aumentando o  NOxde um e zerando o 

de outro” 

  Como pode ser observado a maior parte dos alunos, quinze (72%), sabem o 

que significa as palavras redução e oxidação e também demonstraram ser capazes 

de lembrar os principais termos relacionados a este assunto como: “Ganho de 

15 alunos 
(72%)

3alunos 
(14%)

3 alunos 
(14%)

Sim Não Sei Não Lembro
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elétrons”, “ Perda de elétrons”, “NOx”, “agentes oxidantes”, “ agentes redutores”, 

dentre outros, bem como relaciona-los entre si.  

Este era o principal objetivo desta pergunta, que o aluno não só respondesse 

diretamente, mas que demonstrasse o que sabe a respeito, de modo que pudéssemos 

ter uma estimativa mais precisa do conhecimento prévio do aluno. 

 

Questão 3. Você conseguiria identificar algum fenômeno de oxirredução no seu 

dia a dia? Se sim, qual? 

 

 

Figura 14: Resposta da questão 03 do Questionário Investigativo 

 

A seguir são apresentadas algumas respostas dos alunos da questão 3 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

 

 

“Sim, quando vejo objetos “enferrujando” (oxidando)” 

 

“Sim. Ferrugem é um fenômeno de oxirredução” 

10 alunos 
(48%)

11 alunos 
(52%)

Sim Não
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“Sim, ferrugem em objetos metálicos” 

 

“No cotidiano não” 

 

Esta questão foi elaborada para avaliar o conhecimento dos alunos acerca do 

tema de modo mais específico. Como pode ser observado na figura 14, Apenas 48% 

dos alunos afirmaram ser capazes de enxergar algum fenômeno de oxirredução no 

dia a dia. Podemos observar também que a maioria dos alunos só consegue relacionar 

o fenômeno de oxirredução com o processo de “enferrujamento”.  

Alguns dos fenômenos de oxirredução mais importantes que estão presentes 

no dia-a-dia e que os alunos não mencionaram são: Fotossíntese, revelação 

fotográfica, o envelhecimento e reação de combustão, entre outros. Todos estes 

fenômenos envolvem ganho e perda de elétrons. 

 Geralmente o exemplo mais comum quando se pensa em fenômenos de 

oxirredução é o enferrujamento de materiais metálicos, pois estes estão presentes em 

praticamente todos os materiais cotidianos, o que pode ser observado pelas respostas 

dos alunos. 

 

Questão 4. Você consegue perceber a química ao seu redor? Se sim, em quais 

situações/momentos? 
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Figura 15: Resposta da questão 04 do Questionário Investigativo 

 

A seguir são apresentadas algumas respostas dos alunos da questão 4 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

 

 

 

“Sim. Em tudo, desde o processo de respiração, até os fogos” 

 

“Sim no preparo da comida, quando colocam fogo na rua” 

 

“Não” 

 

O objetivo desta questão foi de verificar se o aluno conseguiria relacionar a 

química com o que está a sua volta e em seu dia-a-dia, é uma continuação da questão 

3. Como podemos verificar pela análise da figura 15, 16 alunos (76%), dizem 

conseguir perceber a química no seu dia-a-dia. Isto mostra o quanto o ensino de 

16 alunos(76%)

5 alunos(24%)

Sim Não
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química está voltado para o conteúdo técnico-científico e pouco com cotidiano dos 

alunos. 

Muito se tem discutido no ambiente universitário, especialmente nas disciplinas 

de didática e pedagogia sobre a importância de se trabalhar a contextualização e a 

interdisciplinaridade dos conteúdos curriculares de química no ensino médio, o que 

também pode ser estendido ao nível técnico de ensino. De modo geral os conteúdos 

específicos de química não são apresentados aos alunos devidamente 

contextualizados e não apresentam coesão adequada entre si.          

A falta de correlação entre conteúdo teórico e o cotidiano dificulta em muito a 

aprendizagem significativa e isto vale para todos, independentemente do nível 

educacional e intelectual. 

A contextualização do conhecimento é tão importante que o PCN+ (BRASIL, 

2002) por exemplo, afirma que a contextualização é uma competência: 

 

“...uma das competências a serem desenvolvidas na área de 

ciências da natureza, matemática e suas tecnologias é a 

contextualização sociocultural, ou seja, a inserção do 

conhecimento disciplinar nos diferentes setores da sociedade, 

suas relações com os aspectos políticos, econômicos e sociais 

de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas.” 

(BRASIL, 2002)  

 

Questão 5. Qual a forma de ensino que você acha mais produtiva para o 

aprendizado de Química? 
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Figura 16: Resposta da questão 05 do Questionário Investigativo 

 

 Esta questão é bem geral e foi introduzida no questionário apenas para instigar 

o aluno de que existem diversos outros meios, recursos didáticos, que podem, e 

devem ser utilizados para se aprender química bem como qualquer outro assunto, não 

só através do meio convencional, quadro branco, livro e apostila. 100% dos alunos 

concordaram que todos os recursos didáticos listados são produtivos para ensinar 

química. 

Questão 6. Você é a favor de aprender Química através da utilização de materiais 

alternativos e de baixo custo? 

 

Figura 17: Resposta da questão 06 do Questionário Investigativo 

0%0%0%

21 alunos 
(100%)

Quadro + livro

Quadro + livro + multimídia

Quadro + livro + multimídia +passeios

Quadro + livro + multimídia +passeios +  experimentos

Sim
18 alunos 

(86%)

Não
0%

Não sei o que 
significa

1 aluno (5%)

Indiferente
2 alunos (9%)
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  De acordo com a figura 17, a maioria dos alunos, dezoito (86%) é a favor de 

aprender química com materiais naturais e de baixo custo, cerca de 86%. É de 

extrema importância que seja discutido em sala de aula, os aspectos danosos ao meio 

ambiente do uso de alguns produtos químicos ao meio ambiente, bem como o 

descarte apropriado dos mesmos visando um menor impacto ambiental, trabalhando 

a construção de uma consciência ecológica nos alunos desde cedo.  

O químico é visto pela população de modo geral, como um profissional que usa 

jaleco e máscara o dia todo dentro de um laboratório e que trabalha com substâncias 

perigosas para a saúde. Este pensamento deve ser trabalhado, e o melhor lugar para 

fazê-lo é dentro de um ambiente escolar, preparando os alunos, cidadãos em 

formação, para mostrar também os benefícios que a química proporciona a sociedade.   

 

Questão 7. O que você acha de aprender química com jogos? Já usou algum 

para aprender química? Qual? 

 

 

Figura 18: Resposta da questão 07 do Questionário Investigativo 

1aluno 
(4,5%)

10alunos
(48%)

8 alunos 
(38%)

2alunos
(9,5%)

Alunos que já usaram jogos para aprender química

Alunos que nunca usaram jogos para aprender química

Alunos que acham uma proposta interessante

Alunos que não acham uma proposta interessante
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A seguir são apresentadas algumas respostas dos alunos da questão 7 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

 

 

“ Boa ideia, não” 

 

 

“ Aprender jogando seria um método excelente, nunca joguei” 

 

 

“ Não acho muito efetivo, não” 

 

 

“ Sim já joguei, Alquimia clássica HD” 

 O objetivo desta questão foi de verificar se os alunos que participaram deste 

projeto usam ou já usaram algum tipo de jogo de química no aprendizado e também 

o que eles acham a respeito desta proposta. Apenas uma aluna respondeu que já 

utilizou um jogo para aprender química: Alquimia clássica HD- Um jogo feito para 

aparelhos celular do tipo Androide que consiste basicamente em o jogador combinar 

elementos da natureza como: Água, fogo, terra, ar e outros, para construir pequenos 

povoados e criar soluções para problemas comuns usando a “alquimia”. 
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 Também é possível concluir que a maioria deles acham uma proposta 

interessante, apensar de nunca terem usado um jogo com este fim, e que estão 

abertos a esta nova experiência. 

 

Questão 08. Para você, como seria uma boa aula de Química? Fique à vontade 

para fazer críticas e sugestões. 

 

A seguir são apresentadas algumas respostas dos alunos da questão 8 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

 

 

“Com explicações, dinâmicas, experimentos para demonstração, etc” 

 

 

“Teria experimento que comprovem a teoria dada em sala de aula” 

 

 

“Uma aula com dinâmica, experimentos e curiosidades sobre a matéria em nosso dia a dia” 
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“Uma boa aula dinâmica, na qual o professor fique não preso no quadro e no livro, mas utilize jogos, 

práticas, para facilitar o entendimento” 

 

 Ao analisar a resposta desta questão em todos os questionários nota-se que 

algumas palavras aparecem diversas vezes nas respostas dos alunos. As mais 

frequentes são: 

 

Experimentos (8 vezes em questionários diferentes)  

Dinâmica (7 vezes em questionários diferentes) 

Observações ou exemplos do dia-a-dia (4 vezes em questionários diferentes) 

 

 Percebe-se que a ideia que os alunos têm de uma boa aula de química está 

intimamente relacionada a aspectos mais práticos do que teórico-filosóficos. Talvez 

este seja um bom indicativo de que as metodologias de ensino menos conservadoras, 

que se aproximam mais do cotidiano dos alunos, devam ser mais trabalhadas e que 

os alunos estão abertos a estas novas experiências.  

Dentre as muitas formas de trabalhar o ensino de química, temos a inserção 

tecnológica pela utilização de jogos eletrônicos. Este foi um dos recursos utilizados 

neste trabalho. O jogo foi utilizado como uma ferramenta auxiliar do processo de 

ensino-aprendizagem procurando uma aproximação mais eficiente do cotidiano do 

aluno, visto que os jogos eletrônicos se encontram cada vez mais inseridos na 

sociedade. 

 

4.2 AULA EXPOSITIVA MEDIADORA 

 

4.2.1 APLICAÇÃO DA AULA 

 

 A aplicação desta aula teve como objetivo apresentar ao aluno toda a 

fundamentação teórica acerca do conteúdo de oxirredução necessário para um 
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melhor aprendizado e aproveitamento das atividades propostas por este projeto. Um 

total de 18 (dezoito) alunos, compareceram a esta aula que foi realizada no contra 

turno dos alunos. 

Nas figuras a seguir são apresentadas algumas imagens da aplicação da aula 

expositiva mediadora. 

j 

 

Figura 19: Aplicação da aula expositiva mediadora (a) 
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Figura 20: Aplicação da aula expositiva mediadora imagem (b) 

 

 

Figura 21: Aplicação da aula expositiva mediadora imagem (c) 

 

Aula teve a duração de uma hora e trinta minutos e os tópicos abordados em 

sala foram exatamente os propostos no plano de aula apresentado no item 3.3.1 

(Conteúdo programático), enfatizando-se a pedido do Professor responsável pela 
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disciplina o tópico “ balanceamento de reações de oxirredução pelo método das semi-

reações”, devido à necessidade dos alunos de dominarem com mais propriedade este 

assunto, que será frequentemente utilizado na resolução de problemas nas etapas 

posteriores do curso.  

A aula teve início definindo-se os processos de oxidação e redução do modo 

mais básico possível. Foi feita a relação entre o termo oxidação e oxigênio, definindo-

se oxidação como ganho de átomos de oxigênio e redução como a perda de átomos 

de oxigênio no decorrer de uma transformação química. Posteriormente apresentou-

se o conceito mais geral de transferência de elétrons entre as espécies.  

Os alunos não apresentaram dificuldades em entender estas definições, visto 

que estes conceitos inicias já haviam sido trabalhados na disciplina Química geral II, 

de modo que esta etapa inicial funcionou mais como uma revisão destes conceitos e 

preparo para os tópicos abordados mais adiante. 

O conteúdo programático adotado propôs a abordagem dos seguintes tópicos da 

matéria: 

 

1-Reações de oxirredução- Perda e ganho de oxigênio 

2-Reações de oxirredução-Perda e ganho de elétrons 

3-Reconhecimento de reações Redox (variação do NOx) 

4-Tabela de potencias padrão de Redução 

5-Balanceamento pelo método das semi-reações 

 

De modo geral, notou-se que até o tópico 3 (reconhecimento de reações redox- 

Variação do NOx) os alunos não apresentaram nenhuma dificuldade em acompanhar 

a aula, já que eles haviam tido algum contato com esses termos. Os conteúdos 

passaram a ser “novos” a partir do tópico 4 da aula (Tabela de potenciais padrão de 

redução). A divisão de quadro utilizada na aula está disponível no ANEXO II 
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Utilizaram-se aproximadamente vinte minutos da aula na abordagem dos 

conceitos iniciais (até o tópico 3) e o restante de aula, cerca de uma hora de dez 

minutos, na elucidação e resolução participativa dos exercícios propostos. Para cada 

aluno foi disponibilizado uma tabela de potencial padrão de Redução. A tabela 

utilizada encontra-se disponível no ANEXO III. 

As principais características de uma tabela de potencial padrão de redução bem 

como a sua utilização, foram anotados no quadro branco. Neste momento os alunos 

interagiram bastante e ficaram bem atentos as explicações. Em seguida passou-se 

para a explicação da parte final da aula, o balanceamento pelo método das semi-

reações, cujas regras também foram anotadas no quadro. Como os alunos ainda não 

haviam tido contado com este método, foram propostos e utilizados vários exercícios 

para facilitar o aprendizado.  

Os exercícios consistiam em aplicar o método de balanceamento por semi-

reações, utilizando como exemplos as reações que seriam vistas na prática da 

“vaquinha química”. Esta aula foi aplicada na semana seguinte a primeira aula, de 

modo que o próprio aluno pudesse, com o auxílio do professor como mediador do 

processo, praticar o método de balanceamento por semi-reações e ter o primeiro 

contato com as reações que seriam vistas. Esta estratégia também foi adotada 

visando proporcionar uma aula integrada onde a sequência didática adotada 

corrobore ao máximo com aprendizado do aluno acerca do conteúdo, tendo em vista 

que todas as fases de aplicação deste projeto estão correlacionadas. Como já 

disposto na fundamentação teórica deste trabalho, segundo o artigo 61 inciso I da 

LDB, o professor deve atuar procurando atender a estes objetivos. 

 

“Art 61. A formação de profissionais da educação. De modo a 

atender os objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do 

educando, terá como fundamentos: I-A associação entre teoria e 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviços’’ (Brasil 

1996). 
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Como pode ser observado no trecho do Artigo 61, associação entre teórica e 

prática é essencial para uma boa aula, e esta associação foi trabalhada no decorrer 

de toda a aula, acentuando-se a importância do conteúdo abordado, não só para a 

continuação das fases seguintes deste projeto, mas também dentro da química como 

um todo. 

Todos os exercícios utilizados na aula estão disponíveis no item 3.3.2 (plano 

de aula) e a resolução dos mesmos encontra-se disponível no ANEXO I. Foram 

utilizados cerca de trinta minutos ao final da aula para trabalhar estes exercícios.  

Percebeu-se que apenas uma minoria dos alunos encontrou dificuldades em 

aplicar o método. A maioria das dúvidas estavam relacionadas à utilização correta da 

tabela de potenciais padrão de redução e a erros simples de balanceamento. Com 

estes alunos a medida adota foi repassar o método e auxiliar os mesmos a refazerem 

os exercícios com mais atenção. Feito isso os alunos conseguiram perceber seus 

erros e corrigi-los. 

De modo geral pode-se concluir que os alunos não apresentaram dificuldades 

graves em acompanhar o raciocínio, interagindo bem durante toda a aula, 

demostrando interesse em aprender os conceitos trabalhados e corroborando com a 

apresentação dos mesmos. A maior parte das dúvidas ocorreram no momento de 

aplicar o método de balanceamentos por semi-reações nos exercícios, sendo que 

maioria foi ocasionada por falta de atenção que foram corrigidas rapidamente. 

Devido à falta de tempo e alguns alunos precisarem se ausentar da sala após 

o tempo estipulado para a aula, uma hora e trinta minutos, a resolução completa dos 

últimos exercícios foi feita na semana seguinte, antes da aplicação da experiência. 

 

4.3 APLICAÇÃO DO EXPERIMENTO DA “VAQUINHA QUÍMICA” 

 

 Na segunda fase de aplicação deste projeto, foi realizada a experiência 

demonstrativa da “vaquinha química”. Esta foi realizada uma semana após a aula 

expositiva mediadora. Todos os conceitos acerca do conteúdo de oxirredução, 

necessários ao completo entendimento da experiência, foram trabalhados em aula. 
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As reações presentes no experimento foram colocadas no quadro branco, de modo a 

auxiliar a compreensão completa dos fenômenos observados. 

 Nas figuras a seguir são apresentadas algumas imagens do dia da aplicação 

da “Vaquinha Química” na escola. 

 

 

Figura 22: Aula prática - Aplicação da experiência da “vaquinha química” imagem da aparelhagem 

para a realização do experimento. imagem (a) 
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Figura 23: Aula prática-Aplicação da experiência da “vaquinha química” imagem da realização do 

experimento. Imagem (b) 

 

 

Figura 24: (a) Antes e (b) depois das reações que ocorrem em cada seringa da “Vaquinha Química” 

Reação 1: Permanganato e Iodeto em meio ácido; Reação 2: Permanganato peróxido de hidrogênio 

meio ácido; Reação 3: Permanganato e sulfito em meio ácido; Reação 4: Permanganato e sulfito em 

meio básico 
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Todas as reações da vaquinha foram testadas previamente e realizados os 

ajustes necessários. No dia da experiência compareceu um total de nove alunos e a 

aula foi realizada no contra turno. Um dos motivos pela qual compareceu um número 

reduzido de alunos em comparação com a aula expositiva (dezoito alunos) pode ser 

atribuído ao fato de, no dia da experiência, os professores terem feito “paralisação”, 

de modo que os alunos não tiveram aula naquele dia, e por este motivo muitos não 

compareceram à escola. 

Antes da realização da experiência foi chamada atenção para o uso de 

materiais alternativos e de baixo custo como recurso para a realização de 

experimentos em sala de aula. A maioria dos alunos nunca tinha visto um aparato 

como o utilizado. Como são alunos de curso técnico em química, eles estão mais 

habituados a utilização de instrumentação química mais avançada, de modo que a 

proposta utilizada neste projeto pode proporcionar uma nova experiência para eles. 

Um dos momentos mais importantes desta aula foi o favorecimento da 

interação produtiva entre professor e aluno visando o aprendizado, proporcionado 

pela simplicidade da experiência da “vaquinha química”. Os alunos ficaram surpresos 

com a possibilidade de ter uma aula de química experimental com tão poucos recursos 

e ficaram bastante empolgados, perguntando-se acerca da possibilidade de reproduzir 

esta experiência futuramente e até adapta-la para outras aulas no decorrer do curso. 

Neste sentido, além de complementar o conteúdo teórico apresentado na aula 

expositiva mediadora, a aplicação deste experimento possibilitou a associação 

teórico-prática de maneira extremamente eficaz. Gasparin (2007) nos diz que: 

“... o trabalho do professor como mediador consiste em 

dinamizar, através das ações previstas e dos recursos 

selecionados, os processos mentais dos alunos para que se 

apropriem dos conteúdos científicos em suas diversas 

dimensões, buscando alcançar os objetivos propostos”. 

(GASPARIN, 2007, p. 127)  
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4.4 JOGO: ”REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO- O TESTE DA VAQUINHA”  

Na última fase de aplicação deste projeto, o conhecimento dos alunos acerca 

dos conteúdos teórico-práticos adquiridos, foram testados mediante a aplicação do 

jogo “Reações de Oxirredução- O teste da vaquinha” no contra turno dos alunos. 

Nas figuras a seguir são apresentadas algumas imagens da aplicação do jogo 

em sala de aula. 

 

Figura 25: Aplicação do jogo “Reações de oxirredução - O teste da vaquinha” imagem (a) 

 

          

Figura 26: Aplicação do jogo “Reações de oxirredução - O teste da vaquinha” imagem (b) 
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Nesta fase de aplicação compareceu um total de oito alunos, dentre os quais 

apenas cinco haviam participado de todas as fases de aplicação deste projeto. Esta 

irregularidade no comparecimento dos alunos pode ser atribuída ao fato de no dia da 

aplicação do jogo, a escola ter estado, mais uma vez, em paralisação (No horário da 

aplicação do jogo, os alunos da escola estavam em Assembleia Discente). A soma 

desses fatores se refletiu na quantidade de alunos presentes. 

 Mediante este problema fez-se necessário à realização, novamente, da 

experiência da vaquinha química e um breve resumo das reações que ocorrem em 

cada seringa com suas características principais, visando um melhor aproveitamento 

da atividade com os alunos que compareceram no dia. 

Para otimizar a associação dos conteúdos apresentados nas etapas anteriores, 

dividiu-se a turma em quarto grupos com dois alunos cada. Sendo três grupos 

compostos de um aluno que compareceu a todas as aulas e outro aluno que 

compareceu parcialmente as aulas e um do grupo composto por dois alunos que 

compareceram a todas as atividades.  As regras de cada fase do jogo foram 

apresentadas no item 3.5.2 (Regras do Jogo), deste trabalho. Os resultados de cada 

fase do jogo e a pontuação final de cada grupo são apresentados a seguir: 

 

 

Figura 27: Resultado da primeira fase do jogo “Reações de oxirredução - O teste da 

vaquinha” 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

100

95 95

85

Primeira Fase

Pontuação
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O aluno começa com a pontuação máxima de 100 pontos em todas as fases, e 

de acordo com seus erros é descontado um valor desta pontuação a cada fase. Na 

primeira fase o aluno deve montar a aparelhagem da “Vaquinha química”.  

De acordo com a figura 27, pode-se notar que todos os grupos obtiveram 

rendimento igual ou superior a 85% de acertos. Isto significa que os alunos realmente 

entenderam como funciona a “Vaquinha”. Também pode-se atribuir este alto 

rendimento ao fato de a experiência ter sido realizada novamente no dia do jogo, 

permitindo que os alunos pudessem rever os itens que a compõe e tirar suas dúvidas.  

A perda de 5 pontos pelos Grupos 2 e 3 e de 15 pontos pelo grupo 4, pode ser 

atribuída a falta de atenção na escolha do material correto no momento do jogo. Toda 

aparelhagem que compõe a “Vaquinha” foi montada novamente antes de iniciado o 

jogo, bem como a explicação de cada um de seus itens. 

 

 

Figura 28: Resultado da Etapa 1 da Segunda Fase do jogo “Reações de oxirredução - O teste 

da vaquinha” 

 

Nesta etapa do Jogo, o aluno deveria escolher os reagentes adequados a partir 

de um almoxarifado disponibilizado pelo jogo e “arrastá-los” para a seringa correta. 

De acordo com a figura 28, nota-se que o rendimento de todos os grupos foi elevado, 

igual ou superior a 95%, de modo que pode-se considerar que nenhum dos grupos 

demonstrou dificuldades em escolher os reagentes corretos nesta etapa. Todavia a 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

95

100

95 95

Segunda Fase- Etapa 1

Pontuação
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perda de 5 pontos pelos grupos 1,3 e 4 pode ser atribuída a falta de atenção na hora 

“arrastar” o reagente para a seringa correta. Se o aluno coloca o reagente na bancada 

ao invés de na seringa, o jogo considera este movimento como errado, e desconta 5 

pontos da fase. 

 

 

Figura 29: Resultado da Etapa 2 da Segunda Fase do jogo “Reações de oxirredução - O 

teste da vaquinha” 

 

Nesta etapa do jogo o aluno deveria balancear as semi-reações de oxidação e 

redução corretamente e calcular o valor do potencial de redução padrão para reação 

global. Esta foi a etapa do jogo onde os alunos encontraram mais dificuldades. Muitos 

não conseguiram perceber que o balanceamento era simplesmente acertar os 

coeficientes estequiométricos das semi-reações, multiplicando-as por fatores 

adequados de modo a igualar o número de elétrons doados e recebidos nas duas 

reações.  

Na aula expositiva mediadora foi ensinado o método de balanceamento por 

semi-reações. Este método possibilita o aluno aprender o processo de balancear as 

reações e obter o valor do potencial padrão para a reação global. Para tanto, utilizou-

se de vários exemplos de reações entre o íon permanganato, agindo como agente 

oxidante, e diferentes agentes redutores. Todos os exercícios foram corrigidos em 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

75 75

95

80

Segunda Fase- Etapa 2

Pontuação
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sala de aula e estas reações foram exatamente às mesmas reações que foram 

cobradas no jogo. 

 O motivo que pode ser atribuído a este rendimento mais baixo é o fato de três 

dos oito alunos que compareceram no dia da aplicação do jogo não terem 

comparecido a todas as aulas.  

A aplicação do jogo ocorreu cerca de três semanas após a aula expositiva 

devido a dificuldades em achar um dia adequado para tal. Isto também pode ter 

contribuído para que os alunos esquecessem um pouco da matéria vista, dificultando 

Associações corretas no momento do jogo. 

 

 

Figura 30: Resultado da Terceira Fase do jogo “Reações de oxirredução - O teste da vaquinha” 

 

Nesta fase os alunos deveriam responder perguntas simples sobre a 

“Vaquinha” como, por exemplo: “Qual foi o agente oxidante utilizado? “Qual reagente 

sofre oxidação? ”. De acordo com a figura 30, todos os grupos acertaram a todas as 

questões, demonstrando que não tiveram nenhuma dificuldade em assimilar esses 

conceitos ensinados em sala de aula, apresentados na expositiva mediadora. 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

100 100 100 100

Terceira Fase 

Pontuação
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4.4.1 QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

Aplicou-se um questionário avaliativo a cada um dos oito alunos que 

compareceram ao último dia do projeto, com a finalidade de corroborar com a 

avaliação da sequência didática aplicada. Os gráficos a seguir mostram o resultado 

de cada questão presente no questionário: 

 

Questão 1. Você sabe o que é reação de oxirredução? 

 

 

 

Figura 31: Resposta da Questão1 do questionário avaliativo 

 

De acordo com a figura 31, todos os alunos aprenderam o conceito de reação 

de oxirredução. Este e outros conceitos também foram questionados na terceira fase 

do jogo onde todos os grupos obtiveram 100% de acertos. 

 

Questão 2. De acordo com o que você aprendeu na aula, defina: agente oxidante, 

agente redutor, reação de oxidação e reação de redução. 

 

A seguir são apresentadas algumas das respostas dos alunos da questão 2 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

Sim
8 alunos 
(100%)

Não
0%

Sim

Não
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“Agente oxidante provoca a oxidação de outro composto. Agente redutor provoca a redução de outro 

composto. Na reação de oxidação o NOx de um dos compostos aumenta e na reação de redução o 

NOx de um compostos diminui.” 

 

 

“Agente oxidante é o elemento que provoca a oxidação de outro agente redutor é o elemento que 

provoca redução de outro. Reação de oxidação é a reação a qual é quando há ganho de elétrons e 

redução é quando há perda” 

 

 Todos os alunos definiram agente redutor e agente oxidante de modo correto. 

Percebeu-se que alguns alunos apresentaram dificuldades em definir oxidação e 

redução, todavia a maioria destes conseguiu usando suas palavras definir de modo 

correto. 

 

Questão 3. Você é a favor de aprender Química através da utilização de materiais 

comuns do dia a dia e de baixo custo? 

 

 

Figura 32: Resposta da Questão3 do questionário avaliativo 

Sim
8 alunos 
(100%)

Não
0%

Sim

Não
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Como pode-se notar pela observação da figura 32, todos os alunos são a favor 

de aprender química através da utilização de materiais comuns e de baixo custo, como 

os materiais alternativos que foram utilizados na experiência da “Vaquinha”.  

 

Questão 4. O que você achou da experiência que foi demonstrada em sala de 

aula? Auxiliou o seu aprendizado? 

 

A seguir são apresentadas algumas das respostas dos alunos da questão 4 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

 

 

“Achei interessante, sim pois com isso foi possível ver diferentes tipos de resultados de reações de 

oxidação” 

 

 

“Essencial para “fechar” o que foi apresentado em aula. De total importância para auxiliar a matéria” 

 

 

“Sim. O experimento foi interessante e bem claro” 

                                                   

 

“Achei bem legal e estimulante, auxiliando.” 

 

Questão 5. Como você classificaria o aprendizado obtido da experiência feita 

em sala de aula com materiais alternativos e de baixo custo? 
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Figura 33: Resposta da Questão5 do questionário avaliativo 

 

De acordo com a figura 33, apenas 1 alunos (12,5%) considerou o aprendizado 

obtido da experiência como bom; 1 aluno (12,5)% considerou o resultado como muito 

bom; e 6 alunos (75%) consideraram o resultado como excelente. Deste modo pode-

se considerar a aplicação da experiência utilizando materiais alternativos de baixo 

custo como bastante satisfatória para o aprendizado, na opinião dos próprios alunos. 

 

Questão 6. Você é a favor de aprender Química utilizando como recurso os 

jogos? 

 

Figura 34: Resposta da Questão 6 do questionário avaliativo 

 

Como pode-se notar pela observação da figura 34, todos os alunos são a favor 

de aprender química através da utilização de jogos. Na questão 7 do questionário 

Ruim
0%

Regular
0%

Bom
1 aluno(12,5%)

Muito Bom
1 aluno 
(12,5%)

Excelente
6 alunos 
(75%)

Sim
8 alunos 
(100%)

Não
0%

Sim

Não
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investigativo perguntou-se o que o aluno achava de aprender química com jogos e se 

este já havia usado algum para aprender química alguma vez. A maioria dos alunos 

responderam que seria uma proposta interessante e que nunca haviam usado antes. 

O gráfico 15 mostra como a utilização do jogo “Reações de Oxirredução- O teste da 

vaquinha” neste projeto foi de grande valia para os alunos. 

 

 

Questão 7. Como você avalia a contribuição do jogo “Reações de Oxirredução- 

O teste da vaquinha” na consolidação do aprendizado do conteúdo formal, de 

eletroquímica, ministrado pelo professor? 

 

A seguir são apresentadas algumas das respostas dos alunos da questão 7 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

 

 

“Normalmente as aulas são muito monótonas, com o jogo é uma forma de aprender e com diversão, o 

que fará com que tenhamos mais vontade de sabre sobre o tema” 

 

 

 

“Achei muito maneiro e pude consolidar bem o que foi aprendido” 

 

 

 

“Por meio do jogo foi possível utilizar os ensinamentos de forma mais prática diferente do habitual” 
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Como pode-se notar, de acordo com as respostas de alguns dos alunos, a 

utilização do jogo como ferramenta de consolidação do aprendizado adquirido com a 

aula expositiva mediadora e a experiência da “Vaquinha química” foi de grande valia. 

Os alunos gostaram bastante e puderam de uma forma mais dinâmica, como eles 

mesmo mencionaram em suas respostas, colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos. 

 

Questão 8. De modo geral, o que você achou da aplicação desde projeto (Aula + 

Experiência + Jogo)? Contribui para o seu aprendizado? Diga os aspectos 

positivos e também sugestões que achar pertinente. 

 

A seguir são apresentadas algumas das respostas dos alunos da questão 8 do 

questionário investigativo com suas transcrições: 

 

 

 

“A aplicação do projeto boa, isso contribuiu bastante para o meu aprendizado. A mudança na forma de 

ensino é bastante positiva, poderiam ter mais aulas assim que possa se aprender de forma divertida” 

 

 

“Completo e interessante, sim; Por meio desse projeto podemos ver a matéria de forma teórico-prática 

(por meio de experimento) e divertida pelo jogo” 

 

 

“Contribui, achei bem divertido e interativo” 

 

 

“Achei que foi produtivo. Com certeza” 
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“Muito boa.” 

 

 Na questão 8 o aluno foi incentivado a ser sincero em suas palavras, fazendo 

críticas construtivas se achasse necessário. Pode-se notar, pela análise de algumas 

das respostas da questão 8, os alunos se identificaram muito bem com todas as fases 

de aplicação deste projeto (Aula+ Experiência+ Jogo). 
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CAPÍTULO 5- CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de química não deve ser limitado pelos conhecimentos específicos da 

área, mas deve ser abrangente, construído junto com o aluno, de forma eficiente e 

significativa, independentemente do nível escolar do aluno. Além de cumprir um 

conteúdo programático anual, a química deve servir a sociedade possibilitando aos 

alunos o desenvolvimento da capacidade de contribuir com a sociedade na qual está 

inserido com o pensamento crítico e cientifico.  

Para tanto, o professor deve empenhar-se na elaboração de metodologias que 

busquem o objetivo de fornecer ao aluno uma aprendizagem significativa a respeito 

do conteúdo abordado, interagindo com os mesmos mediante a um papel de mediador 

do processo de ensino-aprendizagem. 

O presente trabalho buscou através de uma sequência didática que envolveu 

uma aula expositiva, a aplicação de uma experiência com materiais alternativos de 

baixo custo chamado “Reações de Oxirredução- O teste da vaquinha” e a utilização 

de um jogo didático chamado “O teste da vaquinha”, promover o aprendizado 

significativo do aluno acerca dos fenômenos de oxirredução. 

Todos os alunos que participaram deste projeto são alunos do curso técnico 

em química. Todavia não haviam tido a experiência de utilizar materiais alternativos e 

de baixo custo na experimentação química, como os materiais utilizados na “Vaquinha 

química”. Percebeu-se pela análise dos questionários e as observações feitas em sala 

de aula, que a aplicação desta experiência, em sequência a aula expositiva acerca do 

tema, motivou os alunos a querer aprender mais sobre os fenômenos de oxirredução.  

A praticidade na montagem de todo o aparato que compõe a “vaquinha” não só 

auxiliou o processo de ensino-aprendizagem, como instigou os alunos a querer usa-

la em outras aulas experimentais para demonstrar de modo fácil e prático outras 

reações químicas. 

    A “vaquinha” além de complementar a aula teórica dada, também 

proporcionou aos alunos um momento prazeroso e lúdico de aprendizagem, criando 

um ambiente favorável à aproximação do professor ao aluno, incentivando os mesmos 

a continuar aprendendo e aguçando sua curiosidade acerca dos fenômenos de 

oxirredução. Uma das principais vantagens da “vaquinha” para o ensino de química é 

a praticidade, de modo que nesta fase de aplicação do trabalho, não houve quaisquer 

complicações na realização desta experiência em sala de aula. 
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Entretanto na aplicação do jogo eletrônico “Reações de Oxirredução- O teste 

da vaquinha” ocorreram algumas complicações. A escola no qual foi aplicado este 

projeto conta com um laboratório de informática, cuja política interna da escola não 

permite à instalação de quaisquer jogos eletrônicos nos computadores da escola por 

pessoas não autorizadas. Tentou-se um contato com o professor de informática da 

escola, com a intensão de resolver o problema, porém não obtivemos êxito. Devido a 

estas circunstâncias e na tentativa de solucionar este problema, procurou-se instalar 

o jogo em computadores portáteis do tipo laptop. Todavia encontraram-se alguns 

problemas em “rodar” o jogo nestas máquinas. 

 O programa de instalação do jogo teve que ser “setado” manualmente e 

mesmo depois de instalado, o programa não reconhecia alguns comandos como, por 

exemplo, a tecla 2 do laptop. Em uma das etapas do jogo (balancear as semi-reações 

e calcular o potencial padrão de redução para equação global), o aluno deveria 

multiplicar as semi-reações por números de modo a balanceá-las adequadamente, e 

quando eles precisavam utilizar o número 2 do teclado para tal, o programa não 

reconhecia o comando e maximizava a tela ao invés disso. 

A única máquina onde o jogo “rodou” sem problemas foi o computador da marca 

HP do tipo Pavilion 20 All-in-One pertencente ao autor do presente trabalho. Como 

não foi possível conseguir outras máquinas, os alunos tiveram que ser agrupados em 

quatro duplas de modo a otimizar o processo de aplicação do jogo em sala. 

 Outro fator complicador desta fase do projeto foi o fato de a escola estar em 

estado de paralização nos dias das aplicações do experimento demonstrativo e do 

jogo e; e dos alunos precisarem se ausentar rapidamente da sala devido à realização 

de uma assembleia geral que teria início aproximadamente no mesmo horário da aula. 

De modo geral, traspassado estes fatores complicadores, a aplicação do jogo 

forneceu, mesmo sem permitir uma análise estatística representativa, resultados 

satisfatórios em relação à aprendizagem dos alunos.  

 Diante a estes resultados e pela análise das respostas dos questionários 

avaliativo referente a esta etapa de aplicação, a utilização do jogo foi de grande valia 

para este projeto, contribuindo para aprendizagem significativa do aluno e para o 

fechamento do trabalho de modo satisfatório. 

Deste modo, pode-se concluir que a metodologia aplicada neste projeto 

visando o ensino de reações de oxirredução associando o experimento demonstrativo 

“Vaquinha Química” e o jogo didático “Reações de oxirredução - O teste da vaquinha”, 
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mostrou-se um meio eficaz e facilitador do processo de ensino-aprendizagem de 

química para o aluno, motivando-o e enriquecendo seus conhecimentos. Por fim, 

pode-se concluir que o trabalho como um todo, constituiu de uma abordagem simples, 

dinâmica e construtivista acerca do conteúdo de eletroquímica, contribuindo com a 

formação do aluno e também proporcionando uma experiência produtiva e de 

aprendizagem para o professor licenciando atuante neste trabalho de conclusão de 

curso. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS DA AULA EXPOSITIVA MEDIADORA: 

 

Escreva a reação global e dê o potencial padrão para cada uma das reações a seguir: 

a) Solução de MnO4
-
(aq) e I- 

b) Solução de MnO4
-
(aq) e H2O2(aq) 

c) Solução de MnO4
-
(aq) e ion sulfito (SO3

2-) ou H2SO3 EM MEIO ÁCIDO 

d) Solução de MnO4
-
(aq) e ion sulfito (SO3

2-) EM MEIO BÁSICO 

 

a) 

I. MnO4
-
(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+

(aq)+ 4H2O(l)                                   E0=+1,51v 

           I2(s)+ 2e- → 2I-(aq)                                                                                                E0=+0,53v 

 

II. A reação do permanganato apresenta o maior potencial padrão de 

redução, logo esta reação será a semi-reação de redução e 

consequentemente, a reação com o Iodeto será a semi-reação de oxidação. 

 

III. Semi-reação de redução: MnO4
-
(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+

(aq)+ 4H2O(l)            

E0=+1,51v 

Semi-reação de oxidação: 2I-(aq) → I2(s)+ 2e-                                   E0=-0,53v 

 

IV. (2x) MnO4
-
(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+

(aq)+ 4H2O(l)                             E0=+1,51v 

           (5x) 2I-(aq) → I2(s)+ 2e-                                                                                          E0=-0,53v 
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2MnO4
-
(aq)+ 16H+ (aq) +10e- → 2Mn2+

(aq)+ 8H2O(l)                                         E0= +1,51v 

10I-(aq) → 5I2(s)+ 10e-                                                                                                          E0= -0,53v 

2MnO4
-
(aq)+ 10I-(aq) +16H+

(aq)→ 2Mn2+
(aq)+ 5I2(s)+ 8H2O(l)                         E0= +0,98v 

 

 

b)   

I. MnO4
-
(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+

(aq)+ 4H2O(l)                                      E0=+1,51v 

           O2(g)+ 2H+
(aq)+2e-→  H2O2(aq)                                                                         E0=+0,69 v 

 

II. A reação do permanganato apresenta o maior potencial padrão de 

redução, logo esta será a semi-reação de redução e consequentemente, a 

reação com o peróxido de hidrogênio será a semi-reação de oxidação. 

 

III. Semi-reação de redução: MnO4
-
(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+

(aq)+ 4H2O(l)      

E0=+1,51v 

Semi-reação de oxidação:  H2O2(aq)→ O2(g)+ 2H+
(aq)+2e-                         

    E0=-0,69 v 

IV. (2x) MnO4(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+
(aq)+ 4H2O(l)                                  E0=+1,51v 

           (5x) H2O2(aq)→ O2(g)+ 2H+
(aq)+2e-        

                                                           E0=-0,69 v 

 

2MnO4
-
(aq)+ 16H+ (aq) +10e- → 2Mn2+

(aq)+ 8H2O(l)                                              E0=+1,51v 

5H2O2(aq)→ 5O2(g)+ 10H+
(aq)+10e-        

                                                                          E0=-0,69 v 

 

2MnO4
-
(aq)+ 6H+ (aq)+ 5H2O2(aq)→ 2Mn2+

(aq)+ 8H2O(l)+5O2(g)+ 10H+
(aq) E0=+0,82 v 
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c) 

I. MnO4
-
(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+

(aq)+ 4H2O(l)                                          E0=+1,51v 

           SO4
2-

(aq)+ 4H+
(aq) +2e-→ H2SO3(aq)+ H2O(l)                                               E0=+0,17v       

 

II. A reação do permanganato apresenta o maior potencial padrão de 

redução, logo esta será a semi-reação de redução e consequentemente, a 

reação com o ácido sulfuroso será a semi-reação de oxidação 

 

III. Semi-reação de redução: MnO4
-
(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+

(aq)+ 4H2O(l)      

E0=+1,51v 

Semi-reação de oxidação:  H2SO3(aq)+ H2O(l) → SO4
2-

(aq)+ 4H+
(aq) +2e-  E0=-0,17v       

 

IV. (2x) MnO4(aq)+ 8H+ (aq) +5e- → Mn2+
(aq)+ 4H2O(l)                                     E0=+1,51v 

           (5x) H2SO3(aq)+ H2O(l) → SO4
2-

(aq)+ 4H+
(aq) +2e-                E0=-0,17v   

  

    

 2MnO4
-
(aq)+ 16H+ (aq) +10e- → 2Mn2+

(aq)+ 8H2O(l)                                                  E0=+1,51v 

 5H2SO3(aq)+ 5H2O(l) → 5SO4
2-

(aq)+ 20H+
(aq) + 10e-                                 E0=-0,17v    

 

2MnO4
-
(aq)+ 5H2SO3(aq)→2Mn2+

(aq)+ 3H2O(l) +5SO4
2-

(aq)+ 4H+
(aq)  E0=+1,34v 

d) 

I. MnO4(aq)+ 2H2O(l)+ 3e- → MnO2(aq)+ 4OH-
(l)                                             E0=+0,59 v 

                       SO4
2-

(aq)+    H2O(l)+ 2e-
 → SO3

2-
(aq)+  2OH-

(l)                                              E0=-0,93 v       
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II. A reação do permanganato apresenta o maior potencial padrão de 

redução, logo esta será a semi-reação de redução e consequentemente, a 

reação com o sulfato será a semi-reação de oxidação. 

 

III. Semi-reação de redução: MnO4
-
(aq)+ 2H2O(l)+ 3e- → MnO2(aq)+ 4OH-

(l)             

E0=+0,59 v 

Semi-reação de oxidação: SO3
2-

(aq)+  2OH-
(l) → SO4

2-
(aq)+    H2O(l)+ 2e-             

E0=+0,93 v       

 

IV. (2x) MnO4
-
(aq)+ 2H2O(l)+ 3e- → MnO2(aq)+ 4OH-

(l)                                E0=+0,59 v 

           (3x) SO3
2-

(aq)+  2OH-
(l) → SO4

2-
(aq)+    H2O(l)+ 2e-                                 E0=+0,93 v   

           2MnO4
-
(aq)+ 4H2O(l)+ 6e- → 2MnO2(aq)+ 8OH-

(l)                                    E0=+0,59 v 

           3SO3
2-

(aq)+  6OH-
(l) → 3SO4

2-
(aq)+   3 H2O(l)+ 6e-                                   E0=+0,93 v      

           2MnO4
-
(aq)+ H2O(l)+ 3SO3

2-
(aq) → 2MnO2(aq)+ 6OH-

(l)+ 3SO4
2-

(aq)E0=+1,52 v    
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ANEXO II 

DIVISÃO DO QUADRO ADOTADA NA AULA EXPOSITIVA MEDIADORA
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ANEXOIII 

   

                       TABELA DE POTECIAL PADRÃO DE REDUÇÃO 
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ANEXO IV 

 

Fixa técnica do jogo: “Reações de oxirredução- O Teste da Vaquinha” 

 

 


