
 

1Departamento de Química, Licenciatura em Química, Centro Universitário Fametro, 
ellensilva@yahoo.com.br 
2Departamento de Química, Acadêmico(a) de Licenciatura em Química, Centro Universitário 
Fametro. 

 
 

UMA ABORDAGEM DO ESTUDO DE ELETROQUÍMICA POR MEIO DE 
EXPERIMENTO NO ENSINO MÉDIO 

 
SILVA, Ellen Cristina Costa da1; FORTES, Ana Zeneida de Souza2; AVELINO, 

Lucielle Moreira2; SOUZA, Sabrina dos Santos2; COSTA, Thais Silva2 
 

A disciplina de Química é difícil do ponto de vista meramente teórico e uma das 
metodologias mais utilizadas para a transmissão de conhecimento ainda é a 
tradicional aula expositiva, onde na maioria das vezes não se faz o uso de 
contextualização, o que acaba limitando o entendimento dos alunos a respeito de 
situações-problema, relacionadas com o cotidiano dos mesmos. Muitos são os 
fatores que contribuem para essa prática na docência: Professores mal 
remunerados, escolas sem infraestrutura adequada, falta formação para os 
Professores, entre outras situações. Na Escola Estadual Benedito Almeida essa 
prática é vista com muita frequência, ocasionando alunos desmotivados, com 
grande falta de interesse, alto índice de evasão e muita pouca perspectiva de 
melhoria de vida. Foi nesse contexto que esse trabalho teve como objetivo 
proporcionar uma investigação junto aos alunos sobre a disciplina de Química e a 
metodologia usada pelo em sala de aula, dessa análise surgiu a proposta do 
estudo de eletroquímica para alunos do ensino médio por meio de experimento 
sobre pilha com materiais de baixo custo, visando contribuir com a prática 
docente e com o melhor entendimento do conteúdo para os alunos do 2º ano do 
Ensino Médio da Escola Estadual Benedito Almeida, Mauazinho, Manaus-AM. A 
metodologia seguiu em duas partes: a primeira com uma aula teórica tradicional 
com cerca de 20 alunos sobre eletroquímica, assunto esse ministrado na época 
pela professora e o qual os alunos tiveram muitas dificuldades, seguida de um 
experimento sobre pilhas o qual foi feito com materiais do cotidiano do aluno, com 
demonstração de como uma pilha é produzida e como se comporta, e um 
questionário com respostas de múltipla escolha sobre a metodologia utilizada 
para a compreensão do assunto. Durante a aplicação do projeto foi possível 
perceber o interesse dos alunos manifestado por meio da frequência assídua, 
participação nas aulas e um significante interesse pela disciplina observado pelas 
perguntas e dúvidas que foram respondidas na hora do experimento. A 
metodologia para conciliar teoria com a prática na forma do experimento também 
foi muito elogiado pela professora que solicitou que fosse feito mais vezes, assim 
como despertou o interesse da mesma em fazer atividades semelhantes. Desta 
maneira percebe-se que a maioria dos educandos desenvolveu maior capacidade 
na aprendizagem do conteúdo, um bom desempenho em atividades que requer 
atenção, concentração e na compreensão do compromisso com a ciência e com a 
sociedade que o cerca. Pois, alunos devem receber ensinamento formal para 
saberem resolver situações que apareçam em suas vidas. 
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