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Resumo 

 

Este trabalho de pesquisa trata da elaboração e aplicação de uma proposta de 
ensino para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos conceitos científicos 
de eletroquímica e verificar como esta pode contribuir, sinalizando as possibilidades 
metodológicas para abordar tais conceitos, fazendo o uso dos experimentos 
alternativos associados à inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), usando do software a pilha de Daniel no ensino de Química, visando mitigar 
as dificuldades de aprendizagem dos conceitos científicos pertinentes a esta ciência. 
Para tanto, investigou-se como o uso simultâneo de tais ferramentas podem 
colaborar na aprendizagem do conteúdo de eletroquímica e auxiliar na prática 
pedagógica para ensinar os conteúdos de físico-química para alunos do Ensino 
Médio. O presente estudo objetivou elaborar uma proposta de ensino para trabalhar 
os conceitos de eletroquímica com o auxílio de experimentos alternativos e do 
software a pilha de Daniel além das hipermídias. Trata-se de uma pesquisa de 
natureza quali-quantitativa. O público alvo foi vinte e cinco estudantes do 2º ano do 
Ensino Médio de uma escola pública do Município de Arara-PB. A proposta didática 
foi elaborada e apoiada nos pressupostos da Teoria da Aprendizagem de Vygotsky, 
bem como nos prescritos sumarizados documentos referenciais curriculares (PCN, 
PCN+ e OCEM), para ensinar os conceitos científicos de Eletroquímica. Como 
instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário para avaliação do 
ensino de Química e da proposta didática apresentada. Os resultados obtidos foram 
sistematizados em gráficos e tabelas, discutidos e interpretados. Os resultados 
apontam que a proposta didática com a inserção do uso de experimentos 
alternativos, associados as TIC nas aulas de físico-química, foi bem aceita pelos 
educandos, proporcionando aos alunos um aprendizado dinâmico e significativo, 
aproximando a relação entre professor e aluno, despertando nos sujeitos 
pesquisados o interesse pelo estudo da Química e contribuindo com o processo de 
ensino e aprendizagem.  
 
  
Palavras-Chave: Experimentos alternativos, Software educacional. Ensino de 
                                eletroquímica. 
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ABSTRACT 

 

This research deals with the elaboration and application of a teaching proposal to 
assist in the teaching and learning process of the scientific concepts of 
electrochemistry and to verify how it can contribute, signaling the methodological 
possibilities to approach such concepts, making use of the associated alternative 
experiments To the insertion of Information and Communication Technologies (ICT), 
using the software Daniel stack in the teaching of Chemistry, aiming to mitigate the 
learning difficulties of the scientific concepts pertinent to this science. In order to do 
so, it was investigated how the simultaneous use of such tools can collaborate in the 
learning of the electrochemical content and help in the pedagogical practice to teach 
the contents of physicochemistry for high school students. The present study aimed 
to elaborate a teaching proposal to work on the concepts of electrochemistry with the 
aid of alternative experiments and the Daniel stack software in addition to the 
hypermids. This is a qualitative-quantitative research. The target audience was 
twenty-five high school students from a public school in the municipality of Arara-PB. 
The didactic proposal was elaborated and supported in the assumptions of the 
Vygotsky Learning Theory, as well as in the summarized prescribed curricular 
reference documents (PCN, PCN + and OCEM), to teach the scientific concepts of 
Electrochemistry. As a data collection instrument, a questionnaire was used to 
evaluate the teaching of Chemistry and the didactic proposal presented. The results 
were systematized in graphs and tables, discussed and interpreted. The results point 
out that the didactic proposal with the use of alternative experiments, associated with 
ICT in physics and chemistry classes, was well accepted by the students, providing 
students with dynamic and meaningful learning, bringing the relationship between 
teacher and student closer together. In the studied subjects the interest in the study 
of Chemistry and contributing to the process of teaching and learning. 

 

  
Keywords: Alternative experiments. Educational software . Teaching of 
                    Electrochemistry. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nestes últimos anos, percebemos que os alunos estão mais inquietos, não 

estão conseguindo parar, escutar, se concentrar; estão dispersos. Mas, acreditamos 

que isto deve está ocorrendo devido à vivencia dos alunos com as redes sociais, 

que é algo rápido, interativo, em que quando alguém fala, logo em seguida alguém 

responde, algo dinâmico, que possibilita a comunicação entre dezenas, centenas, 

milhares de pessoas ao mesmo tempo, disseminando um vasto volume de 

informação. Vendo toda esta situação, observamos que as aulas tradicionais, com 

pincel, quadro branco e exposição teórica não vão conseguir acompanhar esta 

energia presente nos alunos. 

A partir desta percepção, começamos a refletir: como ensinar de modo com 

que os nossos alunos se sintam motivados, que gostem e aprendam a disciplina de 

química? Além disso, como sintetizar, potencializar os conteúdos, de forma 

interativa, dinâmica, que estimule a participação, a motivação e ainda aperfeiçoe o 

ensino e aprendizagem em um tempo mais sucinto? Assim, são questionamentos 

que buscamos responder, pensando em uma aprendizagem eficaz, motivadora, 

alicerçado em técnicas e estratégias metodológicas, com suporte dos mais diversos 

recursos didáticos. 

O professor pode recorrer a técnicas e artefatos tecnológicos de modo a 

contribuir com o ensino, mas segundo Mellowki e Gauthier (2004):  

 

Nenhuma técnica para ensinar uma determinada noção, planejar um 
determinado conteúdo, avaliar uma determinada aprendizagem ou gerir 
uma determinada situação, a técnica nunca vem toda feita nem é como uma 
fórmula mágica que se possa aplicar na sala de aula para que o ensino e a 
aprendizagem transcorram perfeitamente. Quaisquer que sejam elas, as 
técnicas, na realidade, não são mais do que meios por intermédio dos quais 
o professor tenta colocar os conhecimentos gerais e disciplinares ao 
alcance dos alunos. Ao fazer isso, ele está agindo como um intérprete, um 
tradutor e um divulgador. (p. 545) 

 

Embora tenhamos acesso à técnicas e ferramentas tecnológicas para 

ministrarmos as aulas, as mesmas não serão suficientes para o aprendizado 

proveitoso dos alunos, faz-se necessário a presença do professor como mediador do 

conteúdo. As técnicas dão suportes, mas não são suficientes para o processo de 
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ensino e aprendizagem. Ainda seguindo o pensamento de Mellowki e Gauthier 

(2004): 

 
É nessa tarefa de mediação que se revela o papel de intelectual do 
professor, papel não só de portador, intérprete e crítico de uma cultura, mas 
também de produtor e de divulgador de conhecimentos, técnicas e 
procedimentos pedagógicos, e de agente de socialização, de intérprete e de 
guardião responsável pela consolidação das regras de conduta e daquelas 
maneiras de ser valorizadas pela sociedade e pela escola. (p. 545) 
 
 

Nesta lógica, o professor precisa desenvolver algumas características, tais 

como: não se ver como detentor de um saber acabado, permitindo-se aprender 

constantemente; compreender que os modelos são construídos em conjunto; lidar 

com as dúvidas e incertezas como parte do processo de aprendizagem, 

compartilhando os saberes e fazeres da prática pedagógica. (NEUENFELDT, 2015) 

A necessidade de melhorar a educação básica a partir de novas estratégias 

metodológicas tem sido uma situação notória no ensino de química. As dificuldades 

encontradas dentro e fora da sala de aula, como a falta de interesse e de motivação 

de alunos e professores e a dificuldade de compreensão dos conteúdos pelos 

discentes, têm levado pesquisadores a pensar em incorporar novas metodologias de 

ensino e aprendizagem. Sendo assim, o sucesso do ensino e aprendizagem passa 

pelo planejamento da disciplina, fazendo uso de técnicas metodológicas e recursos 

didáticos, articulando-os adequadamente com o projeto formativo do aluno, para 

isso, o professor precisa repensar a execução de seu trabalho. Neste sentido, 

Bolzan (2002) citado por Neuenfeldt (2015) diz: 

Ao refletir sobre a ação pedagógica, o professor estará atuando como um 
pesquisador da própria sala de aula, deixando de seguir piamente as 
prescrições impostas pela administração escolar (coordenação pedagógica 
e direção) ou pelos esquemas preestabelecidos nos livros didáticos, não 
dependendo de regras, técnicas, guias de estratégias e receitas decorrentes 
de uma teoria proposta/imposta de fora, tornando-se ele um produtor de 
conhecimento profissional e pedagógico. 
 

Para Garcia (1992) citado por Ferreira (2010): 

Todo processo de ensino começa com uma reflexão e elaboração de 
propósitos, estrutura do conteúdo, desenvolvimento das ideias e relações, 
com as possibilidades de estabelecer relações dentro da própria matéria e 
com outras disciplinas. Paralelamente, os professores começam as 
transformações do conteúdo que vão desenvolver, incluindo uma seleção e 
organização dos materiais utilizados, a seleção de analogias, metáforas, 
exemplos, demonstrações, explicações, etc., para adaptar o conteúdo às 
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características dos educandos, levando em conta as concepções, 
preconceitos, erros conceituais, dificuldades, linguagens, cultura, 
motivações, classe social, gênero, idade, capacidade, atitudes, interesses, 
autoconhecimento e atenção dos alunos. 
 
 

Portanto, o professor tem que ser criativo, ousado, não ficando acomodado 

com situações adversas que estão presentes nas escolas. É ele que deve ser o 

mediador entre o conhecimento e o aluno. O professor deve despertar o interesse de 

quem aprende, fazendo uso de estratégias didáticos e metodológicos que enalteçam 

o aprendizado de forma mais atrativa e dinâmica. 

O conteúdo da disciplina de Química, lecionado no ensino médio, geralmente 

é dividido em três áreas: Química Geral, Físico-Química e a Química Orgânica. 

Entre essas três áreas, observamos que os alunos sentem maior dificuldade com os 

conteúdos da físico-química, que normalmente é ministrado em turmas do 2ª ano.  

A físico-química é a área que estuda as propriedades físicas e químicas da 

matéria, através da combinação de duas ciências: a Física e a Química. Ela 

incorpora importantes áreas de estudo, como o clássico conteúdo de soluções, 

propriedades coligativas e a mais recente, o estudo dos coloides, fundamental para 

a ciência dos materiais. Também inclui em sua área de estudo: a termoquímica, 

cinética química, química quântica, mecânica estatística, equilíbrios químicos e a 

eletroquímica, que trata do estudo da eletrólise, de pilhas e baterias. 

Nesta pesquisa o objeto de estudo foi definido após observar o grau de 

dificuldade entre os estudantes sobre os conteúdos de química ensinados na 

educação básica. Segundo perceber-se, o conteúdo de eletroquímica é o que 

apresenta maior dificuldade de aprendizagem. Tendo em vista que os alunos 

obtiveram, nas avaliações, em sua grande maioria, notas abaixo da média, 

dificuldades na compreensão das reações que envolvem a transferência de elétrons, 

dificuldades em entender as tabelas de potenciais-padrão de redução e na 

compreensão das equações representativas das reações de oxirredução, como 

também necessitando de maior número de aulas a serem ministradas. 

Esta dificuldade que pode ser encontrada ao consultar sites especializados 

em educação, revistas, artigos e vestibulares, em que os assuntos relacionados à 

Eletroquímica destacam-se e estão entre os vários conteúdos que os alunos têm 

maior dificuldade de compreensão e aprendizado em Química. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_coligativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_dos_materiais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Termoqu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tica_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletroqu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B3lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria
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Também, para Doymus, Karacop e Simsek (2010) a eletroquímica é 

considerada difícil entre os diversos temas abordados em todos os níveis de ensino, 

inclusive por alunos que simpatizam com a Química e alunos da graduação na área.  

Nesta mesma reflexão, Lima e Marcondes (2005) dizem que: 

O conteúdo de Eletroquímica é considerado de difícil compreensão por 
parte dos alunos, tendo sido apontadas dificuldades conceituais com 
relação a noções como: oxidação, redução, corrente elétrica, 
condutibilidade elétrica em soluções, representação de reações de óxido-
redução e potencial de redução. 

 

Portanto, diante dessa premissa em relação à Eletroquímica em ser um 

conteúdo de difícil entendimento, que proponho uma inovação metodológica e 

tecnológica, planejada a partir dos recursos didáticos que estiverem ao alcance da 

nossa realidade escolar e que sejam acessíveis em nossa região. Assim, de acordo 

com Carvalho, et. al. (1998): 

Uma abordagem metodológica que enfatiza a iniciativa do aluno porque cria 
oportunidade para que ele defenda suas ideias com segurança e aprenda a 
respeitar as opiniões dos seus colegas. Dá-lhe também a chance de 
desenvolver variados tipos de ações – manipulações, observações, 
reflexões, discussões e escrita. (CARVALHO, et. al., 1998, p.20) 

 

Nesta perspectiva, há uma busca em motivar os alunos a participarem das 

aulas tornando-as mais dinâmicas, proporcionando o desenvolvimento dos 

conteúdos, segundo os seus anseios, de uma forma mais significativa. 

Para tanto, na intenção de superar os problemas de aprendizagem no ensino 

de eletroquímica, apresentamos os seguintes objetivos para a pesquisa: 

Objetivo geral: Elaborar uma proposta para otimizar o ensino dos conceitos de 

Eletroquímica com uso da experimentação alternativa, hipermídias e o software a 

Pilha de Daniel. 

Objetivos específicos: 

• Ensinar os conceitos de Eletroquímica com o auxílio das TIC: 

hipermídias, software educacional a pilha de Daniel e da 

experimentação alternativa;  

• Avaliar a proposta frente aos alunos da Educação Básica; 
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• Verificar se houve evolução no processo de aprendizagem dos sujeitos 

pesquisados; 

• Elaborar um produto educacional para ser utilizado no processo de 

ensino e aprendizagem da Educação Básica; 

 

No sentido de contextualizar a temática, essa dissertação apresenta quatro 

capítulos:  

Capítulo 1: discorre-se acerca da história do ensino de Química no Brasil, os 

conceitos fundamentais para o ensino de Química, o ensino no contexto atual da 

educação básica e o ensino de eletroquímica neste mesmo nível. 

Capítulo 2: apresenta-se uma discussão sobre os mediadores no processo de 

ensino e aprendizagem de Química. Neste ponto, trato dos aspectos gerais das TIC. 

Explicitamos o que é um software e a sua contribuição ao ensino de Química, 

destacando as considerações de Vygotsky na Educação Básica e seu conceito 

sobre mediação. 

Capítulo 3: enfatiza-se acerca do percurso metodológico da pesquisa. Que 

delineia as diretrizes metodológicas e demais procedimentos de análises para conduzir 

a discussão do tema abordado. 

Capítulo 4: conclui-se com uma explanação dos resultados e discussão, 

seguido das considerações finais a fim de responder ao problema da pesquisa. 

Contribuindo assim, com uma proposta metodológica que consiga superar as 

dificuldades relacionada ao tema em discursão e favoreça uma melhora para o 

ensino de Química. 
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CAPÍTULO I 

HISTÓRICO DO ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL 

 

O sistema escolar brasileiro teve origem a partir da chegada dos jesuítas no 

Brasil. Durante 210 anos (1549-1759) a educação Jesuítica, caracterizada por ser 

escolástica e literária, era desinteressada pelos estudos científicos.  

A primeira escola da educação básica do Brasil, fundada em Salvador, 

cresceu em pouco tempo com a chegada de muitos outros jesuítas. Foram fundadas 

outras escolas de Educação Básica em outros lugares, espalhando instituições em 

território brasileiro, pois era de interesse dos colonizadores que todos habitantes 

tivessem pelo menos uma alfabetização básica e recebessem também, ao mesmo 

tempo, ensinamentos religiosos, guiando-os para a religião católica, que era a 

religião da Coroa Portuguesa (ARCANJO; HANASHIRO, 2010). 

Durante um longo período, o Brasil ficou estagnado no âmbito educacional e 

no desenvolvimento científico, em consequência da apatia dos portugueses e do não 

acompanhamento dos avanços tecnológicos e econômicos que ocorriam por toda a 

Europa, pois Portugal julgava-se autossuficiente devido às riquezas que eram 

trazidas pelos navegantes. 

Em 1759, dois séculos após o início do sistema educacional brasileiro, 

existiam apenas algumas escolas espalhadas pelo Brasil, quantidades essas que 

não atendiam à demanda da população, e neste mesmo ano os jesuítas foram 

expulsos do Brasil por iniciativa do Marquês de Pombal, dificultando ainda mais o 

sistema educacional brasileiro (GILES, 2003). 

Pouco tempo depois houve o advento das ciências experimentais na Europa, 

e isso provocou diversas mudanças no ensino lá praticado, até que chegamos a 

reforma pombalina na universidade de Coimbra, que visava uma nova metodologia 

por meio de práticas experimentais para facilitar a compreensão dos alunos em 

relação aos conteúdos, partindo do pressuposto que a utilização desses recursos 

didáticos permite uma visualização do que lhe foi transmitido, facilitando a 

assimilação. Essa reforma levou alguns brasileiros a Portugal para estudar química, 

porém ainda eram poucos, pelo fato de que nessa época os cursos mais procurados 

eram medicina e direito (CARNEIRO, 2006). 
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De início, essas mudanças não surtiram muito efeito na educação das 

ciências no Brasil, pois praticamente não havia avanço científico por aqui, levando 

os estudantes de química a permanecerem na Europa para seguirem carreira 

científica, tendo em vista que, com a reforma pombalina, começaram a surgir 

cientistas que se dedicavam ao ramo da química, o que era novo, já que antes disso 

a grande maioria dos cientistas que se dedicavam à carreira científica eram físicos.  

Tempos depois, alguns químicos brasileiros voltaram para o Brasil e tiveram 

papel importante na educação brasileira e na inserção da Química nesse sistema 

educacional. Entre esses nomes um dos que mais se destacaram foi Vicente Coelho 

de Seabra Silva Telles, que é considerado um dos grandes químicos do período 

colonial. Vicente Seabra estudou na Europa em um período de grandes descobertas 

e publicações relativas à Química, fazendo com que ele tivesse uma formação 

acadêmica desenvolvimentista e atual, por isso a sua importância na história da 

Química no Brasil, pois tentou implantar esse novo método de pensar e trabalhar a 

Química, assim como já era prática no continente europeu (COSTA, 1984). 

O período do governo de D. Pedro II (1831-1898) foi, sem dúvidas, o maior 

momento de desenvolvimento científico e do ensino das ciências antes da 

República. D. Pedro II, que era um grande entusiasta do progresso científico, 

possibilitou diversos avanços tecnológicos que favoreceram o processo de 

industrialização e, consequentemente, o crescimento econômico. Sob influência de 

seus professores, José Bonifácio e Alexandre Vandelli, D. Pedro II se tornou um 

aluno aplicado nos estudos de Química, participava frequentemente de aulas e 

encontros sobre o tema, possuía um laboratório de Química em sua casa onde 

estudava e realizava práticas baseadas nas obras que eram publicadas na Europa.  

Posteriormente, a Europa foi local de visita de D. Pedro. Sua viagem deu-se 

em virtude de atingir novos conhecimentos e trocar experiências com os cientistas 

que por lá se encontravam. O gosto pelas ciências, a dedicação e conhecimentos o 

levaram a ser nomeado membro da Academia das Ciências de Paris (FILGUEIRAS, 

1988). 

Durante esse período, houve reconhecidos avanços na Química, porém, 

somente no que diz respeito a publicações e à prática das ciências Químicas; não 

tendo forte influência no método educacional praticado nas escolas, o qual continuou 
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tradicional, baseado apenas na transmissão do conteúdo pelo professor e na 

memorização desse, pelos alunos. Para mudar um pouco esse panorama, fundou-se 

o Colégio D. Pedro II em 1837, que visava oferecer ensino de qualidade e servir de 

padrão para as demais instituições de nível primário e secundário do Brasil, com o 

objetivo de estruturar e qualificar o ensino das demais instituições existentes 

naquela época. O Colégio D. Pedro II possuía as ciências em sua grade curricular, 

seguia o modelo de colégios franceses e era a instituição modelo que deveria servir 

de padrão para as demais em nível secundário, tentando aumentar a qualidade e 

fazer com que o ensino das ciências naturais fosse comum em instituições do Brasil. 

Esse modelo francês era baseado na formação humana, buscando a reflexão e o 

pensamento, contudo o método era tradicional e baseava-se simplesmente na 

transmissão de conteúdos soltos e desvinculados do cotidiano dos alunos (AIRES, 

2006). 

A pouca importância dada ao ensino de ciências pode ser comprovada pelas 

programações de 1838, 1841 e 1857, que para um curso secundário de sete anos, 

com uma média de 25 aulas semanais, tinha três (3) aulas de Química e Física 

juntas para um total de 185, ou seja, corresponde a uma média de 2% do total das 

aulas. O Colégio D. Pedro II tinha em sua programação disciplinas com fundamentos 

literários e humanísticos (SCHNETZLER, 2011). 

Para Schnetzler (2011), no período de 1875-1930 o ensino secundário de 

Química não mereceu a atenção dos educadores da época, na medida em que a 

influência humanística e literária na nossa educação secundária mostrou-se sempre 

marcada, apesar de nesse período ter sido utilizado o primeiro livro didático 

brasileiro de Química – Noções de Química Geral: baseadas nas doutrinas 

modernas – escrito por João Martins Teixeira, o qual, segundo Mathias (1979), foi 

amplamente utilizado no país durante vários decênios, tendo apresentado dezesseis 

(16) edições, a primeira datada de 1875 e a última de 1931. Neste período, houve 

seis reformas educacionais. Em todas elas, porém, constata-se a pouca importância 

atribuída ao ensino de ciências, e, em particular, ao secundário de Química, situação 

significativamente alterada a partir das reformas educacionais que sucederam a de 

Rocha Vaz, entre 1925 a 1930. 

A reforma educacional de Rocha Vaz, que tinha ênfase em preparar não 

somente para a educação superior, mas também para vida, tornando mais amplo o 
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papel da escola, não cabendo a ela apenas uma formação acadêmica, como 

também, formando cidadãos; foi um período importante para o ensino de Química, 

pois houve a separação da Física e da Química, tornando-se disciplinas separadas, 

porém seus conteúdos deveriam seguir o padrão do Colégio D. Pedro II (AIRES, 

2006). 

No início da década de 30, ocorreu a Reforma Francisco Campos, no qual 

houve maior ênfase a programas mais detalhados do que deveria ser trabalhado na 

disciplina de Química. A mesma enfatizava que as ciências naturais deveriam ser 

destacadas, pois seus conhecimentos estavam se tornando cada vez mais 

importantes e úteis para a vida das pessoas, porque transcendiam os 

conhecimentos básicos e levavam a uma compreensão mais ampla sobre o que 

acontece ao nosso redor e no mundo em que vivemos. E, além disso, ela foi 

minuciosa em algumas partes, focando nos métodos didáticos para o ensino de 

química, com o objetivo de fazer com que os professores tivessem um trabalho 

menos mecânico e livresco, e forçassem os alunos a não apenas decorar o 

conteúdo, mas sim que os estimulassem a pensar e de fato entender os processos e 

transformações que acontecem na natureza, além da fixação desses conteúdos por 

meio da experimentação, sendo este um mecanismo importante no processo de 

ensino da Química (AIRES, 2006). 

Em uma perspectiva histórica (UNESCO, 2009), verifica-se que foi a reforma 

educacional conhecida pelo nome do Ministro Francisco Campos que regulamentou 

e organizou o ensino secundário, além do profissional e comercial (Decreto no 

18.890/31) que estabeleceu a modernização do ensino secundário nacional 

(BRASIL, 2013). 

No Ensino Superior, também na década de 30, a Química passou a ter um 

maior espaço, sendo esse desenvolvimento impulsionado pela vinda de diversos 

químicos alemães para o Brasil, devido à falta de oportunidades de emprego na 

Alemanha e também devido à ascensão do nazismo neste lugar. No ano de 1934 foi 

fundada a primeira Universidade de pesquisa do Brasil, a Universidade de São 

Paulo (USP), e nesse mesmo ano foi aberto o Departamento de Química da USP, 

sendo a primeira instituição que visava à formação de químicos com uma base 

científica mais ampla, diferenciando-se dos cursos anteriores que tinham como 

objetivo apenas a formação com conhecimentos de Química, que teriam uma 
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utilidade prática para desenvolver trabalhos nas indústrias da época, ou seja, a 

primeira instituição brasileira que visava não somente formar químicos, mas também 

pesquisadores. O Departamento de Química da USP que foi liderado pelo alemão 

Heinrich Rheinboldt, implantou em suas pesquisas praticadas na USP, as tradições 

e métodos utilizados na Alemanha, a começar pela ênfase dada à prática Química 

no ensino, como uma forma de reforçar os conhecimentos teóricos e compreender 

como de fato ocorrem as reações. Hoje, o Departamento de Química se tornou o 

Instituto de Química da USP e desenvolve pesquisas que são reconhecidas nacional 

e internacionalmente (LIMA, 2013; SILVEIRA, 2008). 

Em 1942, por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema, instituiu-se o conjunto 

das Leis Orgânicas da Educação Nacional, que configurou a denominada Reforma 

Capanema: a) Lei orgânica do ensino secundário, de 1942; b) Lei orgânica do 

ensino comercial, de 1943; c) Leis orgânicas do ensino primário, de 1946. Nas leis 

orgânicas firmou-se o objetivo do ensino secundário de formar as elites condutoras 

do país, a par do profissional, este mais voltado para as necessidades emergentes 

da economia industrial e da sociedade urbana. 

Nessa reforma, o ensino secundário mantinha dois ciclos: o primeiro 

correspondia ao curso ginasial, com duração de 4 anos, destinado a fundamentos; o 

segundo, correspondia aos cursos clássico e científico, com duração de 3 anos, com 

o objetivo de consolidar a educação ministrada no ginasial. O ensino secundário, de 

um lado, e o ensino profissional, de outro, não se comunicavam nem propiciavam 

circulação de estudos, o que veio a ocorrer na década seguinte (BRASIL, 2013). 

O ensino secundário demorou um pouco mais para ter um desenvolvimento 

relevante, passando por diversas transformações a partir da década de 1950. Com 

aumento da quantidade de escolas secundárias, mais pessoas tiveram a 

oportunidade de estudar o segundo ciclo do ensino secundário que nos dias atuais 

chamamos de ensino médio, e outro fator importante é a quantidade de instituições 

de nível superior que já possuíam o curso de Química nessa época, não só 

formando uma quantidade maior de professores, mas formando professores que de 

fato tinham conhecimentos de Química e capacidade intelectual para trabalhar a 

Química sob uma nova concepção, não sendo apenas um transmissor de conteúdo, 

mas sim um instrumento para a construção do conhecimento, aumentando a 

qualidade do ensino no nível médio.  
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Na década de 70, o ensino de ciências naturais passou a ter espaço efetivo 

no nível primário e secundário com a promulgação da Lei 5.692/71, que visava uma 

reestruturação do ensino, tornando obrigatório nos níveis primário e secundário, 

inclusive nas séries iniciais, o que foi importante, para que quando os alunos 

chegassem ao nível secundário, já estivessem familiarizados com os conceitos 

básicos das ciências (BUENO; FARIAS; FERREIRA; 2012). Alguns estudiosos do 

campo do currículo afirmam que as disciplinas relacionadas às ciências só se 

constituíram definitivamente como componentes curriculares, quando se 

aproximaram das vertentes que deram origem aos seus saberes puramente 

científicos (SCHEFFER, 1997). 

Nos anos 80, havia duas modalidades que regiam o ensino médio brasileiro. 

A modalidade humanístico-científica se constituía numa fase de transição para a 

universidade e preparava jovens para ter acesso a uma formação superior. A 

modalidade técnica visava uma formação profissional do estudante. Essas duas 

vertentes não conseguiram atender a demanda da sociedade e, por isso, 

agonizaram durante muito tempo, até praticamente se extinguirem nos últimos anos 

do século XX (MARTINS, 2010).  

Através de uma medida provisória, em setembro de 2016 MP n°746/2016 

(Brasil,2016), foi instituída a reforma do ensino médio, focando em escola deste 

nível em tempo integral. Com esta reforma, das treze disciplinas, antes obrigatórias, 

restaram apenas duas: Língua Portuguesa e Matemática. As demais são eletivas. 

Outro fator, permitido pela medida provisória, é o ressurgimento do ensino técnico e 

profissional, no qual, diante desta proposta, para alguns gera expectativas 

favoráveis, pelo fato da facilidade de acesso ao emprego, como também há quem 

contrapõe com essa medida, já que na década de 80 esse ensino não atendeu aos 

anseios da sociedade da época (BRASIL, 2016) 

Os anos de 1990 são caracterizados por uma reforma profunda no ensino 

médio brasileiro. Com a LDB nº 9.394 de 1996, o MEC (Ministério da Educação) 

lançou o Programa de Reforma do Ensino Profissionalizante, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Esses documentos atendiam à exigência 

de uma integração brasileira ao movimento mundial de reforma dos sistemas de 

ensino, que demandavam transformações culturais, sociais e econômicas exigidas 
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pelo processo de globalização. Tratando-se de ensino de química e dos 

conhecimentos nele envolvidos proposta dos PCNEM é que sejam explicitados a 

multidimensionalidade, o dinamismo e o caráter epistemológico de seus conteúdos. 

Assim, severas modificações no currículo dos livros didáticos e nas diretrizes 

metodológicas estão sendo conduzidas, a fim de romper com o tradicionalismo que 

fortemente ainda se impõe (BRASIL, 2000).  

Segundo a LDB, a Educação Básica deve suprir os jovens que atingem o final 

do Ensino Médio de competências e habilidades adequadas, de modo que sua 

formação tenha permitido galgar os quatro pilares da educação do século XXI: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser 

(MÁRCIO, 2011).  

Um Ensino Médio significativo exige que a química assuma seu verdadeiro 

valor cultural enquanto instrumento fundamental numa educação humana de 

qualidade, constituindo-se num meio coadjuvante no conhecimento do universo, na 

interpretação do mundo e na responsabilidade ativa da realidade em que se vive. 

Com esta visão, em 2002, foram divulgados os PCN+ (Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais) direcionados aos 

professores e aos gestores de escolas. Este documento apresenta diretrizes mais 

específicas sobre como utilizar os conteúdos estruturadores do currículo escolar, 

objetivando o aprofundamento das propostas dos PCNEM (BRASIL, 2002).  

1.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ENSINO DE QUÍMICA  

A educação básica tem como etapa conclusiva o nível médio. Este, com a 

nova regulamentação estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada em 1998 pelas Diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, assume a 

finalidade de preparar o educando para a vida, qualificar para a cidadania e 

capacitar para o aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos estudos 

ou diretamente, no mundo do trabalho (PCN+, 2002). 

Esta proposta busca superar as limitações do antigo ensino médio, 

organizado em duas principais tradições formativas, a pré-universitária e a 

profissionalizante. Ambas não promoviam competências específicas de formação 

cultural mais ampla, mas sim, atividades voltadas a uma especialidade laboral, de 
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caráter técnico e do domínio de cada disciplina como requisito necessário e 

suficiente para o prosseguimento dos estudos. 

Hoje, no nível do Ensino Médio, propõe-se a formação geral, em oposição à 

formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, 

ao invés do simples exercício de memorização. 

O volume de informações, produzido em decorrência das novas tecnologias a 

partir da década de 90, é constantemente superado, colocando novos parâmetros 

para a formação dos cidadãos. Não se trata de acumular conhecimentos, mas, sim, 

de ter a capacidade de permear por diversas áreas através de conhecimentos 

básicos adquiridos no Ensino Médio. (BRASIL ,2000) 

Conforme PCNEM (2000), “a formação do aluno deve ter como alvo principal 

a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de 

utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação”. Com a proposta de 

formar para a vida, para um mundo atual, com transformações tão rápidas e de 

tantas contradições, não convém que o discente seja formado apenas para 

reproduzir dados e denominar classificações ou identificar símbolos. E sim, segundo 

os PCN+, formar um cidadão que consiga ter condições de: 

 

Saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar 
problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática 
e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, especialmente, 
adquirir uma atitude de permanente aprendizado (PCN+, 2002, p.9). 

 
 

Uma formação com tal ambição exige métodos de aprendizado compatíveis, 

ou seja, condições efetivas para que os alunos possam: comunicar-se e argumentar; 

defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los; participar de um 

convívio social que lhes dê oportunidades de se realizarem como cidadãos; fazer 

escolhas e proposições; tomar gosto pelo conhecimento, aprender a aprender 

(PCN+, 2002).  

Segundo os OCEM (2006), área das ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias não está conseguindo organizar e estruturar, de forma articulada, os 

temas sociais, os conceitos e os conteúdos associados à formação humano-social, 

na abordagem de situações reais facilitadoras de novas ações conjuntas. Com essa 
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organização, espera-se que ocorra a apropriação de necessários conhecimentos 

disciplinares, inter complementares e transdisciplinares, ou seja, é com os demais 

componentes disciplinares da área que a Química pode participar no 

desenvolvimento das novas capacidades humanas (BRASIL, 2006). 

Dentro dessa nova conjuntura para o novo ensino médio, a Química é 

definida como instrumento de formação humana, meio de interpretar o mundo e 

intervir na realidade. Propõe-se o reconhecimento e a compreensão das 

transformações químicas em processos naturais e tecnológicos nos diferentes 

contextos. O aprendizado de química no ensino médio “[...] deve possibilitar ao aluno 

a compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da construção de um 

conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 

implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” ( BRASIL, 2002). 

Na história do desenvolvimento das ciências, os conteúdos da Química 

devem ser apresentados de forma pedagógica a serem desenvolvidos estruturada 

sobre o tripé: transformações químicas, materiais e suas propriedades e modelos 

explicativos. Um ensino baseado harmonicamente nesses três pilares poderá dar 

uma estrutura de sustentação ao conhecimento de química ao estudante 

especialmente se, ao tripé de conhecimentos químicos, agregar-se uma trilogia de 

adequação pedagógica fundada em: contextualização, que dê significado aos 

conteúdos e que facilite o estabelecimento de ligações com outros campos de 

conhecimento; respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, que garanta ao 

estudante tratamento atento a sua formação e seus interesses; desenvolvimento de 

competências e habilidades em consonância com os temas e conteúdos do ensino 

(BRASIL, 2002). 

O Quadro 1 apresenta os resultados da pesquisa realizada por Schnetzler e 

Santos (1996), ao questionar professores de química sobre quais seriam os tópicos 

químicos fundamentais e essenciais na formação do cidadão. 
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Quadro 1: Tópicos Químicos fundamentais e essenciais na formação do cidadão 

CATEGORIAS 

01  Propriedades das substâncias e dos materiais     110 

02  Constituição da matéria  92 

03  Transformações químicas  92 

04  Aspectos cinéticos das transformações químicas  75 

05  Aspectos energéticos das transformações químicas  75 

06  Química do carbono  75 

07  Aspectos quantitativos das transformações químicas  67 

08  Aspecto dinâmico das transformações químicas  58 

09  Soluções  50 

10  Ligações químicas 50 

11  Funções químicas inorgânicas  42 

12  Energia nuclear e radioatividade 33 

13  Classificação periódica dos elementos químicos  25 

14  Estudo dos gases  88 

FONTE: Química nova na escola vol.4, 1996 
 

A maioria dos educadores entrevistados, representado por 83%, considera 

que os conteúdos programáticos devem conter um núcleo comum mínimo de tópicos 

químicos fundamentais. Tal constatação demonstra a necessidade de os cidadãos 

dominarem um mínimo de informações químicas 

Dentro dos temas sociais, no Quadro 2 foram elencados conteúdos que 

ajudam no reconhecimento dos aspectos químicos relevantes na interação individual 

e coletiva do ser humano com o ambiente, com o papel da química no sistema 

produtivo, industrial e rural, nas relações entre o desenvolvimento científico e 

tecnológico, e nos limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da Química e da Tecnologia. 
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Quadro 2: Temas químicos sociais. 

Nº Categorias  % 

 1 Química ambiental 83 

 2 Metais, metalurgia e galvanoplastia  58 

 3 Química dos materiais sintéticos 50 

 4 Recursos energéticos 50 

 5 Alimentos e aditivos químicos 42 

 6 Minerais 42 

 7 Energia nuclear 42 

 8 Medicamentos 33 

 9 Química na agricultura 33 

     10 Bioquímica 25 

11 Água 25 

12 Processos industriais 25 

13 Petróleo, petroquímica. 25 

14 Drogas 17 

15 Sabões e detergentes 17 

16 Plásticos 17 

17 Tintas 8 

18 Geoquímica 8 

19 Vestuário 8 

20 Materiais importados pelo Brasil 8 

21 Química da arte 8 

22 Recursos naturais 8 

  FONTE: Química nova na escola vol.4, 1996 
 

Estes conteúdos enfatizam a importância de o aluno compreender o conceito 

de química e seu papel social, o que implica sua caracterização como ciência 

investigativa e a necessidade de compreender os aspectos relativos à filosofia da 

ciência, para adquirir concepção ampla do conceito de química e de seu papel 

social. 

Segundo os PCN+, organizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos 

temas estruturadores, permitem o desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimentos de forma articulada, em torno de um eixo central com objetos de 

estudo, conceitos, linguagens, habilidades e procedimentos próprios (BRASIL, 

2002). Tomando como foco de estudo as transformações químicas que ocorrem nos 

processos naturais e tecnológicos, são sugeridos nove temas estruturadores: 

1. Reconhecimento e caracterização das transformações químicas; 

2. Primeiros modelos de constituição da matéria; 

3. Energia e transformação química; 

4. Aspectos dinâmicos das transformações químicas; 
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5. Química e atmosfera; 

6. Química e hidrosfera; 

7. Química e litosfera; 

8. Química e biosfera; 

9. Modelos quânticos e propriedades químicas. 

Os conteúdos da química, mas especificamente a eletroquímica, devem ser 

ministrados levando em consideração os conceitos fundamentais como: a 

constituição da matéria e as transformações químicas. Com temas sociais que 

envolvam a interação homem e meio ambiente, podendo ser utilizados filmes curtos 

como “Não fique pilhado” que leva a reflexão dos impactos causados por meio do 

descarte inadequado das pilhas. E a partir dos diversos temas estruturadores 

sugeridos pelos PCN+, a exemplo do Tema Energia e Transformação Química, que 

dentro do conteúdo de eletroquímica vemos a produção de energia através das 

reações químicas. 

De forma geral os conteúdos dos livros didáticos são apresentados sob uma 

sequência tradicional – Química Geral e Inorgânica, Físico-Química e Química 

Orgânica - trabalhar conceitos fundamentais e estruturadores, como substâncias 

químicas e transformação química, com motivação e instigando à vontade no aluno 

de querer aprender química, são fundamentais para que os demais conteúdos se 

tornem compreensíveis e agradáveis ao discente. 

O processo educativo contemporâneo tem exigido cada vez mais qualificação 

e mudança de postura do professor, a fim de que, gradativamente, abandone as 

abordagens tradicionais e possa desenvolver seu trabalho, de forma tal, que os 

educandos sejam inseridos no contexto social. Além disso, deve possuir a habilidade 

de realizar análises e reflexões sobre sua prática educativa, para não se tornar um 

mero transmissor de conhecimentos e entender o contexto daquilo que estuda, 

analisando criticamente o que é veiculado pela mídia e agindo com cidadania, 

efetivando a educação química. 

Trabalhar o conteúdo com atividades práticas ou teóricas que levem os 

alunos a comparar, classificar, analisar, discutir, descrever, opinar e julgar, 

estabelecendo relacionamento com o contexto regional e social, fazendo uso de 

novos artefatos tecnológicos e novas formas de conhecimentos e saberes será o 

novo contexto de aprendizagem dos conceitos fundamentais em Química. 
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1.2 CONTEXTOS DO ENSINO DE QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1.2.1 Interdisciplinaridade 

A escola tem, em suas características, abordagem das disciplinas de forma 

distintas, há entre elas um vácuo que torna muito difícil um trabalho que as 

interligue. Com essa abordagem, prejudica a principal finalidade da 

interdisciplinaridade que, Conforme Lenoir (1998, p. 52), “é a difusão do 

conhecimento e a formação de atores sociais”. 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 

ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de 

explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina 

isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002). 

O contexto deste aprendizado implica que os estudantes compreendam, pelos 

estudos, saberes e pesquisas científicas e tecnológicas, e as transformações 

biofísico-químicas e matemáticas que ocorrem no mundo e suas implicações no 

processo econômico, político e social, contribuindo, assim, para uma visão mais 

ampla do conhecimento, contextualizado por meio do diálogo mediador e da 

problematização que deverão permear o ponto de partida para o desenvolvimento 

dos diferentes níveis de abstração. 

O aprofundamento dos saberes disciplinares envolve a articulação 

interdisciplinar desses saberes. De forma combinada, o desenvolvimento de 

conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 

contemporânea, o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos que 

correspondam à crescente valorização do conhecimento, da capacidade de inovar e 

da demanda dos cidadãos capazes de aprender continuamente, para o que é 

essencial, uma formação geral, cultural de visão do mundo. 

A promoção desse diálogo precisa habilitar educadores e educandos a 

formarem suas próprias decisões diante das situações-problema que envolvem o 

cognitivo e propiciar a ambos lidarem com informações, abstraí-las, compreendê-las 

e reelaborá-las para uma ampla compreensão do meio em que vivem, para nele 

interagirem com autonomia e sabedoria. Pois, de acordo com Freire (1998, p. 52), 
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“saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

própria produção ou construção”. 

Em toda e qualquer prática pedagógica do ensino e aprendizagem percebe-se 

um mundo complexo que não pode ser explicado por disciplinas fragmentadas, 

limitadas. É indispensável à existência de um diálogo entre as disciplinas 

aparentemente distintas, na busca de saberes globalizantes. Desse modo, as 

articulações de práticas de ensino interdisciplinares e contextualizadas contribuem 

para o desenvolvimento do aluno em todos os componentes curriculares, tornando-o 

uma pessoa mais crítica e participativa. Essa prática também faz com que os 

professores fiquem atentos a todas as mudanças no campo da educação e façam 

uma avaliação continuada da sua prática pedagógica (MALDANER, 1999). 

1.2.2 Ciências – Tecnologia – Sociedade (CTS) 
 

De acordo com Martins (2002): 
 

O movimento CTS é uma proposta pedagógica que desvincula a ideia de 
ciência neutra, absoluta e impessoal para uma ciência que se aproxima da 
realidade do aluno, trazendo significado para aquilo que é estudado. 
Através dos currículos com ênfase CTS os conteúdos e ensinos de 
conceitos deixam de ser prioridade, não por não serem necessários, mas 
porque sua importância será melhor percebida pelos alunos se eles 
aparecerem como via para dar sentido aquilo que é questionado. 
(MARTINS, 2002). 
 
 

Este movimento teve início nas décadas de 60 e 70 do século passado com a 

necessidade de conscientização do cidadão e a promoção de uma educação mais 

comprometida com a sociedade. Segundo Santos e Mortimer (2003), esse 

movimento originou-se de preocupações ambientais advindas do desenvolvimento 

da Ciência e da Tecnologia, como as preocupações voltadas para o uso crescente e 

desenfreado de armas químicas e nucleares. Esse movimento deu origem à 

abordagem de ensino denominada CTS, na qual se inter-relacionam os 

conhecimentos referentes à Ciência, Tecnologia e Sociedade. Tal abordagem 

assume um papel importante no ensino de Ciências, pois a Ciência e a tecnologia 

influenciam diretamente a vida de cada cidadão (KRASILCHIK,1988).  

Nas primeiras décadas do século XXI, vivencia-se uma tecnociência que 

influencia nas mudanças culturais de nossa sociedade, repactuando as concepções 

de ensino de ciências pura para concepções de Ciência/Tecnologia e Sociedade − 
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CTS (SANTOS; MÓL, 2005; GIL et al., 2008), não aceitando transmitir para as 

próximas gerações uma ciência fechada de conteúdos prontos e acabados, e sim, 

um método de ensino que leve os estudantes a oportunidade de participar da 

construção da sua aprendizagem, promovendo a argumentação e o exercício da 

razão. 

Para Santos e Mortimer (2003), o currículo CTS “caracteriza-se por uma 

abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto social” e tem como principal 

objetivo “preparar os alunos para o exercício da cidadania”. Assim, Hodson (1992) 

propõe currículos que reforcem as relações existentes entre os domínios de ciência, 

tecnologia e sociedade. Dantas Filho; Silva; Silva (2015), complementam dizendo 

que é preciso conceber e adotar novas metodologias de ensino, mas também, 

sobretudo, repensar e reformular metas didáticas para o ensino de química que 

procurem desenvolver uma cultura educativa que se enraíze em paradigmas de 

aprendizagem, cuja ideia essencial reside no reconhecimento da importância de 

aprender significativamente e consequentemente a valorização da participação e 

envolvimento ativo dos estudantes na construção do seu próprio conhecimento. 

O conteúdo do ensino CTS deve estar centrado em temas de relevância 

social. Segundo Santos e Mortimer (2003) pode-se encontrar na literatura uma 

infinidade de temas sociais que podem ser abordados em um currículo CTS, como 

por exemplo: saúde, alimentação e agricultura, recursos energéticos, terra, água e 

recursos minerais, indústria e tecnologia, ambiente, transferência de informações e 

tecnologia, ética e responsabilidade social. Entre as estratégias que podem ser 

usadas para a abordagem desses temas, os autores destacam: palestras, 

demonstrações, sessões de questionamentos, solução de problemas, solução de 

problemas de laboratório, jogos de simulação, fóruns e debates, projetos individuais 

e de grupo, redação de cartas para autoridades, pesquisa de campo do trabalho, 

palestrantes convidados e ações comunitárias, visita a indústrias e a museus.  

A Química, segundo os PCN+ pode ser um instrumento da formação humana 

que amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 

conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e 

intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos 

e linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento 

tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade (BRASIL, 2002). 
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Dessa forma, o tratamento do conhecimento químico pode ser feito por meio 

de uma contextualização que explicita o seu papel na sociedade, pois entendemos 

que formar o cidadão implica explicitar ao estudante o papel dos conteúdos químicos 

na compreensão de questões sociais. Por exemplo, compreender a dinâmica das 

transformações químicas no contexto ambiental faz com que se tenha uma postura 

mais crítica sobre o destino de resíduos químicos, uma vez que passa a entender 

que os resíduos vão produzir uma série de reações com outras substâncias do 

ambiente. Assim, a Química é apresentada de maneira a explicitar o processo social 

de apropriação do saber sistemático, evidenciando o seu papel na compreensão dos 

grandes problemas atuais da humanidade. 

Nessa perspectiva, entende-se que, ao mesmo tempo, critérios como 

aprender ciência, no sentido de adquirir conhecimento conceitual e teórico; aprender 

a cerca de ciência, compreendendo a natureza, a história e os métodos dela, assim 

como as relações de ciência, tecnologia e sociedade (CTS); fazer ciência, adquirindo 

experiência em investigação científica e na resolução de problemas; acrescentando 

ainda, relacioná-la com a vida cotidiana, viabilizaria fazer uma leitura do ambiente 

socioeconômico marcado pela desigualdade social e poder alavancar um processo 

de redução dessa desigualdade. 

1.3 UMA SÍNTESE SOBRE ELETROQUÍMICA 

Os processos eletroquímicos estão presentes à nossa volta, no 

funcionamento de pilhas, baterias e celulares, na corrosão do ferro, nos processos 

de extração de minérios. O estudo da eletroquímica se baseia em alguns conceitos 

básicos, tais como: oxidação e redução, reatividade dos metais, cátodo e ânodo, 

potencial padrão de um eletrodo, cálculos da força eletromotriz. São apresentados 

conceitos relacionados à pilha, como uso da ponte salina, formas de representação, 

Pilha de Daniel. 

A eletroquímica, segundo Atkins e Jones (2001) 

É o ramo da química que trabalha com o uso de reações químicas 
espontâneas para produzir eletricidade, e com o uso da eletricidade para 
forçar as reações químicas não-espontâneas acontecerem. Técnicas 
eletroquímica − procedimentos baseados na eletroquímica − permitem que 
usemos equipamentos eletrônicos para monitorar as concentrações dos 
íons em solução. Podem ser usadas para monitorar a composição e o pH 
de soluções e para determinar o pKa de ácidos. A eletroquímica também 
nos permite monitorar a atividade de nosso cérebro e coração (talvez 
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enquanto estamos tentando aprender a Química), o pH de nosso sangue e 
a presença de poluentes no nosso manancial de águas (p. 603). 

O estudo deste conteúdo geralmente é lecionado em turmas do 2º ano do 

ensino médio, o seu domínio, segundo os PCN+ contribui para que o aluno 

compreenda: 

A produção e consumo de energia térmica e elétrica nas transformações 
químicas e desenvolva sua competência e habilidades a partir da  
compreensão da relação entre energia elétrica produzida e consumida na 
transformação química e os processos de oxidação e redução; na 
compreensão dos processos de oxidação e redução a partir das ideias de 
estrutura da matéria; compreensão da evolução das ideias sobre pilhas e 
eletrólise, reconhecendo as relações entre conhecimento empírico e 
modelos explicativos (BRASIL, 2002, p.98). 

 

A matéria é composta de partículas eletricamente carregadas, portanto não é 

surpreendente que seja possível converter energia química em energia elétrica e 

vice-versa. O estudo destes processos de interconversão é uma parte importante da 

eletroquímica, cujo objetivo é o estudo da relação entre energia elétrica e 

transformação química. Uma forma de obter a energia necessária para o futuro é 

encontrar maneiras efetivas de gerar eletricidade a partir das reações químicas. 

Fontes de eletricidade portáteis, mas eficientes, são necessárias para equipamentos 

pequenos, de corações artificiais e computadores de bolso, até automóveis elétricos 

e habitações espaciais (ATKINS; JONES, 2001). 

A Eletroquímica ou célula eletroquímica possui dois ramos de estudo 

principais: as células galvânicas (pilhas e baterias) e as células eletrolíticas 

(eletrólise). 

As células galvânicas (Pilhas e baterias) é a transformação de energia 

química em energia elétrica de modo espontâneo. Ou seja, Pilha ou célula 

eletroquímica são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica, 

por meio de reações de oxirredução. Numa pilha as reações são espontâneas, 

desde que o meio seja propício. Nessas pilhas, parte da energia química 

armazenada nas ligações entre os átomos que constituem as substâncias é utilizada 

para produção de corrente elétrica. 

No passado, foram propostas diferentes explicações para justificar a 

ocorrência de corrente elétrica. Para o médico e professor italiano Luigi Galvani 

http://www.brasilescola.com/quimica/pilhas-baterias.htm
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(1737-1798), a corrente elétrica era característica da natureza animal, pois foi 

observada, de diversas formas, em experimentos com rãs.  

Atualmente, considera-se corrente elétrica como sendo o fluxo de carga 

elétrica em um condutor. Assim, um raio que cai do céu ou se forma entre dois 

corpos atritados é uma corrente elétrica. As pilhas produzem energia elétrica a partir 

da energia das ligações químicas das substâncias que constituem os eletrodos. A 

corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas através de um condutor. 

A geração de corrente elétrica em pilhas eletroquímicas se dá pela montagem 

de dispositivos envolvendo sistemas de reações de oxidorredução. Nessas reações, 

as substâncias oxidadas e reduzidas são separadas para que os elétrons 

transferidos passem por algum circuito elétrico. Dessa forma, a reação que ocorre 

em eletrodo fornece elétrons para a reação que ocorre no outro eletrodo, de forma 

que esse fluxo de elétrons possa ser utilizado para produzir trabalho ou outra forma 

de energia (luz, calor, som etc.) (MÓL; SANTOS, 2013). 

A primeira pilha eletroquímica foi inventada, em 1800, pelo físico e professor 

universitário italiano Alessandro Giuseppe Antônio Anastásio Volta (1745-1827). 

Utilizando placas de zinco e prata, empilhadas de forma alternada e separadas por 

pedaços de papelão embebidos em solução ácida, unidas por um arco de metal, 

conseguiu produzir corrente elétrica. Posteriormente, Volta montou diversos 

sistemas químicos para produzir eletricidade. Além disso, vários tipos de pilhas 

foram desenvolvidos por diversos cientistas, mas somente anos mais tarde foi 

possível uma compreensão mais clara do processo químico ocorrido nelas. 

As pilhas e baterias estão muito presentes em nosso cotidiano, esse é um 

conteúdo que sempre aborda aspectos tecnológicos. Além disso, também envolve 

aspectos ambientais, pois o descarte incorreto de pilhas e baterias pode prejudicar o 

meio ambiente, tendo em vista que elas possuem metais pesados. Alternativas para 

solucionar esse problema vão da consciência com meio Ambiente, o descarte 

correto e o seu encaminhamento para o processo de reciclagem. 

Uma das contribuições mais familiares da eletroquímica para o nosso dia a 

dia é a "bateria" usada no toca CD player, celulares, tablet ou no computador portátil 

(laptop). Essa bateria é um exemplo de uma célula eletroquímica, que em geral, é 

um dispositivo, no qual corrente um fluxo de elétrons através de um circuito é 
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produzido por uma reação química espontânea ou é usada para forçar a ocorrência 

de uma reação não-espontânea. Uma célula galvânica é uma célula eletroquímica 

na qual uma reação química espontânea é usada para gerar uma corrente elétrica. 

Tecnicamente, uma "bateria" é uma coleção de células unidas em série, de forma 

que a voltagem produzida é a soma de voltagens de cada célula. O desenvolvimento 

de baterias de células mais eficientes necessárias para os computadores tipo laptop 

e para veículos elétricos é um desafio real e o objetivo de intensas pesquisas. 

(ATKINS; JONES, 2001) 

Para Atkins e Jones (2001), a eletrólise é: 

É a transformação de energia elétrica em energia química de modo não 
espontâneo. As reações redox que têm energia livre de reações positivas 
não são espontâneas, mas a eletricidade pode ser usada para fazê-las 
ocorrer (p.630). 

Assim, a eletrólise é o processo de forçar uma reação a ocorrer na direção 

não espontânea pelo uso da corrente elétrica. O arranjo dos componentes na célula 

eletrolítica é diferente do da célula galvânica. Especificamente, os dois eletrodos 

usualmente estão no mesmo compartimento, e há somente um tipo de eletrólito, as 

concentrações e as pressões são normalmente distantes das condições-padrão 

(ATKINS; JONES, 2001). 

A eletrólise é usada industrialmente para produzir alumínio e magnésio; para 

extrair metais de seus sais; para preparar cloro, flúor, e hidróxido de sódio; para 

refinar cobre; e em eletrodeposição. Além dos processos de produção de metais, a 

eletrólise tem sua aplicação, na eletrólise de purificação, nos metais de sacrifício e 

no processo de galvanoplastia. 
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CAPÍTULO II 

MEDIADORES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE QUÍMICA 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS GERAIS DAS TIC 

 

A multiplicidade de recursos tecnológicos, nos dias atuais, proporciona a era 

da informação. As TIC evoluem com muita rapidez (KENSKI, 2007). Elas agrupam 

ferramentas de informática e telecomunicação como: televisão, vídeo, rádio, 

videogames, internet, softwares, telefones celulares, computador multimídia etc.  

O conceito de tecnologia da informação e da comunicação (TIC) é utilizado 

para expressar a convergência entre a informática e as telecomunicações (LEITE, 

2015). Na necessidade do homem se comunicar, as TIC podem ser definidas como 

um conjunto de tecnologias utilizadas para reunir, compartilhar e distribuir 

informações (MENDES, 2008). 

Segundo Belloni (2005): 

As TIC é o resultado da fusão de três grandes vertentes técnicas: a 
informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. As possibilidades 
são infinitas e inexploradas, e vão desde as “casas ou automóveis 
inteligentes” até os androides reais e virtuais para finalidades diversas, 
incluindo toda a diversidade de jogos online (p.21). 
 

 

A utilização das TIC em múltiplas atividades do convívio humano é um 

processo inerente ao avanço tecnológico ao longo das últimas décadas que 

desencadeou uma série de transformações no cenário econômico, sociopolítico e 

cultural (SARTI, 2014). Dentro dessas múltiplas atividades e transformações, as 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) são incorporadas como recursos 

didáticos ao processo pedagógico. E devem ser implantadas no cotidiano das 

escolas por oferecer várias ferramentas que podem colaborar com educação. Como 

fins educativos, são utilizadas para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e 

desenvolver ambientes de aprendizagem, contribuindo na troca de informações e 

conhecimentos. 

Segundo Lopes (2004), em 1994 foi elaborada uma lista de potencialidades 

das TIC na educação, sendo postas em manifesto na Grã-Bretanha pelo Conselho 

Nacional para a Tecnologia Educativa, entre as quais se destacam as seguintes: 
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a) as TIC motivam e estimulam a aprendizagem; 

b) as TIC são flexíveis e satisfazem as necessidades e capacidades 

individuais do aprendiz; 

c) as simulações realizadas pelo computador proporcionam o pensamento 

sistêmico sem deixar de lado a profundidade na análise, as ideias difíceis tornam-se 

mais compreensíveis com a utilização das TIC; 

d) o uso das TIC permite ao professor ter uma nova visão sobre o ensino e 

sobre as formas de conceber a aprendizagem; 

e) as TIC oferecem um potencial para o efetivo trabalho de equipe. 

É possível perceber como as TIC facilitam o interesse dos alunos pelos 

conteúdos, pois estamos falando de diferentes tecnologias digitais, logo, de novas 

linguagens, que fazem parte do cotidiano dos alunos e das escolas. Esses 

estudantes já chegam com o pensamento estruturado pela forma de representação 

propiciada pelas novas tecnologias. Portanto, utilizá-las é aproximar-se das 

gerações que hoje estão nos bancos das escolas (LEITE, 2015). 

A utilização dos recursos tecnológicos na aquisição de competências e 

habilidades em química deve possibilitar a interpretação e a interação com o mundo, 

sintonizada com o cotidiano do aluno. Segundo Castilho, Silveira e Machado (1999), 

o discente deve ser capaz de intervir consciente e criticamente na realidade ao seu 

redor, além de desenvolver capacidades como interpretação, argumentação, 

avaliação, análise de dados, e tomadas de decisões (CRUZ, 2012). 

A nova era das TIC surgiu no contexto da Revolução Informacional, podendo 

ser denominada de Revolução Telemática ou de Terceira Revolução Industrial. Seu 

desenvolvimento foi gradativo, iniciando-se na secunda metade da década de 70, 

porém, com maior desenvolvimento na década de 90 (LAMBACH, [s.a]). 

Mas, bem verdade que as primeiras tentativas de uso das tecnologias na 

educação, segundo relatos, datam de 1939 no Brasil. O instituto Rádio Monitor e o 

Instituto Universal Brasileiro realizaram em 1941 as primeiras experiências 

educativas com o rádio, em que o intuito era alfabetizar e apoiar a educação de 

jovens e adultos, por meio das escolas radiofônicas. As experiências educativas na 

televisão começaram a partir do ano de 1969 com a Televisão Cultura que passou a 

transmitir o curso Madureza Ginasial (posteriormente transformou-se no projeto 
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Minerva), que atendia a jovens e adultos. O MEC desenvolveu de 1967 a 1974 o 

projeto Minerva, que utilizava o rádio (e também a TV) como meio de transmissão de 

conteúdos educativos para crianças de nível fundamental e professores (ALTOE; 

SILVA, 2005). 

Os alunos do 2° grau tiveram seu primeiro Telecurso criado em 1978. Com o 

sucesso das atividades realizadas criou-se em 1981 o Telecurso 1° grau com apoio 

do MEC e da Universidade de Brasília (UnB). Em 1994, a série televisiva ganhou 

nova versão com o Telecurso 2000 (BARROS, 2003; SARAIVA, 1996). 

Desde sua criação, o computador é outra tecnologia que é difundida com 

incentivos a projetos na educação. Já era usado em cursos de pós-graduação na 

resolução de problemas em 1955; em 1958, como máquina de ensinar, no Centro de 

Pesquisa Watson da IBM e na Universidade de Illinois - Coordinated Science 

Laboratory (RALSTON, 1976). No entanto, a ênfase dada nessa época era 

praticamente a de armazenar informação em uma determinada sequência e 

transmiti-la ao aprendiz.  

Na década de 70, o uso do computador na educação no Brasil teve início com 

algumas experiências em universidades. Em 1974, o ensino de Ciências e 

Matemática da Universidade Estadual de Campinas chamou a atenção de 

desenvolvedores de software quando foi divulgado o primeiro para o ensino.  

Em 1973, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde e o Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional 

(NUTES/CLATES) iniciou a construção de software de simulação, no ensino de 

Química (VALENTE, 1999). 

Em 1979, com a criação da Secretaria Especial de Informática (SEI), 

vinculada ao Conselho de Segurança Nacional (CSN), implementou-se uma Política 

Nacional de Informática, com o objetivo de incrementar o uso do computador nas 

atividades dos setores da indústria, educação, agrícola e saúde. Essa prioridade 

política deu início à inserção do computador no contexto escolar, motivada pela 

certeza de que a educação seria o setor mais importante para construção de uma 

modernidade aceitável e própria, capaz de articular o avanço científico e tecnológico 

como patrimônios culturais da sociedade e promover as interações necessárias 

(MORAES, 1997). 
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Na década de 80, várias iniciativas foram criadas com o objetivo de levar o 

computador às escolas públicas. Houve organizações de seminários, 

especializações e projetos preparados por pesquisadores, órgãos governamentais e 

universidades, entre elas a UFRJ, UFPE, UNICAMP, UFMG e UFRGS. 

Mas, apenas no ano de 1996 teve um grande projeto que impactou na 

evolução e utilização das tecnologias digitais dentro da escola: O PROINFO – 

Programa Nacional de Informática na Educação. As justificativas para a implantação 

do projeto foram: a possibilidade de alteração na condução das pesquisas e 

construção dos conhecimentos; a utilização de novos métodos de produção 

industrial, novas formas de pensar, trabalhar, viver e conviver no mundo atual, o que 

“muito modificaria as instituições educacionais e outras corporações” (BRASIL, 

1996, p. 6). 

O projeto PROINFO, disponibilizado pela SEED/MEC, tinha como objetivos: 1. 

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem; 2. Possibilitar a criação 

de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares, mediante incorporação 

adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas; 3. Propiciar uma 

educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico; 4. Educar para 

uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida (ARRUDA, 

RASLAN, 2007). 

Em 2005, o governo federal retorna as ações do PROINFO, depois de um 

período de atraso no programa por motivos administrativos. Desde então, foram 

criadas diversas outras ações de inserção da informática nas escolas públicas por 

meio de diversos programas e órgãos: Programa Nacional de Formação Continuada 

em Tecnologia Educacional; e-Proinfo; Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil; 

Projeto UCA (Um computador por aluno); Projeto Banda Larga nas Escolas; Mídias 

na Educação; Rede Nacional de Formação de Professores; Banco Internacional de 

Objetos Educacionais (WORKSHOP DE INFORMÁTICA NA ESCOLA, 2011). 

2.2 SOFTWARE EDUCACIONAL NO ENSINO DE QUÍMICA 

Há um crescimento exponencial na utilização de software nas diversas 

situações do dia a dia, nos computadores, celulares, tablets, televisão, bancos, na 

educação, enfim, muitas vezes não se tem o conhecimento necessário do que seria 

realmente este programa. 
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Segundo Leite (2015): 

Softwares são programas de computador que designam um conjunto de 
instruções ordenadas que são entendidas e executadas pelo computador. 
Os principais tipos de software são: sistemas operacionais, que controlam o 
funcionamento físico e lógico do computador, os de linguagem de 
programação e os softwares aplicativos, que permitem ao computador 
prestar serviços específicos a seus usuários (p.176) 

 

Dentre os mais diversos softwares, existe o software educacional, cujo 

objetivo principal é contribuir para que o aprendiz obtenha novos conhecimentos, 

fazendo uso dele e tendo prazer em lidar com ele. 

Segundo Oliveira (2000), o programa ou software educacional pode ser 

definido como: “software que é inserido em contextos de ensino e aprendizagem”. 

Eles podem ser considerados programas educacionais a partir do momento em que 

sejam projetados por meio de uma metodologia que os contextualizem no processo 

ensino e aprendizagem.  

O software educacional é definido por Leite (2015) como aquele que pode ser 

usado para algum objetivo educacional em que isto seja a natureza ou finalidade 

para a qual tenha sido criado. 

O desenvolvimento de sistemas computacionais de apoio ao ensino, o 

chamado software educativo, vem conquistando seu espaço para a contribuição no 

processo de ensino e aprendizagem, desde o nível fundamental até o superior, 

tornando-se cada vez mais um amplificador de potencialidades da capacitação e 

aperfeiçoamento de alunos, professores e das próprias instituições ( LIMA,2014). 

O uso dessas novas tecnologias, ou novas metodologias interativas, 

possibilita ao professor uma fuga do ensino tradicionalista, para promover projetos 

fundamentados nas concepções de ensinar e aprender mais motivadoras, diferentes 

das propostas nos modelos curriculares. O computador utilizado como recurso 

metodológico para ensinar é caracterizado como uma versão computadorizada dos 

métodos tradicionais. As categorias mais comuns dessa ferramenta metodológica 

são: os tutoriais, exercício-e-prática, os jogos e as simulações. 

Os softwares educacionais podem ser classificados de acordo com o objetivo 

a que se propõe. Assim, Leite (2015, p. 176) relaciona alguns tipos:  
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a) Tutoria: programa no qual a informação é organizada de acordo com uma 

sequência pedagógica particular. Procura ensinar controlando o processo de 

aprendizagem e de acordo com o tempo que o aluno leva para aprender;  

b) Exercícios e práticas: programa baseado em perguntas e respostas, normalmente 

utilizado para revisar material já estudado;  

c) Programação: software onde o aluno programa o computador; 

d) Aplicativos: incluem processadores de texto, planilhas eletrônicas, etc.;  

e) Multimídia: utilizam áudio, imagem e texto em suas funções;  

f) Simulação: simulam situações reais, que sem o uso do computador dificilmente 

poderiam ser trabalhadas pelos alunos com a mesma qualidade e realismo nas 

formas tradicionais de ensino. 

Uma categoria de software que permite a percepção do papel atribuído ao 

computador no ambiente escolar são os softwares de simulação, pois eles 

favorecem o trabalho cooperativo, de reflexão, discussão, pesquisa e observação, 

promovendo a capacidade de indução. A simulação permite a criação de modelos 

dinâmicos e simplificados do mundo real, favorecendo a exploração de situações 

fictícias, de situações com risco, como manipulação de uma substância química ou 

objetos perigosos; como também de experimentos que são muito complicados, 

caros ou que demoram a ocorrer, ou de situações impossíveis de acontecer 

(VALENTE, 1998). 

Para Costa et al. (2016); 

O ensino de Química precisa ser incorporado a intensas transformações 
vinculadas as tecnologias dentro dos espaços educacionais afirmando que 
o uso de Software na educação favorece o processo de ensino-
aprendizagem (p.02). 

 

A adição das tecnologias na educação favorece a aprendizagem dos 

educandos, minimizando as limitações no processo de ensino. Na perspectiva de 

Silva et al. (2015), a decisão em utilizar as tecnologias na educação, pelos 

professores, deve ser ancorada nas prescrições dos documentos oficiais 

curriculares, vinculados à área de atuação. Desta forma, o docente estará com uma 

metodologia inovadora, corroborando com a aprendizagem significativa dos alunos. 
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Há inúmeros softwares educacionais de química disponíveis (gratuitos e 

pagos). Esses softwares dão novos significados às tarefas de ensino, atendendo as 

propostas sugeridas na LDB, no PCN e PCN+ para a nova educação (LEITE, 2015). 

Para que o software seja utilizado, enquanto apoio no processo de ensino 

aprendizagem, é importante que o mesmo esteja enquadrado nas possibilidades 

pedagógicas e metodológicas oferecidas pela instituição escolar, assim como deve 

ser analisado a relevância deste para a atividade desempenhada pelo professor em 

um dado momento. Assim, cabe ao educador refletir e questionar sobre a real 

necessidade da utilização deste programa, a sua importância como auxílio na 

metodologia proposta pelo professor e a sua contribuição para alcançar os objetivos 

propostos dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

2.3. SOFTWARE A PILHA DE DANIEL: SIMULADOR EDUCACIONAL 

O software a Pilha de Daniel é um simulador educacional gratuito, que auxilia 

no ensino e aprendizagem os conceitos de eletroquímica. Este software favorece o 

desenvolvimento de diversas competências, como a compreensão da produção, o 

uso de energia em diferentes fenômenos e processos químicos, a interpretação, 

fazendo uso de modelos experimentais. 

Este software foi desenvolvido pela RIVED (Rede Interativa Virtual de 

Educação) que vem a ser um programa da Secretaria de Educação a Distância 

(SEES), disponível no endereço: http://rived.mec.gov.br. Em 1997 o Brasil, em 

cooperação com os Estados Unidos, inicia um processo de criação e produção de 

material digital com conteúdos pedagógicos, na forma de objetos de aprendizagem, 

dando origem ao Repositório de Objetos de Aprendizagem, conhecido como RIVED. 

Tais conteúdos primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos 

estudantes, associando o potencial da informática às novas abordagens 

pedagógicas (LEITE, 2015). 

Os repositórios digitais podem ser considerados como depósitos virtuais, 

onde ficam armazenados os materiais com diversos objetivos. Também podem ser 

entendidos como banco de dados, por meio dos quais é possível localizar e obter 

recursos educacionais para diferentes níveis de ensino e disciplinas (LEITE, 2015). 

Ainda, segundo Leite ( 2015) um repositório digital pode ser:  

http://rived.mec.gov.br/
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Um site na web que contém recursos didáticos digitais úteis para a 
aprendizagem formal ou não formal; em mídias digitais como textos, 
arquivos de som, imagens estáticas (mapas, gráficos, desenhos ou 
fotografias) ou animada (simulações, vídeos, filmes) e objetos de 
aprendizagem. (p.223) 

A equipe do RIVED, na SEED, foi responsável, até 2003, pela produção de 

120 objetos de Biologia, Química, Física e Matemática para o ensino médio. Em 

2004 a SEED transferiu o processo de produção de objetos de aprendizagem para 

as universidades, cuja ação recebeu o nome de Fábrica Virtual. Com a expansão do 

RIVED, previu-se também a produção de conteúdos nas outras áreas de 

conhecimento, para o nível fundamental, profissionalizante e para atendimento às 

necessidades especiais. Com esta nova política, o RIVED - Rede Internacional 

Virtual de Educação passou a se chamar RIVED - Rede Interativa Virtual de 

Educação. 

Compondo diversas áreas, tais como Ciências, Biologia, Física, Matemática, 

Química, Português, História, Artes e Geografia, a RIVED oferece opções de busca 

em quatro níveis (Ensino Fundamental, Médio, Superior e Profissionalizante). No 

nível de Ensino Médio, para a área da Química, a RIVED disponibiliza objetos de 

aprendizagem sobre modelos atômicos, soluções, radioatividade, substâncias, 

químicas dos alimentos, Pilhas de Daniel, entre outros. 

                    Figura 1 – Página inicial do RIVED 

 
                     Fonte: http://rived.mec.gov.br/ 

Os objetos de aprendizagem produzidos pelo RIVED são atividades 

multimídias, interativas, na forma de animações e simulações. A possibilidade de 

testar diferentes caminhos, de acompanhar a evolução temporal das relações, causa 

e efeito, de visualizar conceitos de diferentes pontos de vista, de comprovar 
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hipóteses, fazem das animações e simulações instrumentos poderosos para 

despertar novas ideias, relacionar conceitos, despertar a curiosidade e resolver 

problemas. Essas atividades interativas oferecem oportunidades de exploração de 

fenômenos científicos e conceitos muitas vezes inviáveis ou inexistentes nas escolas 

por questões econômicas e de segurança, como por exemplo: experiências em 

laboratório com substâncias químicas ou envolvendo conceitos de genética, 

velocidade, grandeza, medidas, força, dentre outras. 

O software A Pilha de Daniel é um recurso de animação e simulação que tem 

o objetivo de identificar a produção de energia térmica e elétrica em diferentes 

transformações químicas; relacionar a energia elétrica produzida e consumida na 

transformação química e os processos de oxidação e redução; prever a energia 

elétrica envolvida numa transformação química a partir dos potenciais-padrões de 

eletrodo das transformações de oxidação e redução. 

                    Figura 2 – Acesso inicial ao simulador 

 
                   Fonte: http: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br./handle/mec/8349. 
 

O presente objeto de aprendizado trabalha com a representação do processo 

de oxidação-redução, seus potenciais e a energia obtida na reação. Esses conceitos 

deverão ser assimilados pelo aluno ao manipular a pilha. O aprendiz poderá analisar 

o valor da corrente, o sentido ao qual a corrente percorrerá, e qual elemento químico 

sofrerá aumento ou diminuição na sua massa. 

 
 
 
 
 
 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br./
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                   Figura 3 – Área de trabalho do Simulador 

 
                   Fonte: http: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br./handle/mec/8349. 

 

 
Neste simulador, o aluno constrói uma pilha de Daniel. O primeiro passo para 

o aluno é a escolha das barras metálicas que serão utilizadas na pilha. O aluno terá 

que escolher barras diferentes, caso não faça isso, não haverá formação de corrente 

elétrica. Após definir quais barras serão utilizadas, ele deve arrastar uma barra de 

cada vez para um dos béckers, colocando uma barra metálica em cada bécker. No 

momento que a última barra for inserida, o aluno terá na lousa um esquema de 

funcionamento da pilha, o mesmo poderá verificar a animação do objeto exibindo o 

sentido da corrente.  

Para utilizar o voltímetro, o aluno deve arrastar cada ponta do voltímetro ao fio 

que está ligado a barra metálica, realizado isso com as duas pontas, será exibido no 

voltímetro o valor da voltagem obtida no processo químico. Para o aluno, acaba 

sendo uma experiência nova, pois o objeto passa a sensação de construir uma pilha 

real, obviamente que não tem o mesmo sentido, por não apresentar erros, 

resultados diferentes ou aproximados, porém, o conceito de funcionamento, 

construção e abstração do conteúdo científico poderá ser assimilado pelo aluno. 

Este simulador educacional é um mediador que facilita a aprendizagem e a 

compreensão dos conteúdos de eletroquímica, equações de óxido-redução e 

potenciais padrões de eletrodo. Este recurso está disponível no Banco Internacional 

de Objetos Educacionais (BIOE), que é um portal para assessorar o professor. Esse 

responsório foi criado pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, Rede Latino-americana de Portais Educacionais – RELPE, 

Organização dos Estados Ibero-americanos – OEI e outras parcerias. O simulador A 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br./
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Pilha de Daniel pode ser acessado através do link: http: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br./handle/mec/8349. 

                      Figura 4 – Página inicial de acesso 

 
                      Fonte: objetoseducacionais2.mec.gov.br./handle/mec/8349 

 

2.4 O QUE SÃO HIPERMÍDIAS? 
 

De acordo com Leite (2015), hipermídias é: 

Uma ferramenta didática que permite a passagem de diversas formas de 
linguagem (textos, imagens, sons, animações ou simulações etc.), 
facilitando uma construção do conhecimento por parte dos aprendizes, 
respeitando a individualidade cognitiva. (p.240) 

 

Para Vicente Gosciola (2003, p.6), hipermídia é: 

O conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, imagens e 
sons de modo interativo e não linear. [...] é o meio e a linguagem das novas 
mídias às quais pertencem a internet, os jogos de computador, o cinema 
interativo, o vídeo interativo, a tv interativa e as animações e a simulação. 

 

As hipermídias são meios informacionais e comunicacionais que articulam 

representações visuais animadas, representações sonoras e o próprio texto escrito, 

que também pode ganhar movimentos. Na hipermídia, a interatividade refere-se ao 

caráter aberto dos sistemas que os usuários podem acessar, estabelecer relações e 

interferir nos documentos, registrando suas opiniões, transformando a informação, 

dando vida ao processo de construção do conhecimento. Além disto, esta 

ferramenta de interação permite aos usuários navegar dentro do documento não 

apenas de forma linear, mas sim de forma interativa. Permite a construção de 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br./
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br./
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imagens digitais, por meio da computação gráfica e a possibilidade de simulação, 

transformando a imagem da tela do computador em um “laboratório experimental” 

(LEITE, 2015). 

As hipermídias oferecem oportunidades de exploração de fenômenos 

científicos e conceitos muitas vezes inviáveis ou inexistentes nos ambientes de 

ensino, seja por questões econômicas ou de segurança. Existem diversas 

hipermídias educacionais disponíveis tanto em química quanto em outras áreas. 

Deve-se perceber que a utilização de multimídias no ensino, no caso específico de 

química, não pode ser substituta de outros recursos. 

Para se ter êxito em uma mídia de química o professor deve estar atrelado a 

dois pontos fundamentais: A simultaneidade a outros recursos didáticos como livros, 

quadro-negro, laboratórios, vídeos, etc., e as estratégias planejadas de uso. A 

utilização dessas hipermídias, empregada a uma proposta pedagógica adequada, 

torna-se um ambiente poderoso no processo de ensino e aprendizagem em química. 

2.5 RECURSOS DIDÁTICOS TECNOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
PERSPECTIVAS, AVANÇOS E LIMITAÇÕES 

 

De acordo com Leite ( 2015), recursos didáticos são: 

Todo material utilizado como auxílio no processo de ensino e aprendizagem 
do conteúdo proposto para ser usado pelo professor com seus alunos, ou 
pelos alunos sem o auxílio do professor. E que tenham a capacidade de 
despertar e estimular os mecanismos sensoriais, principalmente os 
audiovisuais, fazendo com que o aluno desenvolva sua criatividade 
tornando-se ativamente participante de construções cognitivas. (p. 239) 

 

Neste sentido, artefatos como televisão, rádio, vídeo, retroprojetor, 

experimentação, e mesmo do quadro-de-giz, são considerados recursos didáticos e 

compreendem as Tecnologias Educacionais. 

Quando se fala em tecnologia educacional, pensa-se imediatamente no uso 

da informática, que privilegia o uso de computadores em sala de aula e a conexão 

da sala de aula com o mundo externo por meio da Internet, o que é compreensível, 

dado o impacto provocado por essas novas tecnologias na Educação. Mas, a 

expressão Tecnologia Educacional, também conhecida como recursos e 

ferramentas tecnológicos, não se refere apenas à informática, embora a trate como 

setor privilegiado. Mas, tudo o que o ser humano construiu tanto em termos de 
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artefatos, quanto de métodos para ampliar sua capacidade de ensinar pode ser 

considerado Tecnologia Educacional (GIL, 2008).  

Atualmente, o docente disponibiliza de um grande número de recursos 

educacionais, por este motivo os mesmos vêm passando por um processo de 

aperfeiçoamento que permite falar em tecnologia de ensino tanto no sentido ware, 

referente ao uso de equipamentos, quanto no sentido soft, referente à de utilização 

das teorias de aprendizagem. Nesse contexto, os recursos tecnológicos constituem-

se em importantes ferramentas que estão colocadas à disposição dos professores 

para facilitar a comunicação docente (GIL, 2008). 

O significativo crescimento da utilização das TIC na educação básica, como 

recursos didáticos, exige uma reavaliação do potencial e dos limites do uso destes 

recursos. Vive-se um tempo em que a tecnologia se desenvolve e se aplica no 

registro do intelectual, com novas formas de pensar, de produzir e de compartilhar o 

conhecimento.  

Essas inovações tecnológicas exigem uma reflexão de concepções e práticas 

de ensino, ao qual é necessário muito esforço, persistência e empenho; 

principalmente por parte do professor que na maioria das vezes tem se mantido 

preso aos modelos tradicionais. Seria pertinente utilizar os computadores com algum 

software ligado à internet nas salas de aula, para assim chamar a atenção dos 

discentes nestas. 

Para Ribeiro et al. (2008), disponibilizar o computador em sala, sem a 

concepção de estratégias pedagógicas, não transforma a aula tradicional em um 

ambiente que conduza a aprendizagem. Deve-se refletir sobre a concepção de 

propostas pedagógicas com o uso conjugado do computador às etapas de 

realização de práticas que promovam a condução da aprendizagem significativa. 

Antes de decidir sobre a utilização, o professor deverá analisar 

cuidadosamente as vantagens e as limitações dos recursos tecnológicos, para que 

seu trabalho não seja apenas para agradar os estudantes, mas, principalmente, 

favorecer sua aprendizagem. 

O principal problema dos recursos tecnológicos é que, à medida que são 

utilizados exaustivamente - sobretudo com filmes, videoaulas, entre outros, 
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desestimulam a adoção de um papel mais ativo por parte do estudante. Não 

favorecendo a participação do estudante, mediante perguntas, comentários ou a 

adoção de uma atividade exploratória, não estará fazendo bom uso do recurso (GIL, 

2008). 

Outro problema, muito comum, ocorre quando as aulas acabam sendo 

direcionadas pelo uso de determinado recurso. É o caso das aulas elaboradas de 

forma tal que se tornam inteiramente dependentes do uso do projetor multimídia. O 

professor que assim procede sente-se à vontade, visto que pode dispensar tanto as 

“fichas de aula” quanto o quadro-de-giz ou quadro branco. Todavia, essa postura do 

professor não contribui para facilitar a aprendizagem dos estudantes. O vídeo, o 

projetor multimídia, assim como o retroprojetor ou qualquer outro recuso tecnológico, 

deve ser reconhecido como recurso auxiliar de ensino e não como direcionador do 

processo didático. 

O uso destes recursos exige maior interação entre o professor e o estudante 

comparado ao que é exigido numa aula apenas expositiva. A rigor, requer do 

professor a adoção de novos papéis. E se o professor não estiver preparado, as 

consequências poderão ser desfavoráveis. Assim, quando bem elaborados e 

apresentados oportunamente, são capazes de despertar a atenção dos estudantes 

de forma bem superior à exposição oral e, consequentemente, de facilitar aquisição 

de novos conhecimentos e de contribuir para a formação de atitudes. 

Para que haja efeitos positivos, acredita -se que ocorra com planejamento, 

empenho e domínio dos recursos didáticos, no desenvolvimento de atividades 

desafiadoras e criativas, que explorem ao máximo as possibilidades oferecidas pelas 

tecnologias (MIRANDA, 2007). 

As tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de um 

contínuo desenvolvimento, a começar pelo giz e os livros, todos podendo apoiar e 

enriquecer as aprendizagens. Como qualquer ferramenta, devem ser usadas e 

adaptadas para servir a fins educacionais e como tecnologia assistiva; ampliadas de 

forma a possibilitar que a interatividade virtual se desenvolva de modo mais intenso, 

inclusive na produção de linguagens. Assim, a infraestrutura tecnológica, como 

apoio pedagógico às atividades escolares, deve também garantir acesso dos 
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estudantes à biblioteca, ao rádio, à televisão, à Internet aberta às possibilidades da 

convergência digital (BRASIL, 2013). 

As tecnologias da informação e comunicação, presentes no cotidiano, criam a 

necessidade da atualização do ensino, assim, a educação é desafiada a 

acompanhar essas mudanças, inserindo as TIC no contexto escolar. O professor, ao 

refletir sobre sua prática, deve questionar-se quanto ao modo de proceder, tanto no 

espaço quanto no tempo. Sabe-se que mudar a cultura não é uma tarefa fácil, mas 

torna-se necessária ao passo que a sociedade evolui (SILVA, 2006).  

O uso das TIC, na escola, caracteriza-se por explorar os recursos multimídias, 

por meio de textos, imagens, gráficos, animação, sons, simulação e o uso da rede 

mundial de computadores para facilitação da aprendizagem. Podem-se utilizar 

softwares educativos nos computadores como uma estratégia metodológica de 

grande potencial.  

Hoje em dia, há um conjunto de programas que podem auxiliar o professor a 

ministrar uma boa aula, como exemplo, para o ensino de química, disponível no 

mercado e na rede, cuja aplicação aos alunos deve ser avaliada pelo professor, 

levando em consideração a qualidade do programa, das informações fornecidas, o 

enfoque pedagógico, a adequação ao desenvolvimento cognitivo do aluno e a 

linguagem. Esse recurso também pode ser usado pelo professor ou pelo aluno para 

a criação de seus próprios materiais: na redação de textos, simulação de 

experimentos, construção de tabelas e gráficos, representação de modelos de 

moléculas. É também um meio ágil de comunicação entre o professor e os alunos, 

possibilitando, por exemplo, a troca de informações na resolução de exercícios, na 

discussão de um problema, ou na elaboração de relatórios (PCN+, 2002).  

Segundo Valente (1993), o computador na escola pode ser usado como 

recurso didático para demonstrar um conceito ou fenômeno, antes ou depois deste 

ser repassado ao aluno, e deve ser incorporado ao planejamento pedagógico 

estabelecendo o tempo, os objetivos e a metodologia de trabalho utilizada. O uso do 

computador por meio de softwares educativos possibilita a animação e a facilidade 

de simular fenômenos, contribuindo significativamente para que ele seja facilmente 

usado na condição de meio didático, constituindo-se um importante instrumento de 

aprendizagem. 
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O uso das TIC, se bem trabalhadas no ensino, aproximam o ambiente social 

do escolar, propõe ao aluno o conhecimento de diversas áreas do saber, uma 

melhor compreensão do mundo real e virtual presentes em sua vida. Desta forma, 

“Ensinar é organizar situações de aprendizagem, criando condições que favoreçam 

a compreensão da complexidade do mundo, do contexto, do grupo, do ser humano e 

da própria identidade” (SILVA, 2006). 

Os estudantes, entre outras características, aprendem a receber informação 

com rapidez, gostam do processo paralelo, de realizar várias tarefas ao mesmo 

tempo, preferem fazer seus gráficos antes de ler o texto, enquanto os docentes 

creem que acompanham a era digital apenas porque digitam e imprimem textos, têm 

e-mail, não percebendo que os estudantes nasceram na era digital (BRASIL, 2013) 

O estudante, para Valente (1993), está inserido em um ambiente social e 

cultural constituído por colegas, professores, família e pela comunidade em que vive, 

no qual o aprendiz pode extrair elementos culturais e sociais como fontes de ideias, 

informações e situações problema que podem ser resolvidos com o uso pedagógico 

dos recursos tecnológicos. 

Na maioria das vezes, entre os alunos e professores, é necessária uma 

aproximação dos recursos tecnológicos de informação e comunicação, estimulando 

a criação de novos métodos didático-pedagógicos, para que tais recursos e métodos 

sejam inseridos no cotidiano escolar. Isto porque o conhecimento científico, nos 

tempos atuais, exige da escola o exercício da compreensão, valorização da ciência 

e da tecnologia desde a infância e ao longo de toda a vida, em busca da ampliação 

do domínio do conhecimento científico: uma das condições para o exercício da 

cidadania.  

O conhecimento científico e as novas tecnologias constituem-se, cada vez 

mais, condição para que a pessoa saiba se posicionar frente a processos e 

inovações que a afetam. Não se pode, pois, ignorar que se vive: o avanço do uso da 

energia nuclear; da nanotecnologia; a conquista da produção de alimentos 

geneticamente modificados; a clonagem biológica. Nesse contexto, tanto o docente 

quanto o estudante e o gestor requerem uma escola em que a cultura, a arte, a 

ciência e a tecnologia estejam presentes no cotidiano escolar, desde o início da 

Educação Básica. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DE VYGOTSKY NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA  

2.6.1 O conceito de mediação por Vygotsky 

 

O primeiro meio social que uma criança se insere, ao nascer, é a família, e é 

nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os 

outros. Nas interações cotidianas, a mediação (necessária intervenção de outro 

entre duas coisas para que uma relação se estabeleça) com o adulto acontece 

espontaneamente no processo de utilização da linguagem, no contexto das 

situações imediatas. 

A teoria do desenvolvimento de Vygotsky apoia-se na concepção de um 

sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um processo 

mediado pelo outro. O conhecimento tem gênese nas relações sociais, sendo 

produzido na intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e 

históricas. 

Segundo Vygotsky (1987) o homem se produz na e pela linguagem, isto é, é 

na interação com outros sujeitos que formas de pensar são construídas por meio da 

apropriação do saber da comunidade em que está inserido o sujeito. A relação entre 

homem e mundo é uma relação mediada, pois neles existem elementos que 

auxiliam a atividade humana.  

Mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser 

mediada por esse elemento (OLIVEIRA, 2010). 

Ainda segundo Oliveira (2010): 

 

O processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, é fundamental 
para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o 
homem dos outros animais. A mediação é um processo essencial para 
tornar possíveis as atividades psicológicas voluntárias, intencionais, 
controladas pelo próprio indivíduo (p. 33). 
 
 

Um exemplo útil para distinguir os dois tipos de elementos mediadores 

propostos por Vygotsky. O primeiro é o instrumento. Ao se interpor entre o homem e 

o mundo, eles ampliam as possibilidades de transformação da natureza, sendo 

assim, um objeto social: o machado permite um corte mais afiado e preciso, uma 
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vasilha facilita o armazenamento de água etc. Alguns animais, sobretudo primatas, 

podem até utilizá-los eventualmente, mas é o homem que concebe um uso mais 

sofisticado: guarda instrumentos para o futuro, inventa novos e deixa instruções para 

que outros os fabriquem. (OLIVEIRA, 2010) 

O segundo elemento mediador, o signo é exclusivamente humano. Signos 

são meios que auxiliam/facilitam uma função psicológica superior (atenção 

voluntária, memória lógica, formação de conceitos, etc.), sendo capazes de 

transformar o funcionamento mental. A linguagem, por exemplo, é toda composta de 

signos: a palavra cadeira remete ao objeto concreto cadeira. Perceba que você, 

certamente, pode imaginar uma, agora mesmo, sem a necessidade de vê-la. Para o 

homem, a capacidade de construir representações mentais que substituam os 

objetos do mundo real é um traço evolutivo importante: "Ela possibilita libertar-se do 

espaço e do tempo presentes, fazer relações mentais na ausência das próprias 

coisas, fazer planos e ter intenções". (OLIVEIRA, 2010). 

Assim, Vygotsky trabalha com a função mediadora dos instrumentos e dos 

signos na atividade humana, fazendo uma analogia entre o papel dos instrumentos 

de trabalho na transformação e no controle da natureza, são elementos externos ao 

indivíduo, voltados para fora dele. Já o papel dos signos, também chamado de 

instrumentos psicológicos, é orientado para o próprio sujeito, para dentro do 

indivíduo; dirigem-se ao controle de ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, 

seja de outras pessoas. São ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos e 

não nas ações concretas, como os instrumentos. 

2.6.2 Aprendizagem na concepção de Vygotsky 

Segundo Vygotsky (1999), aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo 

adquire informações, habilidades, atitudes, valores etc. A partir de seu contato com a 

realidade, com o meio ambiente e com as outras pessoas. É um processo que se 

diferencia dos fatores inatos (a capacidade de digestão, por exemplo, que já nasce 

com o indivíduo) e dos processos de maturação do organismo, independentes da 

informação do ambiente (a maturação sexual, por exemplo). 

Para Vygotsky (1989), desde o nascimento da criança, o aprendizado está 

relacionado ao desenvolvimento e é um aspecto necessário e universal do processo 

de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 
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especificamente humana. Existe um percurso de desenvolvimento, em parte definido 

pelo processo de maturação do organismo individual, pertencente à espécie 

humana, mas é o aprendizado que possibilita os despertar de processos internos de 

desenvolvimento que, não fosse o contato do indivíduo com certo ambiente cultural, 

não ocorreria. 

A aprendizagem tem um papel fundamental para o desenvolvimento do saber, 

do conhecimento, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a relação 

entre eles. Esta conexão entre desenvolvimento e aprendizagem através da zona de 

desenvolvimento proximal (distância entre os níveis de desenvolvimento potencial e 

nível de desenvolvimento real), um “espaço dinâmico” entre os problemas que uma 

criança pode resolver sozinha (nível de desenvolvimento real) e os que deverá 

resolver com a ajuda de outro sujeito mais capaz no momento, para em seguida, 

chegar a dominá-los por si mesma (nível de desenvolvimento potencial) 

(VYGOTSKY, 1998).  

Assim, a aprendizagem é necessária para o desenvolvimento, para que 

ocorra a interação social deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP). Dessa forma, a aprendizagem ocorre no intervalo da ZDP, no qual o 

conhecimento real é aquele que o sujeito é capaz de aplicar sozinho, e o potencial é 

aquele que ele necessita do auxílio de outros para aplicar. Portanto, a aprendizagem 

nada mais é que o processo de construção em comum no curso das atividades 

partilhadas pela criança com outra criança e pelo adulto, isto é, no âmbito da 

interação social.  

2.6.3 Ensino de Química na perspectiva da teoria de Vygotsky 

Ensinar Química para uma educação química é sempre um desafio, pois é 

necessário mais do que símbolos, fórmulas, nomes de elementos e substâncias, 

reações, tabelas ou gráficos. É necessário compreender a ciência e relacioná-la ao 

dia a dia dos educandos. Para tanto, o papel do educador mediador em química é 

essencial para tornar o ensino e a aprendizagem efetiva para os educandos 

(VYGOTSKY, 1998). 

A química traz consigo algumas especificidades que devem ser consideradas 

em seu processo de ensino e aprendizagem. Sendo uma ciência de natureza 

experimental, nas quais os fenômenos são explicados a partir de modelos teóricos, 
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cuja compreensão requer abstração e domínio de uma linguagem simbólica 

específica, muitas das estratégias tradicionais não resultam em efetivo aprendizado 

por parte dos estudantes.  

Uma metodologia, concebida como transmissão/recepção, não contribui para 

a formação de conceitos em nível de abstração requerida no pensamento cientifico. 

Mas sim, uma construção do conhecimento científico escolar que deva ser mediada 

e negociada com uso de signos apropriados, proporcionando interações entre 

conhecimento cotidiano mais próximo dos estudantes, e conceitos e conteúdos 

científicos, introduzidos no contexto pela ação pedagógica do professor. 

Aceita-se, por exemplo, com base em Vygotsky (2001), que uma adequada 

aprendizagem escolar promove um tipo de desenvolvimento capaz de permitir uma 

maior capacidade de abstração, como a que se necessita para produzir um 

pensamento coerente e fundamentado em argumentos sobre determinado contexto 

ou sobre determinada situação em um contexto mais amplo. Essa capacidade é 

básica, porém não é inata nem de desenvolvimento espontâneo, isto é, precisa ser 

constituída na relação pedagógica. (OCEM, p. 104) 

Relacionar o conteúdo de química explicado em sala de aula com a 

importância dele dentro do cotidiano do educando é necessário, pois existem os que 

não conseguem enxergar a relação dos dois com muita clareza.  

Assim, o papel fundamental do professor de Química como mediador é 

favorecer um aprendizado utilizando estratégias que leve o aluno a ser atraído e 

motivado pelas transformações químicas e seus instrumentos que a compõe, que 

possa despertar a dúvida, a curiosidade, o desejo de compreender o porquê dos 

fenômenos observados. Dessa forma, a mediação pode facilitar a aprendizagem dos 

conceitos abordados estimulando o conhecimento potencial de modo a criar uma 

nova zona de desenvolvimento proximal a todo instante. 
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CAPÍTULO III 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 
3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa aborda o nível de compreensão e aprendizagem dos alunos do 

2º ano do ensino médio frente à proposta de intervenção pedagógica, utilizando os 

recursos didáticos e de Tecnologia da Informação e Comunicação. Segundo Filho 

(SANTOS FILHO; GAMBOA, 2002, p.54): 

Os diferentes níveis, tipos e abordagens de problemas educacionais, e os 
diversos objetos de pesquisa requerem métodos que se adequem à 
natureza do problema pesquisado. Em última instância, porém, essas 
abordagens e metodologias precisam contribuir para a explicação e 
compreensão mais aprofundada dos fenômenos humanos. 
 
 

Na necessidade de alcançar um maior campo de compreensão dos fatos, 

esta pesquisa se desenvolve com abordagens de natureza quantitativa e qualitativa. 

As pesquisas com abordagens quantitativas e qualitativas oferecem perspectivas 

diferentes, mas não necessariamente polos opostos. De fato, elementos de ambas 

as abordagens podem ser usados conjuntamente em estudos mistos, para fornecer 

mais informações do objeto de estudo (MORESI, 2003). 

O desenrolar da pesquisa em uma abordagem quantitativa, tem o objetivo de 

sistematizar os dados numéricos, como também gráficos e o uso de porcentagem 

para expressar as respostas referentes aos instrumentos utilizados para a coleta de 

dados. O desenvolvimento da pesquisa em uma abordagem qualitativa é a que se 

aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das 

percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 

respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam. O método qualitativo ou abordagem qualitativa, se conformam melhor a 

investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de relações e para 

análise de discurso e de documentos (MINAYO, 1994). 

Dentro da abordagem qualitativa, enfatizaremos a pesquisa-ação, que é uma 

metodologia de pesquisa orientada à prática educacional que tem como finalidade o 

não acúmulo de conhecimentos, mas, fundamentalmente contribuir com tomada de 

decisões e os processos de mudanças para a sua melhoria.  
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Para Elliott (1993), o objetivo prioritário da pesquisa-ação consiste em 

melhorar a prática e não necessariamente gerar conhecimentos. 

Consequentemente, a produção e a utilização do conhecimento estão atrelados a 

esse objetivo fundamental e estão condicionadas por ele. 

Quando se opta pela pesquisa-ação, o pesquisador deve estar disposto a 

conhecer e participar da dinâmica cotidiana da escola, incluindo seus problemas, 

necessidades e prioridades, e não simplesmente trazer pressupostos teóricos 

prontos, ignorando a cultura local. Desta forma, o pesquisador procura elaborar 

colaborativamente com a comunidade escolar, alternativas ou até mesmo soluções 

que venham a contribuir para a superação de obstáculos que possam estar 

dificultando o desenvolvimento educacional (SENNA, 2003). 

Para respaldar a abordagem quantitativa e qualitativa realizado sob a ótica da 

pesquisa-ação, pautamos no referencial teórico histórico-cultural e mediadora de 

Vygotsky, uma vez que valoriza o desenvolvimento dos sujeitos, sem esquecer-se 

da importância da dimensão social em seus processos.  

A legitimidade destas abordagens será materializada através da coerência 

entre o que foi encontrado na literatura, o desenvolvimento das estratégias de 

investigação e os resultados obtidos. Com estas informações, pode-se estabelecer 

um controle sobre o que pode ser generalizado no contexto da pesquisa, mostrando-

se assim, que o estudo pode ser repetido, assegurando que os resultados são 

consistentes e suficientes para sustentar as bases da pesquisa.  

 
3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O presente estudo envolveu uma turma da Escola Estadual de Ensino Médio 

na cidade de Arara-PB, o Município está localizado na Mesorregião do Agreste 

Paraibano e na Microrregião do Curimataú Ocidental da Paraíba. Este fica a uma 

distância de aproximadamente 155 km da capital do Estado. Segundo dados do 

IBGE, Arara apresenta uma área de 99,111 km2 com uma população de 

aproximadamente 13555 habitantes, dos quais 52% são compostos por mulheres e 

48% homens. Da população total, 70% moram na zona urbana. A cidade é apontada 

como a 68ª com maior população da Paraíba (IBGE, 2016).  
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Arara é 

considerado baixo, segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). De acordo com o censo do IBGE (2015), o município de 

Arara contempla um quantitativo de 16 instituições de ensino e 1 creche, totalizando 

2736 alunos matriculados. Deste total; 2 são privadas e oferecem ensino Pré-escolar 

e Fundamental I, 2 são escolas Estaduais que ofertam Ensino Fundamental II e 

Fundamental EJA, Ensino Médio e Médio EJA, 12 escolas municipais que ofertam 

ensino Pré-escolar, fundamental I e II, destas, 7 estão localizadas na zona Rural. 

A presente pesquisa, teve como cenário a EEEFM Monsenhor José Paulino 

inserida na 3ª Gerência Regional de Ensino da Secretaria Estadual de Educação 

com sede em Campina Grande-PB. 

A escola em estudo, foi fundada através de um decreto de criação nº 18.785 

de 19 de fevereiro de 1997, até então, funcionava a EEEFM Carlos Deodônio 

Moreno, onde as duas eram instaladas no mesmo prédio, pouco tempo depois, 

consolidou-se a EEEFM Monsenhor José Paulino. Atualmente, esta escola possui 

uma estrutura física com 01 secretaria, 01 diretoria, 01 auditório, 10 salas de aulas 

com quadro branco e ventiladores, 01 laboratório de informática, 01 biblioteca, 01 

quadra poliesportiva, 01 sala de professor, 01 almoxarifado, 01 cozinha, 01 depósito 

de merenda, 03 banheiros. Ainda conta com 02 televisões de LED e 03 Datashow. A 

escola possui 49 funcionários, destes, 29 são professores. 

A instituição atende os alunos do Ensino Médio com faixa etária entre 14 e 35 

anos; no Ensino Médio EJA, alunos entre 18 e 43 anos. A escola não tem nenhum 

caso comprovado de aluno que seja usuário de drogas, também não há nenhum 

aluno com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento. No que se refere 

aos recursos que mantêm a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Monsenhor José Paulino advém dos Programas: Programa Dinheiro Direto da 

Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ambos 

implementados pelo Ministério da Educação (MEC), através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O PDDE tem por objetivo reforçar a 

autonomia gerencial e a participação social das unidades escolares, bem como 

contribuir para a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas. O PNAE 

destinado a Merenda Escolar, consiste na transferência de recursos financeiro do 

Governo Federal, e atendem os 30% da agricultura familiar (BRASIL,2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Para a realização da pesquisa, foram selecionamos vinte e cinco (25) alunos 

da Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor José Paulino do 2º Ano do nível 

médio, turno manhã, turma “A”. Composta de quatorze (14) alunos do sexo feminino 

e onze (11) alunos do sexo masculino. A população da amostra foi escolhida devido 

a proposta de intervenção pedagógica, sobre o conteúdo de Eletroquímica, sendo 

este ministrado geralmente em turmas do 2º ano médio. 

3.4 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DO CONTEÚDO DE 

ELETROQUÍMICA 

A proposta didática foi aplicada no período de agosto a setembro de 2015, 

elaborada e apoiada nos pressupostos da teoria da aprendizagem de Vygotsky, bem 

como nos prescritos sumarizados documentos referenciais curriculares (PCN, PCN+ 

e OCEM).  

No intuito de responder aos questionamentos e desafios de como ministrar 

uma boa aula, teve-se a necessidade de utilizar vários recursos didáticos, como a 

explanação e organização da lousa, a utilização do livro didático, hipermídias, vídeos 

aulas, simuladores educacionais e as práticas de experimentação. Buscou-se 

realizar aulas dinâmicas e interativas fazendo uso das teorias e práticas 

experimentais, usando software educativo como facilitador e mediador da 

aprendizagem significativa de modo a promover a construção do conhecimento, em 

resposta às dificuldades de aprendizagem dos alunos do Ensino Médio da rede 

pública no conteúdo de Eletroquímica, com vistas à superação e discernimento nas 

resoluções das questões apresentadas nos vestibulares e no Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM. 

 

O quadro 3 sistematiza as etapas da proposta para ensinar os conceitos de 

eletroquímica através das TIC como ferramenta auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Quadro 3: Etapas da proposta didática para o ensino do conteúdo Eletroquímica 

TEMA: O USO DA TIC COMO FERRAMENTA PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM EM ELETROQUÍMICA 

ETAPAS ATIVIDADES REALIZADAS INTENCIONALIDADE 

 
1ª ETAPA 

(Duas aulas de 40 min 
cada) 

 

 
 
 

 
● Inicialmente o mediador fez 
uso do Datashow e computador 
para provocar discussões iniciais 
da problemática em questão, 
com o uso do vídeo Intitulado 
“Não Fique Pilhado”. 
● Introdução ao tema das 
reações de oxirredução a partir 
de aula explicativa utilizando o 
recurso do Datashow buscando 
identificar o agente redutor e 
agente oxidante em uma reação 
de oxirredução. 

 
● Apresentar aspectos históricos; 
Discutir os impactos ambientais 
ocasionados através do descarte 
inadequado das pilhas e baterias.  
● Compreender o significado do número 
de oxidação e utilizar esse conceito na 
determinação dos números de oxidação 
dos elementos, nas substâncias como 
também o significado de cátodo, ânodo, 
polos positivo e negativo. 

 
2ª ETAPA 

(Duas aulas de 40 min 

cada) 

 
 

Reações de 
oxirredução e a 
produção de corrente 
elétrica; Introdução ao 
conceito de pilhas. 

 
● Aula expositiva e dialogada 
com realização de 
demonstrações experimentais; 
utilizando o recurso midiático do 
Datashow. 
 
● Resolução de questões sobre 
oxirredução. 

 
● Empregar potenciais-padrões de 
redução para prever a espontaneidade 
de reações químicas e solucionar 
situações-problema; 
 
● Reconhecer e compreender fenômenos 
que envolvam transformações químicas, 
bem como identificar regularidades (a 
ocorrência de redução no catodo e de 
oxidação no anodo)  
 

 
3ª ETAPA 

(Duas aulas de 40 
min cada) 

 
Reforçando o conceito 
Pilhas ou Células 
eletroquímicas. 

 
 

 
● Aula expositiva e dialogada; 
● Atividade experimental 
utilizando o software River; 
● Resolução de questões; 

 
● Identificar a produção de energia 
térmica e elétrica em diferentes 
transformações químicas.  
● Relacionar a energia elétrica produzida 
e consumida na transformação química e 
os processos de oxidação e redução.  
● Prever a energia elétrica envolvida 
numa transformação química a partir dos 
potenciais-padrões de eletrodo das 
transformações de oxidação e redução. 

 
4ª ETAPA 

(Duas aulas de 80 min) 

 
Síntese do conteúdo e 
pilhas  

 
●Aula expositiva e dialogada; 
com resolução de exercícios. 
 

 
● Revisar o conteúdo. 

 
5ª ETAPA  

(Duas aulas de 80 

minutos) 

 
●Aplicação do exercício de 
avaliação com questões 
adaptadas do ENEM 

 
● Avaliar o nível de compreensão como; 
Ler e interpretar símbolos, códigos e 
informações fornecidos por meio de 
diferentes linguagens e representações 
(equações representativas de reações de 
oxirredução e tabelas de potenciais-
padrões de eletrodo). 

Fonte: Do autor 
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A proposta didática apresentada no quadro 03, foi planejada para ser 

executada em dez (10) aulas de 40 min, sobre o conteúdo de Eletroquímica.  

A seguir será descrito o planejamento e seus respectivos recursos didáticos 

utilizados. 

1ª Etapa (2 aulas/40min):1° Momento: A aula teve início com a 

apresentação dos aspectos históricos da eletroquímica com o auxílio dos recursos 

multimídias. Em seguida, uma discussão dos impactos ambientais ocasionado pelo 

descarte de forma inadequada de pilhas e baterias. Por fim, foi exposto em 

datashow o vídeo intitulado: “Não fique pilhado”, que mostra como ocorre a 

contaminação dos metais pesados contido nas pilhas e baterias no meio ambiente. 

2° Momento: Começou a organização do conhecimento: Foi apresentado a turma 

os conceitos de número de oxidação, reações de oxirredução, agente redutor e 

agente oxidante, explicando a relevância deste conteúdo para a compreensão dos 

conceitos de eletroquímica. A exposição conceitual foi apresentada com a utilização 

dos recursos didáticos datashow e o quadro branco. 

2ª Etapa (2 aulas/40min): 3° Momento: Organização do conhecimento: 

Explanação dialogada sobre a produção de corrente elétrica nas reações de 

oxirredução. Explicação dos conceitos fundamentais da eletroquímica, 

principalmente sobre pilhas (Pilha de Daniel). 4° Momento: Exposição do vídeo que 

demonstrou um experimento, intitulado “Pilha de Daniel”, logo depois, foi realizado 

uma atividade experimental demonstrativa com material de baixo custo semelhante 

ao vídeo.  

3ª Etapa (2 aulas/40min): 5° Momento: Organização do conhecimento: 

Foram trabalhados com os alunos as concepções dos potenciais-padrões de 

oxidação e redução, suas semireações e as equações próprias da eletroquímica. 6° 

Momento: Com o recurso de animação e simulação, software A Pilha de Daniel, 

realizou-se simulações experimentais com diferentes potenciais-padrões de eletrodo 

com o objetivo de identificar a produção de energia elétricas em diferentes 

transformações químicas. 

4ª Etapa (2 aulas/40min): 7° Momento: Realizou-se uma síntese do 

conteúdo pilhas e seus conceitos foram sistematizados com atividades colaborativas 

e de resolução de exercícios com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo. 
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5ª Etapa (2 aulas/40min): 8° Momento: Avaliação da aprendizagem: nesta 

aula os alunos foram avaliados a partir de questões objetivas e contextualizadas na 

perspectiva do ENEM. É importante destacar que as TIC utilizadas para estas 

propostas tiveram a intencionalidade de motivar e desprender a curiosidade nos 

estudantes frente aos conteúdos ministrados. É importante lembrar que o vídeo 

utilizado para esta proposta é de curta duração e com um tempo máximo de 8 

minutos.  

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dados da pesquisa foram recolhidos a partir da aplicação da proposta 

didática através dos exercícios de avaliação com questões adaptadas do ENEM. 

Sendo este, o meio de que o professor dispõe para comprovar e julgar, com 

honestidade, os avanços de seus alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

Este instrumento permitiu coletar informações sobre os conhecimentos e as 

habilidades do aluno.  

Outro meio de coleta de dado, foi a aplicação de uma entrevista, questionário, 

contendo elementos de uma entrevista estruturada e de uma entrevista 

semiestruturada, permitindo a obtenção de grande riqueza informativa.  

Segundo Rosa (2008) 

 

Em uma entrevista estruturada, há verificação e a análise dos dados são 
facilitados pelo uso de estatísticas e porcentagens, que conduzem ao 
resultado, já que a maioria das respostas são fechadas, não dando, 
portanto, margem à discussão. Os dados colhidos serão submetidos a uma 
análise quantitativa (p. 30). 
 
 

Ainda segundo Rosa (2008) 

 

A entrevista semiestruturada, nesse caso, as questões são formuladas de 
forma a permitir que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, 
tendências e reflexões sobre os temas apresentados. O questionamento é 
mais subjetivo. Os dados colhidos são submetidos a uma análise qualitativa 
(p. 31). 
 

Em posse aos resultados, o trabalho da análise dos dados, utiliza-se a técnica 

conhecida como “análise de conteúdo”, conforme disposto em Bardin (2006), Minayo 

(1994). De acordo com esses autores, a análise de conteúdo é uma técnica que 

busca identificar o que está sendo tratado a respeito de um determinado assunto, 
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viabilizando que conhecimentos pertinentes fazem inferência às condições de 

produção destes discursos. 

Pletsch (2005) descreve que a análise de conteúdo contribui para uma análise 

qualitativa mais apurada, na medida em que ajudou a decifrar tanto o que estava 

nas entrelinhas das entrevistas, dos relatórios de campo e das imagens transcritas, 

como que condições e comportamentos envolveram a sua produção. 

Com a abordagem quantitativa, a análise dos dados propicia completamente 

que a quantificação abrange um conjunto de procedimentos, técnicas e algoritmos 

destinados a auxiliar o pesquisador a extrair de seus dados subsídios, para 

responder à(s) pergunta(s) que o mesmo estabeleceu como objetivo(s) de seu 

trabalho (GATTI, 2004). Ainda para esse mesmo autor, os métodos de análise de 

dados que se traduzem por números podem ser muito úteis na compreensão de 

diversos problemas educacionais. Mais ainda, a combinação deste tipo de dados 

com outros oriundos de metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a 

compreensão de eventos, fatos, processos. As duas abordagens demandam, no 

entanto, o esforço de reflexão do pesquisador para dar sentido ao material levantado 

e analisado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados e discussões inerentes aos 

dados obtidos através dos instrumentos aplicados, conforme apontados 

anteriormente, bem como as inferências e demais situações que surgiram ao longo 

da intervenção. 

Foi realizada uma entrevista contendo questões objetivas e discursivas, 

(Apêndice A). A mesma foi dividida em três momentos. O primeiro momento tem a 

finalidade de conhecer o perfil social dos participantes e a visão destes em relação 

ao ensino de Química. O segundo momento apresenta informações com o objetivo 

de avaliar as ferramentas e as estratégias de intervenção no ensino de 

eletroquímica. No terceiro momento, foi observado o nível de aprendizagem do 

conteúdo de eletroquímica depois de aplicada a proposta de intervenção, por meio 

de uma prova com questões de vestibulares e do ENEM (Apêndice B). 

O Quadro 4 representa o perfil dos participantes. 

                Quadro 4 − Perfil social dos participantes 

QUESTÕES RESPOSTAS 

Faixa etária 
14 a 15 anos 4% 

16 a 18 anos 96% 

Reprovação 
Sim 12% 

Não 88% 

 Residente 
Urbana 88% 

Rural 12% 

 Desenvolve atividade remunerada Sim 28% 

Não 72% 

Sempre estudou em escola pública? 
Sim 64% 

Não 36% 

Escolaridade dos Pais 

Analfabeto e 
Fundamental I 

40% 

Fundamental II 16 

Ensino Médio 36% 

Superior 8% 

  FONTE: do autor. 
 
 

Trabalhou-se nesta pesquisa com um número de 25 alunos do 2º ano do 

Ensino Médio. Em relação à faixa etária, percebe-se que (n=4) 96% dos alunos 

estão entre 16 e 18 anos e apenas (n=1) 4% com faixa etária entre 14 e 15 anos. No 
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que diz respeito à reprovação, (n=3) 12% afirmaram que foram reprovados em 

algum ano escolar, já (n=22) 88% disseram que nunca foram reprovados, nem 

desistiram.  

Em relação ao domicílio, a pesquisa relatou que 88% dos estudantes estão na 

zona urbana e 12% na zona rural. Os alunos que residem na zona rural utilizam 

ônibus para chegar à escola, outros utilizam bicicletas, alguns motos, e outros vêm a 

pé. A pesquisa nos mostra que (n=18) 72% dos alunos entrevistados não 

desenvolvem atividades remuneradas, já (n=7) 28%, um número menor, executa 

algum trabalho remunerado. 

Relacionada à vida estudantil, a pesquisa demonstra que (n=16) 64% dos 

estudantes sempre estudaram em escola pública e (n=9) 36%, estudaram, em algum 

momento, em escola particular.  

Observando-se a escolaridade dos pais, os resultados revelaram que apenas 

(n=2) 8% dos pais possuem ensino superior, (n=9) 36% possuem o ensino médio, 

(n=4) 16% possuem o fundamental II relacionadas às séries que vão do 6ª ao 9ª 

Ano. (n=9) 36% têm o Ensino Fundamental I, que corresponde as séries do 1º ao 5º 

ano, e 1/4% são analfabetos. 

Do total de alunos matriculados no ano decorrente, (n=20) 80% residem sob a 

responsabilidade dos pais, (n=1) 4% moram com os avós e (n=4) 16% já são 

independentes. 

Gráfico 1− Opinião dos sujeitos quando questionados sobre gostar de   
estudar Química 

 
Fonte: Do autor 
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Dos 25 alunos entrevistados, (n=19) 76% afirmaram que gostam de estudar 

Química porque o conhecimento adquirido com esta disciplina contribui para a 

compreensão dos fenômenos da natureza com o cotidiano, além das atividades 

experimentais, proporcionadas por esta disciplina, que motivam e estão vinculadas à 

teoria. Para (n=2) 8%, que responderam gostar muito de estudar química, deve-se 

ao fato de que os conteúdos da química envolvem cálculos Matemáticos, já que 

estes alunos possuem facilidade com a disciplina supracitada, o que favorece o 

aprendizado em Química. Já (n=4) 16% não gostam de estudar química, por ser 

uma disciplina com muita abstração, não favorecendo sua compreensão. Em 

contrapartida aos alunos que afirmaram gostar e relacionaram este gosto aos 

cálculos, estes disseram não gostar pelo mesmo motivo, a presença excessiva de 

cálculos matemáticos. Estes ainda relataram que a quantidade excessiva de 

conteúdos estudados, metodologia fundamentada apenas na memorização, falta de 

atividade experimental viculada aos conteúdos ensinados, a linguagem química, tudo 

isso prejudica a compreensão e o entendimento dos conteúdos.  

                           Gráfico 2 – Opinião dos pesquisados sobre a importância de estudar Química  

 
Fonte: Do autor 

No que concerne a importância do estudo da Quimica, (n=23) 92% 

responderam que sim, que é importante estudar Química, pelo motivo de ser uma 

disciplina que se encontra presente no cotidiano e que os conteúdos são exigidos na 

prova do ENEM. Parte dos alunos alegaram, ainda, que servirá de base para alguns 

cursos superiores e o aprendizado contribuirá para toda a vida. Para (n=2) 8% dos 

sujeitos da pesquisa, a disciplina não é importante, não gostam da mesma, inclusive 
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porque afirmam que a profissão almejada independe do conhecimento desta 

disciplina. 

Mas, no geral, visualiza-se que os alunos compreendem que o ensino de 

Química  facilita o aprendizado em torno do mundo microscópio, identificando os 

átomos na estrutura da matéria, que os leva a entender o mundo macroscópio a partir 

dos fatos do cotidiano, dos experimentos, da bioquímica, das transformações 

energeticas, das questões ambientais, promovendo a condição de cidadania capaz 

de analisar criticamente a realidade. 

Tem-se, portanto, que embora a porcentagem de alunos que não veem o 

estudo da Química como sendo importante seja pequena, ela existe. Neste sentido, 

seria preciso repensar esta questão já que, de acordo com Bizzo (2010 p.28) o 

ensino de Química permite desenvolver um conjunto de habilidades e competências 

necessárias ao pleno exercício da cidadania e do mundo contemporâneo e ainda 

pode auxiliar para uma carreira profissional. O que demonstra ser este um estudo de 

grande relevância para atuação na sociedade. 

Para Santos e Schnetzler (1996), a Química desempenha um papel essencial 

na nossa vida. O seu conhecimento possibilita que o indivíduo participe ativamente 

da sociedade, seja no julgamento ou na tomada de decisões em prol do bem-estar 

da população. No mesmo pensamento, os autores Paulo Freire (1996) e Chassot 

(1993), propõem que é necessário que o professor promova uma vinculação entre o 

conteúdo escolar e o contexto no qual o aluno está inserido, para que assim haja a 

participação do indivíduo na sociedade. 

Os conceitos da Química devem ser explorados no sentido de desenvolver 

nos alunos a capacidade de tomada de decisão, valorizando os conhecimentos 

prévios destes sujeitos. Ao utilizar de ferramentas dinâmicas durante a exposição 

dos conteúdos, relacionando estes aos conhecimentos dos discentes, não haverá 

espaço para aulas apenas conteudistas, responsáveis por formar alunos reflexivos. 
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              Gráfico 3 – Compreensão dos sujeitos em relação ao conteúdo de 
                                  eletroquímica  
 

 
Fonte: Do autor 

 

Conforme o gráfico 3, (n=9) 36% acham o conteúdo de Eletroquímica difícil, 

(n=15) 60% acham que é médio e apenas (n=1) 4% acha que é fácil. O resultado da 

pesquisa está em consonância com outros pesquisadores entre eles, Czekster 

(2014), (DOYMUS, KARACOP e SIMSEK, 2010) que afirmam que dentre os 

diversos temas abordados, tais como: fusão, evaporação, difusão, células 

eletroquímicas, transferência eletrônica, condução iônica, e ligações 

intermoleculares fundamental para o aprendizado de química geral, a Eletroquímica 

é um dos considerados mais difíceis em todos os níveis de ensino. Para Özkaya 

(2002), por exemplo, as dificuldades de aprendizagem de eletroquímica têm origem 

no fracasso da aquisição de conhecimentos conceituais adequados, e às 

explicações insuficientes dos conceitos relevantes nos livros. 

Para Czekster (2014) as principais dificuldades relacionadas ao ensino e ao 

aprendizado de Eletroquímica, apontam que os estudos empíricos sobre o tema são 

bem mais escassos do que os realizados para outros tópicos da Química. O trabalho 

aponta que na maioria dos cursos de Química, tanto em nível médio como em nível 

superior, assim como na maioria dos livros-didáticos, este tema é dividido em dois 

tópicos: reações redox e células eletroquímicas. Esta divisão se justifica pelo fato de 

que os alunos necessitam primeiro compreender os processos de oxidação-redução, 

para depois aplicá-los em pilhas ou em processos eletrolíticos.  
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Quanto aos principais empecilhos encontrados por Treagust e Jong (2002), é 

possível citar: um número específico de contextos nos quais os conceitos 

eletroquímicos básicos adquirem diferentes significados, o que pode causar 

dificuldades de compreensão, por parte dos alunos. Por exemplo, os conceitos de 

oxidação e redução são, inicialmente (no início do nível médio), apresentados em 

um contexto fenomenológico como o ganho ou a perda do elemento oxigênio. Mais 

tarde os conceitos são apresentados em um contexto de cálculos, como o aumento 

ou diminuição do número de oxidação (outro conceito que pode ser trabalhado 

apenas com o uso de tabelas e regras algorítmicas) ou no contexto das partículas 

que compõem a matéria, neste caso, como a perda ou ganho de elétrons; podemos 

citar também os conceitos considerados mais básicos a respeito das reações 

eletrolíticas, como eletrólito, eletrodo, reação de eletrodo e diferença de potencial.  

Pesquisas apontam para um conjunto de dificuldades de aprendizagem no 

conteúdo de circuitos elétricos, que estão relacionados com o conteúdo da 

Eletroquímica. Estudos que demonstram essas dificuldades ao olhar para as pilhas e 

células eletroquímicas. Para Silva (2008) A compreensão dos conceitos envolvidos 

na Eletroquímica envolve também conteúdos relacionados à Física, além de 

linguagem química específica, a complexidade envolvida no estudo do tema implica 

nessas dificuldades, e, ainda, se estendem para a compreensão dos professores a 

respeito do tema. 

Assim, é real a necessidade de trabalhar o ensino de eletroquímica com 

temas estruturadores, como exemplo o impacto ambiental causado por descartes 

irregular das pilhas, com aula expositiva e dialogada enriquecidas com estratégias 

de ensino que utilizem os mais diversos recursos tecnológicos, como: quadro 

branco, experimentos alternativos, hipermídias e o software a pilha de Daniel, 

propiciando a construção do conhecimento que permita o desenvolvimento de um 

conjunto de conhecimentos de forma articulada, em torno de um eixo central, com 

objetos de estudo, conceitos, linguagens, habilidades e procedimentos próprios”. 

(BRASIL, 2002) 

Para esta pesquisa, o professor desenvolveu uma metodologia de ensino para o 

conteúdo de Eletroquímica com usos das TIC como ferramenta auxiliar para o ensino e 

aprendizagem. Foi solicitado aos alunos que avaliassem esta metodologia classificando-a 
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como tradicional, dinâmica ou inovadora. O gráfico 4 abaixo representa as respostas dadas 

pelos alunos. 

              Gráfico 4 – Opinião dos entrevistados sobre a metodologia utilizada pelo professor 

 
Fonte: Do autor 

 

Quando os participantes foram questionados sobre a metodologia usada por 

seu professor nas aulas de Química, (n=6) 24% responderam que a metodologia 

usada é tradicional, (n=14) 56% responderam que o professor usa metodologia 

dinâmica e (n=5) 20% dos entrevistados consideram a metodologia utilizada 

inovadora. Os resultados obtidos sinalizam que o processo educativo 

contemporâneo exige cada vez mais qualificação e mudança da postura do 

professor, a fim de que, gradativamente, abandone as abordagens tradicionais e 

possa desenvolver seu trabalho, de forma tal que os educandos sejam inseridos no 

contexto social. Além disso, deve possuir a habilidade de realizar análises e 

reflexões sobre sua prática educativa, para não se tornar um mero transmissor de 

conhecimentos e entender o contexto daquilo que estuda, analisando criticamente o 

que é veiculado pela mídia e agindo com cidadania, efetivando a educação química. 

O docente necessita ter clareza sobre os principais problemas de ensino 

aprendizagem que possam estar se tornando obstáculos para a compreensão dos 

conteúdos abordados por ele. A simples compreensão de um conceito científico, por 

parte do professor, não garante que este será assimilado da melhor forma por seus 

alunos, que necessitam realizar conexões com temas abordados em outras 

disciplinas, enxergar sua utilização e agir de forma crítica frente aos problemas do 

cotidiano. É necessário o professor fazer o uso de recursos como as TIC, 
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experimentação, vídeos e debate em sala de aula para motivar e despertar o 

educando para aprender os conceitos científicos vinculados ao ensino da Química. 

Estas ferramentas colaborativas têm demonstrado grande eficiência na motivação 

de alunos e professores, promovendo a construção do conhecimento em sala de 

aula de forma contextualizada, ao relacionar o conhecimento científico com o 

cotidiano dos alunos (CAVALCANTI; DEUS; SOARES, 2007; ZANON; GUERREIRO; 

OLIVEIRA, 2008). 

É importante destacar que a eficácia na utilização dessas ferramentas 

depende do uso que se faz delas, de como e com que finalidade elas são 

empregadas, cabendo ao professor planejar a sua aplicação em sala de aula. Dessa 

forma, quando bem empregados, esses recursos trazem uma contribuição para o 

aprendizado do aluno, que passa a dispor não somente da verbalização, mas, 

principalmente, de estímulos visuais e auditivos, garantindo uma melhor 

compreensão e assimilação dos conteúdos ministrados (CÓRDOVA; PERES, 2008). 

                       Gráfico 5−  Avaliação sobre a aula expositiva dialogada 

  
Fonte: Do autor 

O gráfico 5 representa as respostas da avaliação da aula expositiva dialogada 

ministrada pelo professor. Os resultados revelam que (n=8) 33% avaliaram como 

ótimo, (n=14) 54% dos alunos avaliaram como bom e (n=3) 13% responderam que a 

aula expositiva dialogada ministrada pelo professor é regular. Nenhum aluno avaliou 

a aula como ruim.  
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Durante muitos séculos, o único procedimento pedagógico usado na sala de 

aula foi à aula expositiva. Nesta estratégia, o foco era o professor, e o aluno ficava 

na posição de agente passivo da aprendizagem. 

Com o avanço das pesquisas sobre ensino e aprendizagem de Jean Piaget 

(1896-1980), Lev Vygotsky (1896-1934), Henri Wallon (1879-1962) e David Ausubel 

(1918-2008) foi mostrado o caminho para uma aprendizagem significativa, 

demonstrando a importância da ação de cada indivíduo na construção do próprio 

saber. Esses pesquisadores inauguraram uma nova concepção de ensino, em que o 

professor deixa de ser o centro das atenções e passa a ser o mediador entre o 

conhecimento e o aluno. 

Com isso, a aula expositiva dialogada na qual o professor é o mediador da 

aprendizagem, busca a participação ativa dos estudantes, cujo conhecimento prévio 

deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. O professor leva os 

estudantes a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir 

do reconhecimento e do confronto com a realidade, permitindo o favorecimento da 

análise crítica e resultando na produção de novos conhecimentos, além de 

proporcionar a superação da passividade e imobilidade intelectual dos estudantes 

(PESSATE E ANASTASIOU, 2003). Aliar os diversos recursos às aulas expositivas, 

favorece, complementa e enriquece a condução do ensino. 

Para que ocorra o sucesso na aprendizagem, o professor, além das aulas 

expositivas dialogadas, que já realiza naturalmente, pode enriquecer a sua 

estratégia de ensino, adotando recursos tecnológicos educacionais que facilitem a 

comunicação e propiciem uma maior atenção dos estudantes.  

Dentro destes recursos está o quadro branco ou lousa. Esta é uma das TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) mais antigas em todo mundo e a mais 

conhecida pelos professores (DOMINGUES, 2015). Tão antigas e familiares que 

raramente um curso de magistério ou licenciatura ensina a utilizá-las, talvez por 

achá-las simples ou óbvias demais. Gil (2008), explica que os quadros, sejam eles 

pretos, verdes ou brancos, lisos ou quadriculados, para serem utilizados com giz ou 

com pinceis, constituem, provavelmente, a mais universal de todas as características 

de uma sala de aula. E, ainda, são um dos mais eficientes recursos visuais 

disponíveis.  
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            Gráfico 6 −  Opinião dos entrevistados acerca do quadro branco 

 

Fonte: Do autor 

 

O gráfico 6, apresenta as respostas dos alunos referentes à utilização do 

quadro branco pelo professor, (n=3) 12% responderam ótimo, (n=17) 68% 

responderam como bom e (n=5) 20% é considerado regular. Nenhum aluno avaliou 

como ruim.  

São muitas as vantagens do uso dos quadros. Eles são acessíveis, práticos e 

versáteis. O ato de escrever sobre um quadro produz efeitos muito interessantes nos 

estudantes: contribui para a concentração na aula e os estimula a anotar o que o 

professor escreve. O quadro constitui, portanto, um local adequado para escrever 

palavras-chave ou nomes que sejam convenientes memorizar ao longo de uma aula 

expositiva (GIL, 2008) 

A lousa e o giz são um dos mais úteis, práticos e simples recursos visuais 

para o ensino-aprendizagem, por isso continuam presentes em todas as escolas, 

das mais pobres às mais sofisticadas, onde convivem lado a lado com recursos 

digitais inovadores (DOMIGUES, 2015). É o espaço privilegiado de 

esquematizações e representações do conteúdo ensinado, facilitando ao professor 

mostrar relações e sequências, destacar características, identificar semelhanças e 

diferenças, reforçar conceitos ou fórmulas.  

Longe de ser ultrapassada, essa tecnologia simples e de baixo custo exige 

técnica e conhecimento pedagógico para se tornar eficiente. É um poderoso recurso 
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didático de visualização de conteúdos que permanecerá durante muito tempo nas 

salas de aula do ensino fundamental ao ensino superior. 

Todas as ferramentas têm suas vantagens e suas limitações, uma aula expositiva, 

por exemplo, regrada exclusivamente na verbalização, quando estendida por muito tempo 

sem qualquer mudança, o estudante tende a se cansar e perder a atenção (GIL, 2008).  

Por isso, agregar recursos tecnológicos educacionais à sala de aula é uma rica estratégia 

em estímulo que desperta a atenção dos estudantes.  

Segundo Gil (2008), quando estes são bem elaborados e apresentados 

oportunamente acabam sendo capazes de despertar a atenção dos estudantes de forma 

bem superior à exposição oral e, consequentemente, de facilitar aquisição de novos 

conhecimentos e de contribuir para a formação de atitudes.  

              Gráfico 7− Avaliação dos participantes sobre os Recursos Multimídia 
 

 
Fonte: Do autor 

 

Os alunos avaliaram a utilização dos recursos midiáticos, vídeos e 

hipermídias utilizados pelo professor, e o resultado pode ser visualizado no gráfico 

apresentado, o gráfico 7, tendo-se o seguinte: ótimo, com (n=12) 48% dos 

entrevistados, bom para (n=10) 40% e regular para (n=3), correspondente a 12%. 

Nenhum aluno avaliou a utilização do recurso como ruim.  

Os recursos multimídias são apoio para apresentação oral ou aula expositiva. 

O grande atrativo desses recursos, para apresentações, é a sua capacidade de 

transmitir ideias e servir de apoio às observações do palestrante de forma objetiva 
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(LEITE, 2015). O vídeo usa ação, imagens e sons para prender a atenção, assim 

como ajuda na formação para memória de longa duração.  

                                     Figura 5: recorte do vídeo experimento pilhas de Daniel 

 
                                    Fonte: www.pontociencia.org.br  

Para este trabalho, o vídeo pôde ser utilizado para introduzir, motivar, ilustrar 

ou concluir um trabalho de ensino e aprendizagem, seu uso pôde permitir uma 

abordagem contextualizada e interdisciplinar de uma determina realidade da 

observação de fenômenos que demandam um tempo mais longo para ocorrer, como 

exemplo, uma demonstração audiovisual de uma aula experimental. 

             Gráfico 8− Opiniões dos participantes sobre o simulador Educacional 

 
Fonte: Do autor 

O gráfico 8 representa as percepções dos alunos quanto a utilização do 

simulador educacional A pilha de Daniel. O número de alunos que assinalaram como 

ótimo foi de (n=13) 52%; (n=4) 16% disseram ser bom, já para (n=7) 28% dos alunos 

avaliaram como regular e (n=1) 4% como sendo ruim.  

http://www.pontociencia/
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Uma categoria de Software que permite a percepção do papel atribuído ao 

computador no ambiente escolar são os softwares de simulação, pois eles 

favorecem o trabalho cooperativo, de reflexão, discussão, pesquisa e observação, 

promovendo a capacidade de indução. A simulação permite a criação de modelos 

dinâmicos e simplificados do mundo real, possibilitando a exploração de situações 

fictícias, de situações com risco, como manipulação de uma substância química ou 

objetos perigosos; como também de experimentos que são muito complicados, 

caros ou que demoram a ocorrer, ou de situações impossíveis de acontecer 

(VALENTE, 1998).  

O desenvolvimento de sistemas computacionais de apoio ao ensino, os 

chamados software educativos, vem conquistando seu espaço para a contribuição 

no processo de ensino aprendizagem, desde o ensino fundamental até o superior, 

tornando-se cada vez mais um amplificador de potencialidades da capacitação e 

aperfeiçoamento de alunos, professores e das próprias instituições de ensino. 

Tais simulações podem servir para testar fenômenos ou situações em todas 

suas variações imagináveis, para pensar no conjunto de consequências e de 

implicações de uma hipótese, para conhecer melhor objetos ou sistemas complexos 

ou ainda para explorar universos fictícios de forma lúdica. (LÉVY, 1999, p.69)  

De acordo com Morais (2003), a utilização dos softwares de simulação, como 

ferramenta metodológica, é positiva para a motivação dos alunos, já que seu uso 

possibilita uma interação com os resultados reais e em tempo real, fazendo-os 

perceber o que a ação produzida por eles influenciou no resultado, construindo o 

conhecimento a partir das suas observações e questionamentos, tornando o 

processo de ensino-aprendizagem mais prático como também tornando os alunos 

mais ativos na construção do conhecimento. 
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               Gráfico 9 − Avaliação sobre o experimento 

 
Fonte: Do autor 

A análise do gráfico 9 evidencia que a atividade experimental realizada em 

sala de aula foi avalida como ótima por (n=13) 52%, como boa por (n=10) 40% dos 

alunos entrevistados e apenas (n=2) 8% avaliaram como regular. Os resultados 

corroboram com as pesquisas relacionadas as atividades práticas, pois ambas 

motivam, facilitam, aprimoram e despertam o interesse do aluno pelo conhecimento 

da química, contribuindo assim para uma melhor aprendizagem.  

As atividades experimentais merecem especial atenção no ensino de 

Química. Há diferentes modalidades de realizá-las, como: experimentos de 

laboratório, demonstrações em sala de aula e estudos do meio. Sua escolha 

depende de objetivos específicos do problema em estudo, das competências que se 

quer desenvolver e dos recursos materiais disponíveis. Qualquer que seja o tipo, 

essas atividades devem possibilitar o exercício da observação, da formulação de 

indagações e estratégias para respondê-las, como a seleção de materiais, 

instrumentos e procedimentos adequados, da escolha do espaço físico e das 

condições de trabalho seguras, da análise e sistematização de dados (PCN+, 2002, 

p. 105). 

Visa-se a uma aprendizagem ativa e significativa, as abordagens dos temas 

devem ser feitas através de atividades elaboradas para provocar a especulação, a 

construção e a reconstrução de ideias. Dessa forma, os dados obtidos em 

demonstrações, em visitas, em relatos de experimentos ou no laboratório, devem 

permitir, através de trabalho em grupo, discussões coletivas, a construção de 
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conceitos e o desenvolvimento de competências e habilidades. Por exemplo, a 

análise de dados referentes a um boletim de produção de uma indústria siderúrgica 

pode servir de ponto de partida para a compreensão das relações quantitativas nas 

transformações químicas e, por conseguinte, nos processos produtivos. Deve ficar 

claro aqui que a experimentação na escola média tem função pedagógica, 

diferentemente da experiência conduzida pelo cientista. A experimentação formal em 

laboratórios didáticos, por si só, não soluciona o problema de ensino-aprendizagem 

em Química. As atividades experimentais podem ser realizadas na sala de aula, por 

demonstração, em visitas e por outras modalidades. Qualquer que seja a atividade a 

ser desenvolvida deve-se ter clara a necessidade de períodos pré e pós-atividade, 

visando à construção dos conceitos. Dessa forma, não se desvinculam “teoria” e 

“laboratório” (BRASIL, 1999, p.36). 

  Gráfico 10:  Contribuição do experimento para aprendizagem 

 
Fonte: Do autor 

O gráfico 10 está relacionado às opiniões dos alunos quanto às experimentações em 

sala de aula, se contribuiu para a aprendizagem. Dos alunos questionados, (n=19) 76% 

concordam completamente e (n=6) 24% concordam parcialmente. Os resultados do gráfico 

10 estão em consonância com o gráfico 09. Isto quer dizer que a aula experimental é uma 

maneira eficiente de ensinar e melhorar o entendimento dos conteúdos de Química, 

facilitando a aprendizagem. Os experimentos facilitam a compreensão da natureza 

da ciência e dos seus conceitos, auxiliam no desenvolvimento de atitudes científicas 

e no diagnóstico de concepções não-científicas. Além disso, contribuem para 

despertar o interesse pela ciência. 
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Inicialmente, deve-se considerar que uma atividade experimental oportuniza 

situações de investigação e o confronto dos alunos com o desconhecido, o inusitado 

ou o inesperado. Sem isso, atividades experimentais acabam por se resumir a 

receitas para serem executadas e reforçam o caráter dogmático da aula expositiva, 

neste caso, servindo apenas para confirmar a "verdade" proclamada pelos livros 

didáticos.  

Atividades experimentais bem planejadas desmistificam o trabalho científico e 

o aproximam do universo de experiência dos alunos que se percebem como 

construtores de conhecimento e redescobridores de leis e princípios científicos no 

momento em que realizam estas atividades e aparecem um problema, na medida 

em que delimitam e formulam a testagem de hipóteses, na coleta e no registro de 

dados, na apresentação dos resultados, etc. Se possível, deve-se trabalhar com 

projetos de pesquisa que envolvam "mente e mãos", isto é, oportunizem aos alunos 

o trabalho prático e o exercício do raciocínio científico.  

A experimentação constitui uma situação muito especial, pois além de operar 

como recurso cotidianamente presente nas atividades de grupos de pesquisas e em 

laboratórios industriais (pesquisa, produção e controle de qualidade), a atividade 

experimental tanto participa dos avanços e novas descobertas em química, como 

contribui decisivamente para que uma correta compreensão do sentido da química e 

de seus vários temas seja alcançada pelos estudantes. (LEAL, 2009 p.27) 

A realização de um experimento pode ser vista como uma oportunidade de 

concretizar ideias e conceitos trabalhados pelo professor na sala de aula. É por meio 

dessa realização que o método cientifico pode ser empregado pelos estudantes para 

que cheguem a conclusões. Um experimento que demonstre a condução de elétrons 

em diferentes soluções contendo eletrólitos (compostos moleculares ou iônicos 

dissociáveis) por meio do uso de uma lâmpada, ou ainda a eletrólise da água que, 

pelo emprego de corrente elétrica promove a decomposição dessa molécula em 

seus gases componentes: oxigênio e hidrogênio, e que podem ser coletados de 

modo a revelarem suas proporções formadoras no composto. Tal experimento é 

clássico, mas independente do conteúdo abordado, por mais abstrato e elaborado 

que seja, é importante e possível de ser realizado. Isto proporciona ao aluno a 

possibilidade de compreender o mecanismo pelo qual o fenômeno acontece. 
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Sabemos que não é fácil, pois demanda criatividade, persistência e investigação do 

professor. 

Assim, SILVA e ZANON (2000, p. 145) valorizam o olhar sobre a 

experimentação como sendo uma estratégia dinâmica e interativa que enaltece os 

significados de saberes e que favorece a construção dos conhecimentos, 

estimulando as atividades cognitivas dos alunos. 

Na busca em obter informações complementares, foi requerido aos alunos que 

discorressem sobre a aula de química, se houve contextualização com o cotidiano, se 

as estratégias de ensino facilitaram a aprendizagem do conteúdo e se as ferramentas 

de aprendizagem contribuiram para uma compreensão e aprendizagem em 

eletroquímica.  

A categorização se refere ao método das categorias, espécie de classificação 

dos elementos significativos e constitutivos da mensagem. A escolha dos critérios 

para a classificação depende dos objetivos e questões operacionais que possua o 

pesquisador. Essas categorias podem ser construidas de duas formas: no campo do 

estudo teórico e no procedimento da pesquisa. Nesta perspectiva, a luz do  

referencial teórico poderão surgir categorias percebidas no material pesquisado, 

mesmo que possam sofrer modificações no processo da pesquisa. Assim como, no 

material pesquisado poderão surgir categorias não elencadas anteriormente, quando 

da constituição da fundamentação teórica. Portanto, as leituras sucessivas e 

organização do texto em unidades de análise fizeram emergir categorias que 

permitisse reunir maior número de informações que proporcionasse a compreensão 

do objeto de estudo e suas questões específicas.  

Quadro 5 − Conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática 

Categoria  Respostas dadas pelos alunos pesquisados 
 
 
As aulas de químicas estão 
relacionadas com seu 
cotidiano? 
 
 

 

Aluno A: “Sim, alguns dos assuntos são coisas do dia a dia, 
que não sabemos e quando passamos a estudar aí 
descobrimos coisas além do que pensamos”. 
Aluno B: “Sim, no dia-a-dia nos deparamos com situações 
que exigem uma experiência em química para solucionar o 
problema”.  
Aluno C: “Sim, no dia a dia, em várias situações, em coisas 
simples que fazemos, está presente a química”. 
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De acordo com a afirmação dos alunos referente ao quadro 5, o professor 

ministra o conteúdo de Química relacionando com o cotidiano, com isso, percebe-se 

que é de grande importância essa ligação para que a aprendizagem do aluno se 

torne eficiente. Torna-se relevante apresentar a Química como uma ciência que 

estuda a matéria, as transformações químicas por elas sofridas e as variações de 

energia que acompanham estas transformações. O crescimento e metabolismo das 

plantas, a formação de rochas, o papel desempenhado pelo ozônio na atmosfera 

superior, a degradação dos poluentes ambientais, as propriedades do solo lunar, a 

ação medicinal das drogas; nada disto pode ser compreendido sem o conhecimento 

e as perspectivas fornecidas pela Química. Ela representa uma parte importante em 

todas as ciências naturais, básicas e aplicadas. 

Houve uma preocupação do professor em explorar, neste trabalho, um 

contexto real em relação ao descarte de pilhas e baterias, não se restringindo 

apenas aos aspectos conceituais associados à temática. Isto se justifica, pois os 

professores devem possuir o conhecimento de conteúdo e pedagógico, realizando 

conexões com o conhecimento que o aluno possui (ZEICHNER, 2008), mas 

vislumbrando uma compreensão mais elaborada acerca da temática que apresenta 

aspectos sociais, os quais estão relacionados ao uso e descarte de pilhas e baterias. 

O ensino desta área deve buscar formar cidadão cientificamente alfabetizado, 

capaz de não só identificar o vocabulário da ciência, mas também de compreender 

conceitos e utilizá-los para enfrentar desafios e refletir sobre seu cotidiano 

(KRASILCHIK; MYRIAM, 2010, p.19). 

Na maioria das escolas tem-se dado maior ênfase à transmissão de 

conteúdos e à memorização de fatos, símbolos, nomes, fórmulas, deixando de lado 

a construção do conhecimento científico dos alunos e a desvinculação entre o 

conhecimento químico e o cotidiano. Essa prática tem influenciado negativamente 

na aprendizagem dos alunos, uma vez que os discentes não conseguem perceber a 

relação entre aquilo que estuda na sala de aula, a natureza e a sua própria vida 

(MIRANDA; COSTA, 2007). 

Segundo os PCNEM (BRASIL, 1999), com a utilização das vivências dos 

alunos, os fatos do cotidiano, a mídia, a tradição cultural, dentre outros, é possível 
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reconstruir conhecimentos químicos significativos que permitem fazer interpretações 

do mundo físico com base nas ciências, a fim de se alcançar mudanças conceituais. 

Quadro 6 − Conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática 

Categoria        Respostas dadas pelos alunos pesquisados 
 

Baseado na sua vivência de 
sala de aula, fica mais fácil 
aprender os conteúdos de 
Química utilizando essas 
estratégias de ensino 
(Experimento, simulador, 
hipermídias e aulas 
expositivas) desenvolvidas no 
conteúdo de eletroquímica? 
Justifique sua Resposta 
 

 
Aluno A: “Sim, pois assim se torna fácil a compreensão do 
conteúdo facilitando assim o aprendizado”. 
Aluno B: “Fica sim. Porque é bem mais fácil para o 
professor explicar o assunto, os alunos entendem melhor 
com mais objetivos. 
Aluno C: “Sim, pois as aulas só com livros, apostilas, 
tornam mais difíceis a compreensão” 

As justificativas fornecidas pelos alunos estão em consonância com as  dos 

autores Cardoso e Colinvaux (2000). Eles observam que tanto a motivação quanto a 

desmotivação, demonstradas no ensino de química, estão basicamente associadas 

à presença de três fatores: necessidade/não necessidade; facilidade/dificuldade e 

teoria/prática. Assim sendo, a necessidade, a facilidade e a forma como o conteúdo 

é apresentado interferem no estudo da química.  

Vemos no quadro 6 que o professor deve valorizar a construção do 

conhecimento pelo aluno, estendendo o processo ensino e aprendizagem ao 

cotidiano, as práticas experimentais, aos simuladores educacionais, ao 

entendimento de algumas características do mundo e ao exercicio da cidadania. Um 

conhecimento químico associado à realidade do aluno, com estratégias bem 

planejadas, possibilita uma compreensão mais significativa dos conteúdos 

abordados, o que se pode traduzir num processo de ensino mais eficaz. Ao articular 

os conceitos químicos e o cotidiano, o professor conduz seu aluno a ampliar seus 

conhecimentos e o estimula à compreensão e interpretação de novos conceitos. 

Essa prática ajuda a reforçar o conteúdo do livro didático e proporciona aulas mais 

dinâmicas, capazes de incentivar os alunos a estudar Química (POZO, CRESPO, 

2009). 

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN de Química do 

Ensino Médio deixam claro que as ciências que compõem a área têm em comum a 

investigação sobre a natureza e o desenvolvimento tecnológico, e é com ela que a 

escola compartilha e articula linguagens que compõem cada cultura científica, 
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estabelecendo medições capazes de produzir o conhecimento escolar, na inter-

relação dinâmica de conceitos cotidianos e científicos diversificados, incluindo o 

universo cultural da Ciência Química. 

Quadro 7 − Conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática 

Categoria 
 

Respostas dadas pelos alunos pesquisados 

 
O conteúdo de eletroquímica 
ministrado com a utilização 
dos recursos metodológicos 
como: Datashow para 
exposição do conteúdo e 
vídeos, software educativo e 
atividades experimentais, 
contribuiu para uma melhor 
compreensão do conteúdo? 
Por quê? 

 

 

Aluno A: “Sim ajuda na compreensão com essas coisas dá 
para fazer exemplos e interessante e chama que a atenção 
dos alunos porque é diferente do que estamos acostumados a 
ver” 
Aluno B: “Sim, porque os assuntos explicados com essas 
metodologias, sem um auxilio seria mais difícil de entender, e 
com esses métodos vai mostrar imagens e nos ajuda a 
compreendermos”.  
Aluno C: “Sim, pois com estes recursos é mais fácil a 
compreensão do conteúdo, pois podemos visualizar e 
entender claramente o conteúdo” 

 

Diante das respostas dos alunos, o uso das TIC, em sala de aula, favorece a 

existência de um ambiente dinâmico, melhorando a atenção e aprendizagem do 

aluno. Lembrando-se que este recurso não deve ser limitado apenas a atrair a 

atenção, isto de certa forma já acontece naturalmente, porque as tecnologias já 

exercem certo fascínio nas novas gerações, diz SOARES (2006, apud LAMBACH); 

mas também a aprendizagem. A questão mais importante é garantir uma educação 

de qualidade com a incorporação das TIC como recurso didático ao processo 

pedagógico, aos mais diversos contextos educacionais.  

Os recursos utilizados nesta pesquisa podem colaborar significativamente 

para tornar o processo e aprendizagem mais eficiente e mais eficaz, mais motivador 

e mais envolvente. Estes recursos facilitam a pesquisa, a construção do 

conhecimento através da intercomunicação entre alunos e seus professores. 

Para isto, é necessário um conhecimento pedagógico geral, como, por 

exemplo, planejamento do conteúdo, organização do tempo, material, espaço de 

aprendizagem e do grupo. O professor deve despertar o interesse de quem aprende, 

fazendo uso de estratégias didática e metodológica que enalteçam o aprendizado de 

forma mais atrativa e dinâmica. 
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                           Gráfico 11 − Avaliação das dificuldades encontradas para aprender Eletroquímica 
 

 
Fonte: Do autor 

 

O Gráfico 11 apresenta respostas para o questionamento sobre qual a 

maior dificuldade em apender Química? (n=14) 56% responderam que são os 

cálculos matemáticos, (n=4) 16% a linguagem e metodologia, outros (n=5) 20% 

responderam que falta aulas práticas e, por fim, (n=2) 8% respoderam que é a 

comunhão de todos os fatores já citados. 

Os alunos afirmaram que entre os vários fatores que agravam a 

dificuldade em aprender Química está a compreensão dos conteúdos que envolvem 

cálculos. Uma possível justificativa para o elevado índice dessa categoria é a ênfase 

normalmente dada pelos professores ao papel da matemática no ensino de Química, 

ou seja, predomina um tratamento algébrico excessivo. A matemática é importante 

como uma ferramenta que auxilia na compreensão da fenomenologia química, bem 

como a solução de problemas práticos do cotidiano. Torricelli (2007) discute que um 

ensino centrado no uso de fórmulas e cálculos, memorização excessiva, contribui 

para o surgimento de dificuldades de aprendizagem e desmotivação dos estudantes. 

A dificuldade em aprender Química, devido aos cálculos matemáticos, é 

confirmada por diversos autores, como: Laburú, Barros e Kanbach (2007), assim 

como Mendonça e Cruz (2008). Eles apontam que a causa do desinteresse pelas 

aulas de Química é a forma como o conteúdo é apresentado, geralmente focando 

apenas em leis e fórmulas em desconexão com a realidade. Dessa maneira, pela 

forma com a disciplina é exposta acaba fazendo com que os alunos a rotulem como 

sendo “difícil e complicada”. O professor, por ser o mediador da aprendizagem, tem 
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como função cativar esses alunos para que estes percam esta visão distorcida da 

matéria, para isto é necessário relacionar os conteúdos abordados as necessidades 

básicas reais, de maneira que o aluno consiga ver a aplicação para aquilo que está 

sendo estudado, ou seja, que aprendizagem seja significativa. 

Ainda sobre as respostas do Gráfico 11, 16% dos entrevistados 

responderam que têm dificuldades em aprender Química devido à linguagem e à 

metodologia. É sempre um desafio o ensino de Química, já que esta possui uma 

linguagem regrada a símbolos, fórmulas, nomes de elementos ou substâncias, 

tabelas, gráficos, que requerem do estudante uma maior atenção e dedicação na 

compreensão e aprendizagem desta linguagem.  

Dessa maneira, para Chassot (2003, p.91), “ser alfabetizado 

cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza”. Para ele, 

entender essa linguagem permite uma interação melhor do cidadão com a 

sociedade na qual está inserido. No entanto, o autor enfatiza que seria desejável 

que todos os alfabetizados cientificamente “não tivessem apenas facilitada a leitura 

do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo – e, 

preferencialmente, transformá-lo em algo melhor” (p.94). De acordo com o teórico, a 

alfabetização científica “pode ser considerada como uma das dimensões para 

potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida” (p.91). 

Para Chassot (2003), a realização da alfabetização científica se fará quando. 

[...] contribuir para a compreensão de conhecimentos, procedimentos e 
valores que permitam aos estudantes tomar decisões e perceber tanto as 
muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhora da qualidade de 
vida, quanto as limitações e consequências negativas de seu 
desenvolvimento. (CHASSOT, 2003, p. 99). 

 

Sabe-se que o ensino das Ciências da Natureza (Química) tem 

contribuído pouco para a qualidade da aprendizagem. As avaliações realizadas – 

como, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mostra que os 

alunos não têm conseguido produzir respostas coerentes a partir de um conjunto de 

dados que exigem interpretação, leitura de tabelas, quadros e gráficos, e não 

conseguem fazer comparações ou fundamentar seus julgamentos. (OCPEM, 2006, 

p. 104) 
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Os professores são os que mais desejam que o seu educando saia do 

ensino médio sabendo Química. Aqueles são os responsáveis por despertar o 

interesse e a motivação para aprender os conteúdos da disciplina, promovendo o 

entendimento a respeito dos principais fenômenos naturais e como tais fenômenos 

se relacionam com a sociedade, favorecendo a mudança de comportamento dos 

alunos. 

                             Gráfico 12− Realização das Atividades de Aprendizagem 

 
Fonte: Do autor 

Das atividades propostas, (n=11) 44% fizeram e (n=14) 56% não realizaram. 

Os exercícios a serem realizados como tarefas extraclasses ajudaram a verificar se 

o aluno estava tendo progressos parciais durante o desenvolvimento de um 

determinado conteúdo. 

Com a resolução das atividades propostas tornou-se possível ao professor 

executar o processo de feedback, ajudando ao mesmo a perceber como estava 

sendo o aprendizado discente, quais pontos precisavam de atenção.  

O exercício pode ser entendido como uma situação em que o aluno dispõe de 

respostas, utilizando mecanismos automatizados que levam a solução de forma 

imediata, através da memorização de regras, fórmulas, equação e algoritmos 

(LOPES, 1994). Na presente pesquisa esta memorização não é colocada como 

propósito. Acredita-se que o exercício deve normalmente ser utilizado para 

operacionalizar conceitos, treinar algoritmos e usar técnicas, regras, equações ou 

leis químicas e para exemplificar. Alguns autores diferenciam exercício e problema 

através de suas características, como: no exercício existem uma solução e uma 

única resposta correta, são solucionados e objetivos e usam de técnicas para chegar 
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a uma solução. Em contraposição, nos problemas: existe resolução e a melhor 

resposta possível, são enfrentados e mais subjetivos, exigem o uso de estratégias 

de resolução (CAMPOS; NIGRO, 1999; SANTOS; SCHNETZLER, 1996; LOPES, 

1994).  

Santos e Schnetzler (1997) apontam diferenças entre exercício e problema da 

vida real. No exercício há: definição completa do problema, resultado esperado, foco 

disciplinar, certo/errado, conhecimento dirigido, aplicação de algoritmos. No 

problema da vida real há: definição imperfeita do problema, várias alternativas de 

solução, foco multidisciplinar, custo/benefício, conhecimento construído, elaboração 

de estratégias que visam solucionar o problema. 

Sabendo da importância das atividades extraclasse, também conhecido 

popularmente como tarefa de casa, é um momento singular para que o aluno reforce 

os conteúdos trabalhados em sala de aula. É na realização destas atividades que 

ajudará o estudante a memorizar os conteúdos, compreendê-los e se sentir seguro 

para realizar as provas e os conteúdos consecutivo. Com este comportamento, 

percebo que os alunos que realizaram estas atividades obtiveram um melhor 

desempenho na compreensão do conteúdo ministrado, como também nas atividades 

avaliativas, contribuindo desta forma para alcançar os objetivos proposto com esta 

tarefa. Por outro lado, alunos que não cumprem com seus deveres, não entregam 

trabalhos e não fazem as atividades, geralmente apresentam problemas de 

concentração e atenção, não conseguindo obter bom desempenho nas avaliações, o 

que pode contribui para uma provável desistência ou repetência escolar. 

                     Gráfico 13− Resultado da avaliação com questões baseada no Enem 

 
Fonte: Do autor 
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Conforme os dados do Gráfico acima, cerca de (n=14) 56% dos alunos 

obtiveram nota acima da média exigida pela escola, sete (7), (n=5) 20% dos alunos 

tiveram nota entre 5 e 6,9 e (n=6) 24% obtiveram nota inferior a 5. Esses resultados 

sinalizam que a proposta metodológica executada foi eficiente no processo de 

ensino e aprendizagem, demonstram o interesse e integração dos sujeitos 

pesquisados durante as aulas de Química com a utilização da proposta de ensino 

fazendo o uso da experimentação e software educativo, onde os alunos começaram 

a esboçar seu posicionamento – inicialmente tímido – e ao longo da pesquisa, aos 

poucos foram se soltando, mostrando sua habilidade ao fazer uso do software A 

Pilha de Daniel, absorvendo o conteúdo ministrado e entendendo melhor o meio em 

que vivem.  

Nesse sentindo, a literatura científica reporta que o planejamento das 

propostas de ensino frente ao conteúdo de Química é importante para a 

aprendizagem dos estudantes, nesse contexto Leach et al (2005) apud Pereira e 

Pires (2012) afirmam que as atividades que são planejadas de maneiras sequenciais 

podem contribuir para a aprendizagem de diversos conteúdos que se pretende 

ensinar. Na elaboração de tais atividades é necessário conhecer as principais 

dificuldades de aprendizagem já reportadas em pesquisas cientificas. Assim, o 

planejamento deve apresentar características capazes de promover conflitos 

cognitivos nos alunos, motivação para a aprendizagem significativa (ZABALA, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de trabalho que foi apresentada sugere à sala de aula uma 

dinâmica “alternativa”, o que diferenciou de outras mais tradicionais. Ao trabalhar 

com atividades metodológicas fundamentadas e diversificadas, possibilitou ao aluno 

vivenciar diferentes abordagens de um mesmo conteúdo ministrado, neste caso, a 

eletroquímica. Sabendo das dificuldades dos alunos para entender determinados 

conteúdos de química, foi preciso utilizar outras estratégias e abordagens para que o 

aluno superasse os desafios diante dessas dificuldades, o que contribuiu na 

aprendizagem destes. 

A variedade de recursos didáticos e estratégias metodológicas utilizadas 

nesta proposta, possibilitaram ao aluno compreender o conteúdo de diversas 

maneiras; a partir de uma aula expositiva dialogada utilizando o mais tradicional 

recurso didático que é o quadro branco. Foram agregados recursos tecnológicos 

como as hipermídias que estavam presentes nos slides e nos vídeos, atividade 

experimental e no simulador educacional. Pode-se descrever que foram aulas 

interativas, que estimularam e motivaram aprendizagem do conteúdo. Para tanto, a 

nossa percepção preliminar, pôde ser confirmada com o resultado da pesquisa 

através da prova com questões baseadas em vestibulares, no ENEM e do 

questionário, que embora as perguntas aplicadas no questionário aparentassem 

simplicidade, as mesmas revelaram informações valiosas que contribuíram para 

verificar as melhorias da prática pedagógica aplicada. 

Os dados da pesquisa deixaram perceptível que as TIC e os recursos 

tecnológicos foram bem avaliados pelos alunos e os mesmos avaliaram 

pedagogicamente e tecnicamente a metodologia como positiva.  

A avaliação dos alunos quanto as ferramentas auxiliares facilitou o processo 

de mediação dos conteúdos, mostrando-os o conteúdo de forma mais concreta e 

não apenas abstrata com um emaranhado de fórmulas, símbolos e equações, mas 

sim, apresentando em tempo real como as reações acontecem, comprovando que o 

ensino de química pode ser dinâmico e interativo. 

O resultado do instrumento avaliativo baseado nas questões de vestibulares e 

do ENEM mostrou que a maioria dos alunos obtiveram um maior índice de acertos e 
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uma pontuação igual ou superior a 7,0(sete). Analisando este nível de acertos dos 

alunos, refletimos que seja um momento de mudança em nossas ações como 

professor, a começar em deixar a comodidade de se ter os livros didáticos como o 

único material de apoio disponível para os alunos, não descartando sua importância 

como um dos principais componentes no ensino aprendizagem, mas utilizando como 

parte de um dos recursos, entre tantos outros, que auxiliam na aprendizagem do 

aluno. 

Dessa forma, pode-se concluir que o software A Pilha de Daniel e os demais 

instrumentos tecnológicos, associados a uma proposta didática podem contribuir 

para um ensino que desperte motivação e ocorra interação e um aprendizado que 

supere as dificuldades relacionadas ao cotidiano do discente. Sendo assim, o 

sucesso do ensino e aprendizagem passa pelo planejamento da disciplina, que deve 

ser feito em função da necessidade de um roteiro de trabalho. O docente deve 

preparar sua aula cada semana observando a realidade cognitiva do discente, 

fazendo uso de técnicas metodológicas e recursos didático, articulando 

adequadamente com o projeto formativo do aluno. 

A partir das respostas apresentadas pelos alunos, os resultados deste estudo 

permitiram concluir que a proposta do Ensino de Química com o uso da 

experimentação alternativa, associada a hipermídias e ao simulador educacional, 

com aporte teórico da teoria da aprendizagem de Vygotsky, valorizou a construção 

do conhecimento do aluno e a extensão do processo ensino-aprendizagem ao seu 

cotidiano, contribuindo assim, como facilitador e principalmente, motivador para a 

maioria deles, aumentando a interação destes tanto com o conteúdo quanto com o 

professor e elevando o desempenho na aprendizagem. Portanto, pode-se constatar 

que houve melhoria no ensino-aprendizado do conteúdo de eletroquímica e que os 

objetivos propostos para o ensino foram alcançados. 

Enfim, os participantes tiveram a oportunidade de aprender os conceitos 

científicos de Eletroquímica, através de aulas expositivas, vinculadas ao uso das 

hipermídias, experimentos alternativos e do software a pilha de Daniel. Diante de 

todo estudo apresentado, pode-se inferir que a escolha da metodologia teve impacto 

positivo na aprendizagem. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB 
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CCT 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – 
PPGECEM 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA POTENCIALIZAR O ENSINO E APRENDIZAGEM EM 

ELETROQUÍMICA 

Mestrando: Francisco Michell Silva Zacarias 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Ferreira Dantas Filho  

Prezado (a) aluno (a) 

Este Questionário tem a finalidade de colher informações que configurarão na prática de uma 

Pesquisa na área de formação inicial de professor de Química com a abordagem no enfoque dos 

temas geradores. Sua contribuição é de extrema importância para que eu possa coletar informações 

a fim de construir as possíveis abordagens metodológicas desta proposta.  

Antecipadamente, agradeço a atenção e credibilidade.  

 

Francisco Michell Silva Zacarias 

 

 

QUESTÕES 

 

 

1. Nome da escola onde estuda: _____________________________________________________ 

   Cidade: ________________________________________________________________________ 

1.1. Faixa Etária:  
 (   ) 13 a 15 anos   (   ) 16 a 20 anos   (   ) 21 a 25 anos  
 (   ) 26 a 30 anos  (  ) Mais de 30 anos 
 
1.2. Sempre estudou em escola pública: Sim (   ) Não (   ) 
1.3. Reprovação: Sim (   ) Não (   ) 
1.4. Reside: Zona rural (   ) Zona urbana (   ) 
1.5. Desenvolve alguma atividade remunerada: Sim (   ) Não (   ) 
1.6. Escolaridades dos responsáveis: 
     Analfabeto (   ) Fundamental I (   )  Fundamental II (   ) Médio (   ) Superior (   ) 
 
2. Você gosta de estudar Química? 
     (  ) gosto   (  ) gosto muito  (  ) não gosto 
      Por quê?______________________________________________________________________ 
 
3. Você considera o ensino de Química importante na sua trajetória escolar?  
    (   ) Sim. Justifique:________________________________________________________________ 
    (   ) Não. Justifique:________________________________________________________________ 
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4. Dos  itens abaixo,  quais você atribui  as suas dificuldades em aprender Química?  
   (   ) Cálculos matemáticos   (   ) Linguagem e metodologia  utilizadas em salas de aula  
   (   ) Falta de aulas Práticas   (   ) Todos 
 

5.Você considera que o experimento realizado durante a aula contribuiu com sua 
aprendizagem?  

    I. Concordo completamente  (   ) 
    II. Concordo parcialmente     (   ) 
    III. Discordo completamente (   ) 
    IV. Discordo parcialmente     (   ) 
  
6. Como você avalia o método utilizado pelo professor nas aulas de Química?  
    (    ) TradicionaL (    ) Dinâmico  (    ) Inovador  (    )    Outro:_______________________________ 
 
7. Em relação à aula ministrada você considera o conteúdo Eletroquímica: 

    (    ) Fácil   (    ) Médio  (    ) Difícil 
 
8. Como você avalia as estratégias de ensino e materiais utilizados pelo professor nas aulas? 
    a) Quadro Branco    
        (     ) Bom     (    ) Ótimo   (    ) Regular   (    ) Ruim 
    b) Exposição Teórica    
        (     ) Bom     (    ) Ótimo    (    ) Regular   (    ) Ruim 
    c) Simulador     
        (     ) Bom    (    ) Ótimo     (    ) Regular    (    ) Ruim 
     d) Experimento   
        (     ) Bom     (    ) Ótimo    (    ) Regular    (    ) Ruim 
     e) Vídeo/ Data show   
        (     ) Bom     (    ) Ótimo    (    ) Regular     (    ) Ruim 
 
9. A forma como vem sendo ministradas as aulas de Química,  está relacionada com o seu 

cotidiano?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
10. Baseado na sua vivencia de sala de aula, fica mais fácil aprender os conteúdos de Química 
utilizando essas estratégias de ensino desenvolvidas no conteúdo de eletroquímica? 
Justifique sua Resposta. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
11. O conteúdo de eletroquímica ministrado com a utilização dos recursos metodológicos 
como; datashow para exposição do conteúdo e vídeos, software educativo e atividades 
experimentais, contribuiu para uma melhor compreensão do conteúdo? Por quê? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

*** 
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APENDICE B – QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

1) Conhecendo as seguintes semi-reações e os respectivos potenciais padrão de redução 

  abaixo, determine a d.d.p da pilha formada pelos eletrodos indicados: 

 

Sn 2+ +  2e –
 Sn  E0 = – 0,14 V 

Ag 1+ + 1e –  
Ag  E0 = + 0,80 V 

a) + 0,54 V.   d) + 0,94 V. 

b) + 0,66 V.   e) + 1,74 V. 

c) + 1,46 V. 

 

2) Considere as seguintes semi-reações e os potenciais normais de redução: 

 

Ni 2+  +  2e –  


  Ni  E0 = – 0,25 V 

Au 3+ +  3e –  Au  E0 = + 1,50 V 

 

O potencial da pilha formada pela junção dessas duas semi-reações é: 

a) + 1,25 V.   d) – 1,75 V. 

b) – 1,25 V.   e) + 3,75 V. 

c) + 1,75 V. 

 

3) Para as questões 01 e 02 responda as perguntas a seguir: 

 

a) Quais as semi-reações? 

b) Qual a reação global? 

c) Quem sofre oxidação? 

d) Quem sofre redução? 

e) Qual o eletrodo positivo ou cátodo? 

f) Qual o eletrodo negativo ou ânodo? 

g) Qual o sentido do fluxo de elétrons pelo fio? 

h) Que eletrodo será gasto? 

i) Qual dos eletrodos terá a sua massa aumentada? 

j) Que solução concentra? 

k) Que solução dilui? 

l) Quem é o Agente Redutor? 

m) Quem é o Agente Oxidante? 
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4)  (Fuvest-SP) Na montagem abaixo, dependendo do metal (junto com seus íons), têm-se as 

seguintes pilhas, cujo cátodo (onde ocorre redução) é o cobre: 

 

Nas condições-padrão e montagem análoga, a associação que 

representa uma pilha em que os eletrodos estão indicados corretamente 

é: 

 

 

 

 

 

 

cátodo   ânodo 

a) níquel    chumbo. 

b) magnésio   chumbo. 

c) magnésio  alumínio. 

d) alumínio  níquel. 

e) chumbo  alumínio. 

 

5) (ENEM / 2012)  

O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas 

pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas 

fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma “lenda urbana”, pois ao retirar o anel 

da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de 

magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. 

A tabela apresenta as semirreações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais: 

 

 

 

Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas 

com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar 

diminuir o rendimento da sua reciclagem?  

a) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução.  

b) Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de redução.  

Ni 2+  +  2e –  Ni  E0 = – 0,25 V 

Mg2+  + 2e –   Mg E0 = – 2,37 V 

Pb2+   + 2e –    Pb E0 = – 0,13 V 

Al3+   + 3e –   Al E0 = – 1,66 V 
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c) Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais próximo do magnésio.  

d) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio. 

e) Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais facilmente que o alumínio. 

  
6) Na célula eletroquímica Al / Al3+ // Fe2+ / Fe  podemos afirmar que: 

a) O alumínio sofre redução. 

b) O ferro é o ânodo. 

c) Os elétrons fluem, pelo circuito externo, do alumínio para o ferro. 

d) A solução de Al3+ irá se diluir. 

e) No eletrodo de ferro, a barra de ferro sofre corrosão. 

 

7) (UFG) A corrosão de dutos é um sério problema na exploração do petróleo no mar. Uma 

alternativa simples para evitá-la é ligar os dutos a um metal de sacrifício. Considerando que os 

dutos utilizados em uma plataforma de exploração sejam de ferro, qual deve ser o metal mais 

adequado para evitar a corrosão? Potenciais padrão a 298K. 

  

Fe2+/Fe: -0,44V Ag+ /Ag: +0,80V 

Pb2+/Pb: -0,13V Au3+/Au: +1,69V 

Al3+/Al: -1,66V   

 

A) Alumínio  B) Berílio  C) Chumbo  D) Ouro  E)Nenhuma das alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


