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RESUMO  

A disciplina Química busca propiciar uma aprendizagem que garanta aos 

alunos condições de compreender e desenvolver a consciência plena de suas 

responsabilidades e direitos ao mesmo tempo que constroem os conhecimentos 

científicos inerentes à disciplina. Contudo, temos a impressão que o ensino desta 

disciplina é encarado pela maioria dos alunos como sendo distante da realidade em 

que estão inseridos e repleto de fórmulas e teorias a serem decoradas. É necessária 

a superação da prática docente centrada na memorização e reprodução de conceitos 

científicos. Nesse cenário, surgiu o interesse do presente estudo com o objetivo de 

avaliar o impacto do uso dos objetos de aprendizagem no desempenho dos alunos do 

Ensino Médio, no conteúdo de estequiometria, através de um estudo experimental. 

Este trabalho foi fundamentado teoricamente nos trabalhos e pesquisas de Carneiro 

e Silveira (2014), Tarouco e Dutra (2007), Santos e Silva (2014), Costa e Zorzi (2008), 

Silva (2015), Grisolía e Grisolía (2009), Staver e Lumpe (1995), Moran, Masetto e 

Behrens (2006), Oliveira (2013), Sabbatini (2012), Beck (2002), entre outros. Foi 

desenvolvida uma pesquisa de caráter experimental na qual coletamos dados 

quantitativos e qualitativos através da aplicação de uma escala de Likert e um teste 

(pré e pós) com alunos de duas turmas da 1ª série do Ensino Médio. A análise dos 

dados revelou que o uso dos objetos de aprendizagem facilita a compreensão de 

termos/conceitos teóricos e que por vezes não são possíveis de serem visualizados 

pelos alunos. Podemos afirmar que existe uma grande defasagem dos conteúdos 

matemáticos necessários para compreensão dos cálculos estequiométricos, fazendo 

assim necessária a realização de prática interdisciplinar que visem o desenvolvimento 

das habilidades lógico-matemáticas fundamentais para o conteúdo de Química. Com 

base nos resultados dos testes, para esse grupo em estudo, podemos concluir com 

certa segurança que a utilização dos objetos de aprendizagem para o ensino de 

estequiometria foi eficiente e eficaz auxiliando na construção da aprendizagem 

significativa. Observamos que os resultados vão de acordo com a nossa hipótese 

experimental, ou seja, o uso dos objetos de aprendizagem interfere positivamente no 

ensino-aprendizagem dos conteúdos de estequiometria. Assim, podemos considerar 

que é preciso capacitar o professor para fazer um uso mais efetivo dessa ferramenta 

em sala de aula, bem como contribuir para a construção da autonomia do educando 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem. Estequiometria. Metodologias de ensino. 



 
 

ABSTRACT 

The Chemistry discipline seeks to provide learning that guarantees students the 

conditions to understand and develop full awareness of their responsibilities and rights 

while building the scientific knowledge inherent to the discipline. However, we have the 

impression that the teaching of this discipline is regarded by most students as being 

far from the reality in which they are inserted and full of formulas and theories to be 

decorated. It is necessary to overcome the teaching practice centered on the 

memorization and reproduction of scientific concepts. In this scenario, the interest of 

the present study arose in order to evaluate the impact of the use of learning objects 

on the performance of high school students, in the content of stoichiometry, through 

an experimental study. This work was theoretically grounded in the works and 

researches of Taro and Dutra (2007), Santos e Silva (2014), Costa e Zorzi (2008), 

Silva (2015), Grisolía e Grisolía (2009), and Carneiro and Silveira (2014). Staver and 

Lumpe (1995), Moran, Masetto and Behrens (2006), Oliveira (2013), Sabbatini (2012), 

Beck (2002), among others. An experimental research was developed in which we 

collected quantitative and qualitative data through the application of a Likert scale and 

a test (pre and post) with students from two classes of the 1st grade of High School. 

Data analysis revealed that the use of learning objects facilitates the understanding of 

theoretical terms / concepts and that sometimes are not possible to be visualized by 

the students. We can say that there is a large gap in the mathematical content needed 

to understand stoichiometric calculations, thus making it necessary to carry out 

interdisciplinary practice aiming at the development of fundamental mathematical-

logical skills for the content of Chemistry. Based on the results of the tests, for this 

study group, we can conclude with some certainty that the use of learning objects to 

teach stoichiometry was efficient and effective, helping to build meaningful learning. 

We observed that the results go according to our experimental hypothesis, that is, the 

use of learning objects interferes positively in the teaching-learning of stoichiometry 

contents. Thus, we can consider that it is necessary to train the teacher to make a 

more effective use of this tool in the classroom, as well as to contribute to the 

construction of the student's autonomy in the teaching-learning process. 

Keywords: Learning objects. Stoichiometry. Teaching methodologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A disciplina Química, principalmente no nível médio, busca propiciar uma 

aprendizagem que garanta aos alunos condições de compreender e desenvolver a 

consciência plena de suas responsabilidades e direitos ao mesmo tempo que 

constroem os conhecimentos científicos inerentes à disciplina. Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN – a Química é enfatizada como sendo “[...] um 

instrumento da formação humana que amplia os horizontes culturais e a autonomia 

no exercício da cidadania [...]” (BRASIL, 2002, p.87). Contudo, temos a impressão que 

o ensino desta disciplina é encarado pela maioria dos alunos como sendo distante da 

realidade em que estão inseridos e repleto de fórmulas e teorias a serem decoradas 

(BRITO et al, 2011). 

A ineficácia do ensino de Química não é peculiar da educação básica, no 

nível superior é comum encontrarmos matrizes curriculares inadequadas, voltadas 

mais para a formação técnica e esquecendo a formação pedagógica dos professores. 

Quanto aos cursos de pós-graduação em Química, em sua maioria são cursos 

dedicados à pesquisa científica da ciência química, poucos são voltados para a 

pesquisa da prática docente de Química. Esse modelo de formar professores ajuda a 

tornar o ensino nas escolas básicas deficitário, pois a aprendizagem é uma mudança 

de postura frente aos novos conhecimentos construídos. Espera-se, portanto, que os 

professores possuam uma formação didática que possibilite o desenvolvimento de 

abordagens metodológicas dos conteúdos que possam facilitar a compreensão e a 

assimilação de tais conhecimentos. 

Faz-se necessário a superação da prática docente centrada na 

memorização e reprodução de conceitos científicos. Assim, poderemos atingir a 

finalidade de nossa educação que é a formação de personalidade humano-histórica. 

O que está em consonância com o estabelecido pelas Orientações Curriculares para 

o Ensino Médio (OCEM) para a disciplina Química, a qual deve ser vista “ [...] na 

qualidade de instrumento cultural essencial na educação humana, como meio 

coparticipante da interpretação do mundo e da ação responsável na realidade” 

(BRASIL, 2006, p.109). 

Nesse cenário, surgiu o interesse do presente estudo, pois, para a maioria 

dos professores de Química, é inquietante perceber que grande parte dos alunos 
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apresentam dificuldades em aprender, compreender e utilizar os conteúdos químicos. 

E também que esses alunos muitas vezes consideram o ensino dessa disciplina, e de 

outras que compõem a área das Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, enfadonho e sem utilidade prática. Isso ocorre, primeiro, porque tal 

ensino se resume muitas vezes à resolução de cálculos matemáticos e memorização 

de regras de nomenclatura de compostos. Segundo, porque existe a crença, que 

ainda circula em meio aos alunos, de que os conteúdos aprendidos em sala de aula 

não fazem parte do seu cotidiano, reflexo de uma abordagem não-contextualizada, 

adotada pela maioria dos professores. 

Já nos anos 90 se constatava que o Ensino de Química era realizado 

muitas vezes de forma errônea, no que diz respeito ao processo da construção da 

aprendizagem significativa, pois  

 

O processo de ensino de química se concentra na transmissão e na cobrança 
de conteúdos científicos prontos, acabados, inquestionáveis, em que não há 
lugar para problemas e discussões de ensino, mas só de aprendizagem, já 
que os alunos são sempre atribuídos a responsabilidade pela ineficiência 
daquele processo (SCHNETZLER, 1994 p, 64). 

 

Nos anos 2000, alguns autores como Lima, David e Magalhães (2008) 

compreendiam que o ensino de Química no Brasil ainda era classificado como sendo 

muito tradicional, centrado na transmissão de conceitos e de princípios químicos 

enfatizando as expressões matemáticas associadas a eles, em detrimento do 

significado lógico e da interpretação química e fisicoquímica dos fenômenos 

correspondentes. Para Chassot, faz necessário que as formações iniciais e 

continuadas sejam vistas como ferramentas para mudar o cenário em relação ao 

ensino de Química.  

 
Defendo sempre que licenciado, mesmo que não vá operar com aparelhagem 
tão sofisticada quanto o químico industrial, nem trabalhar com produtos tão 
puros quanto o bacharel em Química, merece uma preparação com a maior 
e melhor excelência, pois vai “mexer” na cabeça das crianças, dos jovens ou 
adultos, ensinando-lhes uma nova maneira de ler o mundo com a linguagem 
química (CHASSOT, 2004, p. 52). 

 

É necessário um novo repensar no ensino de Química, buscando-se 

alternativas e metodologias que o tornem mais prazeroso e efetivo. Percebe-se a 

importância de dar significado prático às teorias vistas em sala de aula (GOMES; 

PROCHNOW, 2017). 
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Dentre as alternativas de ensino, encontramos os chamados Objetos de 

Aprendizagem (OA) que são ferramentas didático-pedagógicas que surgiram dentro 

do contexto do forte desenvolvimento tecnológico. Essa ferramenta é uma 

metodologia alternativa de ensino que incentiva a participação ativa dos alunos para 

construção da aprendizagem. Sua origem na educação brasileira data da década de 

1990, quando iniciaram os cursos à distância.  

Os Objetos de Aprendizagem possuem um conceito amplo e variado. Para 

o Learning Object Metadata (LOM), do Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) são “qualquer entidade, digital ou não, que pode ser usada, reutilizada ou 

referenciada durante a aprendizagem apoiada em tecnologia” (CARNEIRO; 

SILVEIRA, 2014, p.238). Para Tarouco e Dutra (2007), os Objetos de Aprendizagem 

são acessíveis e facilitadores da aprendizagem. Eles os definem como sendo 

ferramentas reutilizáveis que usam várias modalidades de mídia em um contexto 

educacional. 

Entretanto, os Objetos de Aprendizagem ainda são pouco utilizados nas 

aulas de Química. Afirmamos isso com base em nossa prática de professora de 

Química e algumas pesquisas que já foram publicadas sobre o uso dos Objetos de 

Aprendizagem (TROGELLO; LANGHI, 2013). Em consonância com os autores acima 

citados e conhecendo a realidade da maioria das escolas de educação básica do 

Estado do Ceará (CE), propomos, nesse contexto, pesquisar como as ferramentas 

chamadas de Objetos de Aprendizagem podem ser utilizadas na disciplina Química 

como meio para viabilizar aos nossos educandos a realização de experimentos que 

visem facilitar a construção de um conhecimento significativo e prazeroso, 

possibilitando ainda, o trabalho com conceitos muitas vezes abstratos e/ou com 

simulações para compreendermos como ocorre na situação real a inserção da 

tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. 

Diante do exposto, fizemos alguns questionamentos: 

1. Como os Objetos de Aprendizagem poderiam ser utilizados na 

construção do conhecimento na disciplina de Química? 

2. Quais os reais ganhos da utilização desses Objetos em sala de aula? 

O objetivo geral da pesquisa foi: 

Avaliar o impacto do uso dos Objetos de Aprendizagem no desempenho os 

alunos do Ensino Médio, no conteúdo de estequiometria através de um estudo 

experimental. 
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Tivemos como objetivos específicos: 

a) Conhecer a opinião dos alunos em relação as metodologias de ensino 

utilizadas em sala de aula na disciplina Química; 

b) Conhecer a visão dos alunos em relação a própria disciplina; 

c) Identificar as vantagens e desvantagens da utilização da metodologia 

dos Objetos de Aprendizagem. 

 

Partimos da hipótese de que o uso de objetos de aprendizagem são 

ferramentas valiosas que auxiliam no ensino de Química melhorando a compreensão 

dos alunos sobre os fenômenos químicos que ocorrem no cotidiano e a teoria 

ensinada pelo professor em sala de aula. 

Com este trabalho, pretendeu-se compreender como os objetos de 

aprendizagem são incorporados ao processo de ensino do conteúdo de 

estequiometria para facilitar a construção desse conhecimento e, consequentemente, 

a aprendizagem satisfatória dos educandos. Este estudo pode também contribuir com 

os estudos sobre o ensino de Química, especificamente com a pesquisa sobre o 

ensino com uso dos Objetos de Aprendizagem, buscando compreender como essa 

ferramenta é utilizada efetivamente em sala de aula e identificar que estratégias de 

uso melhoram o desempenho dos alunos. 

Consideramos, ainda, que o material produzido irá somar-se aos relatos de 

experiências já existentes sobre a importância da utilização de metodologias 

inovadoras, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Para isso este trabalho foi organizado em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentamos e discutimos os pressupostos teóricos que fundamentam esta 

pesquisa, subdivididos em tópicos que tratam do ensino de Ciências no Brasil, ensino 

de Química no Brasil, ensino de estequiometria, metodologias alternativas e os 

objetos de aprendizagem. 

No segundo capítulo, descrevemos o desenho metodológico desta 

pesquisa, caracterizando o tipo de pesquisa, o contexto em que ocorreu, os sujeitos 

que participaram, os instrumentos usados para coleta de dados, os procedimentos 

para coleta e para a análise dos dados e os aspectos éticos. 

No terceiro capítulo, analisamos e discutimos os dados coletados por meio 

da aplicação da escala de Likert. Esse capítulo está organizado da seguinte forma: 

iniciamos com a análise qualitativa dos dados da escala de Likert; analisamos a 
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opinião dos alunos em relação a disciplina Química; visões dos alunos sobre a relação 

interdisciplinar Química e Matemática e, por fim, analisamos as opiniões dos alunos 

em relação as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula. 

No quarto capítulo, passamos para análise estatística dos dados do teste 

por grupo de participantes. Vale salientar que para análise estatística usamos o 

programa estatístico Statistical Pacxage for the Social Sciences (SPSS), versão 17, 

para rodar a estatística descritiva e o teste t para amostras independentes. 

Nas considerações finais, fazemos uma retomada das principais questões 

discutidas no decorrer do trabalho, dos objetivos e das questões de pesquisa, bem 

como dos dados e resultados discutidos e analisados, cruzando todas essas 

informações para comprovar como os Objetos de Aprendizagem podem influenciar o 

desempenho dos alunos participantes da pesquisa no conteúdo de estequiometria. 

Por fim, ressaltamos as limitações e as contribuições deste trabalho e os caminhos 

que se abrem para futuras investigações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O processo educativo é dinâmico e os objetivos da educação se modificam 

para atender as expectativas geradas pelo contexto vivenciado pela sociedade. Para 

compreendermos a dimensão dos conhecimentos químicos construídos na escola faz-

se necessário entender como se deu a organização desta disciplina ao longo dos anos 

e o que a sociedade contemporânea espera da referida disciplina nesta etapa da 

escolaridade. 

Para isso, organizamos a fundamentação teórica nos seguintes tópicos: 

Ensino de Ciências no Brasil, o qual traz uma pequena abordagem de como se 

implantou e vem se desenvolvendo o ensino de Ciências nas instituições brasileiras; 

Ensino de Química no Brasil faz um breve levantamento da organização desta 

disciplina, os objetivos traçados nos documentos oficiais; Ensino de Estequiometria; 

Metodologias Alternativas, neste tópico discutiu-se a importância do uso de 

metodologias de ensino diferenciadas; e, por fim, onde tratou-se dos Objetos de 

Aprendizagem, metodologia de ensino que é objeto de nossa pesquisa.   

 

2.1 ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL 

 

O ensino de Ciências no Brasil evoluiu ao longo dos anos e das reformas 

educacionais (Figura 1). A respeito da evolução desta área de conhecimento observa-

se que não se restringe apenas a forma de como ele é ofertado, mas inclui também 

os objetivos que se deseja alcançar.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 1- Linha cronológica dos marcos no Ensino de Ciências no Brasil 
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Durante o período colonial não existiu no Brasil nenhuma menção ao 

ensino de Ciências. Este fato torna-se compreensível quando paramos para analisar 

o contexto da época, onde a apatia dos portugueses era dominante em relação aos 

avanços tecnológicos e econômicos da Europa. Com isso os avanços científicos neste 

período foram insignificantes. No ano de 1549, os jesuítas, buscaram desenvolver no 

Brasil a educação formal, em que o ensino privilegiava a formação humanista 

direcionado para a formação da elite (PORTO; KRUGER, 2013). 

No início do século XIX surgiram no Brasil as primeiras escolas com 

objetivos de formação técnica. Nesta época, o sistema educacional era voltado para 

o estudo das línguas clássicas e da Matemática. Havia entre os estudiosos duas 

visões divergentes em relação a Ciências: um grupo acreditava no uso do 

conhecimento das Ciências para resolução de problemas práticos do dia-a-dia e um 

outro grupo acreditava que a Ciência deveria focar no recrutamento dos futuros 

cientistas. Essa segunda visão prevaleceu, sendo o ensino das Ciências 

desprestigiado perante a sociedade e realizado com metodologias pautadas na 

memorização. Com a Constituição de 1824, o direito à educação passou a ser previsto 

no artigo 179, inciso XXXII e XXXIII, também previu a criação de Colégios e 

Universidades para o ensino de Ciências, Artes e Letras (TEIXEIRA, 2016). 

No ano de 1837, com o objetivo de servir de modelo para outros 

estabelecimentos de ensino e implantar as disciplinas científicas, foi criado o Colégio 

Pedro II (ROSA; TOSTA, 2005). No ano de 1932, com a publicação do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação, ocorreu a defesa da educação como obrigatória, gratuita e 

leiga. Esse documento criticava ainda o sistema vigente de ensino, o qual destinava 

um tipo de escola para o rico e outro para o pobre (ARANHA, 2006). 

Após a II Guerra Mundial, o ensino de Ciências no Brasil foi reformulado e 

adquiriu novo status. O Brasil tentava superar a dependência industrial e torna-se 

autossuficiente. Inicialmente, houve uma preocupação com a formação de cientistas, 

e, posteriormente, com a formação de cidadãos conscientes dos conhecimentos 

científicos (ZALESKI, 2013). No ano de 1950 o Ensino de Ciências era voltado para 

formação dos cientistas. Para atingir esse objetivo foram construídos laboratórios nas 

escolas brasileiras e o currículo de Ciências foi unificado. Em 1960, percebendo que 

esse modelo de ensino, voltado para a formação de cientistas, não atendia o que a 

sociedade desejava, reformulou-se esse objetivo, passando então o ensino de 
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Ciências ser visto como ferramenta para formação dos cidadãos através do método 

científico. 

Dentro do contexto de redemocratização do país, período compreendido 

entre 1937-1945, após a queda do Estado Novo, foi elaborada a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), que foi promulgada somente em 

1961. Um dos fatores para demora na sua promulgação foi o intenso debate gerado 

entre os grupos – defendiam a prioridade da escola pública, sendo obrigação do 

Estado suprir a demanda de ensino obrigatório, gratuito e laico – e os partidários da 

liberdade de ensino – defendiam que os recursos financeiros deveriam ser 

transferidos para instituições particulares que ministrariam o ensino de acordo com a 

orientação da família, devendo o estado somente agir nos espaços não preenchidos 

pela iniciativa privada. Após longo debate, foi proposto um texto conciliador entre os 

dois grupos e promulgada a Lei n° 4.204/61, garantindo igualdade de tratamento e 

disponibilidade de verbas para escolas públicas e privadas. Não houve muitas 

mudanças em relação a estrutura tradicional do ensino. O sistema continuou 

organizado em a) ensino pré-primário; b) ensino primário; c) ensino médio: ginasial e 

colegial; d) ensino superior (RESCIA, 2007). O currículo deixou de ser fixo e rígido 

para todo o território nacional. Ela ampliou as Ciências no currículo escolar, buscando 

através do exercício do método científico desenvolver o espírito crítico dos alunos 

(KRASILCHIK, 2000). 

Em 1964, com a ditadura militar, o papel social da escola tomou um novo 

objetivo que foi o de possibilitar que o regime militar permanecesse no poder. Com 

isso, a Lei n° 4.024/1961 foi alterada pela Lei n° 5.692/1971, que fundiu o ensino 

primário com o ginásio. O primário passou a ter duração de oito anos, sendo 

obrigatório para as crianças e jovens de 07 a 14 anos de idade. E o segundo grau 

passou a ter duração de 3 ou 4 anos, tornando-se profissionalizante, dedicado a 

formação de técnicos e auxiliares-técnicos para preenchimento de postos de trabalho 

na indústria, comércio, serviços e agricultura, como também atender a política 

governamental de conter a demanda do ensino superior. O ensino voltou-se para 

formação técnica profissional, a inspiração tecnicista toma lugares nas escolas. 

Assim, a preocupação deixou de ser com “o conteúdo a ser trabalhado” e passou a 

ser com “a maneira de se trabalhar” os conteúdos escolares. Nesse período surgiu 

também um dilema entre a formação científica versus formação profissionalizante. 

Enquanto, nas escolas públicas o ensino era voltado para a formação profissional, as 
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escolas privadas preparavam seus alunos para os cursos superiores (MENDES, 

2009). 

Houve grande resistência por parte de alunos, professores, proprietários de 

escolas e outros segmentos forçando uma nova reinterpretação dessa lei pelo Parecer 

n°76/75, do Conselho Federal de Educação, deixando a formação profissional a cargo 

das escolas técnicas. Nos anos de 1980, o ensino de Ciências passou a ter como 

propósito a formação do trabalhador (técnico) cidadão. Com a Constituição de 1988, 

teve início um novo projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual 

gerou muitas polêmicas e discussões. Uma das mais importantes foi a discussão em 

torno do Sistema Nacional de Educação, o qual defendia uma ação conjunta das 

esferas federal, estaduais e municipais com foco a assegurar a universalização da 

educação e de seu padrão de qualidade em todo o território nacional. 

Em 20 de dezembro de 1996, a nova LDBN, Lei 9.394/96 foi sancionada e 

ficou conhecida como Lei Darcy Ribeiro, essa nova lei foi vista pelos governantes 

como flexível suficiente para se adequar as diferentes situações da educação 

nacional. O ensino ficou dividido em níveis: educação básica (educação infantil, 

ensino fundamental e médio) e a educação superior (RESCIA, 2007). 

Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei N° 9.394/96, a 

educação escolar passou a vincular o mundo do trabalho e a prática social. Sendo 

assim, o ensino de Ciências foi voltado para a formação do cidadão sócio-cultural-

histórico, tendo a etapa do ensino médio “a função de consolidação dos 

conhecimentos e a preparação para o trabalho e a cidadania para continuar 

aprendendo” (KRASILCHIK, 2000, p.87). No século XXI, este ensino ganhou novos 

aliados com as tecnologias, tendo como princípio a formação de cidadãos pensadores 

e transformadores de sua realidade (ZALESKI, 2013).  

Já nos anos 2000, entre os meses de outubro 2015 e março de 2016, foi 

disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC), para consulta pública, um 

documento inicial para formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Durante esse período o documento recebeu 12 milhões de contribuições, pareceres 

analíticos de especialistas, associações científicas e membros da comunidade 

acadêmica1. O documento final proposto orienta que a Base Nacional Comum 

                                            
1 Informações disponíveis na terceira versão da BNCC, disponível em Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-construcao-da-base/etapas>. Acesso em: abr. 2017. 
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Curricular tem o propósito de “ [...] direcionar a educação brasileira para a formação 

humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” 

(BRASIL, 2017, p.7).  

A partir da Reforma do Ensino Médio, as Ciências passam a ser disciplinas 

de caráter eletivo, objetivando o desenvolvimento da capacidade de atuação no e 

sobre o mundo, permitindo que o aluno, já no Ensino Fundamental, desenvolva o 

letramento científico. Segundo Chassot (2016), a alfabetização científica é um 

conjunto de conhecimentos que facilitam aos homens e mulheres a fazer uma leitura 

do mundo onde vivem podendo ainda entender as necessidades de transformá-lo para 

melhor. A Reforma do Ensino Médio visa flexibilizar o currículo para que cada um siga 

suas vocações, seja no Ensino Superior ou para entrar no mundo do trabalho. 

A Reforma do Ensino Médio visa flexibilizar o currículo para que cada um 

siga suas vocações seja no Ensino Superior ou para entrar no mundo do trabalho. 

Ao refletimos sobre o desenvolvimento das Ciências no Brasil, não 

podemos deixar de mencionar a avaliação por amostra externa de larga escala do 

Programme for International Student Assessment (PISA) - Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes, que permite comparar os resultados dos desempenhos em 

conhecimentos e habilidades dos estudantes brasileiros de 15 anos em leitura, 

matemática e ciências em relação aos alunos dos países membros da Organização 

de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), além de 35 

países/economias parceiras. No ano de 2015, essa avaliação teve como foco as 

Ciências. Para o PISA, letramento científico refere-se ao conhecimento da ciência 

como ao conhecimento da tecnologia pautada na ciência. Logo, 

 

O letramento científico requer não apenas o conhecimento de conceitos e 
teorias da ciência, mas também o dos procedimentos e práticas comuns 
associados à investigação científica e de como eles possibilitam o avanço da 
ciência. Assim, indivíduos cientificamente letrados têm o conhecimento das 
principais concepções e ideias que formam a base do pensamento científico 
e tecnológico, de como tal conhecimento é obtido e justificado por evidências 
ou explicações teóricas. Portanto, define-se o letramento científico em termos 
da capacidade de uso do conhecimento e da informação de maneira interativa 
(Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, 2016, p. 
37). 
 

Os resultados do PISA, ano 2015 mostram que o escore médio (401 

pontos) dos estudantes brasileiros é inferior à média dos estudantes dos países 

membros da OCDE (493 pontos). Sendo que 
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Pouco mais de 40% deles atingiu pelo menos o nível 2 da escala, considerado 
pela OCDE como o nível básico de proficiência que possibilita a 
aprendizagem e a participação plena na vida social, econômica e cívica das 
sociedades modernas em um mundo globalizado. Os 10% de estudantes 
brasileiros com maior nota em ciências obtiveram o escore médio de 522 
pontos, valor entre os níveis 3 e 4 da escala. Uma pequena parcela (menos 
de 1%) atingiu os dois níveis mais elevados da escala; nos países da OCDE, 
o percentual de estudantes nesses níveis ultrapassou 7%. (Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, 2016, p. 269). 

 

 

Notamos a necessidade de melhoria no desempenho dos alunos em 

Ciências, no qual a Química é parte integrante. 

 

2.2 ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL 

 

Saber como a disciplina Química foi inserida na educação básica pode 

ajudar aos professores e pesquisadores educacionais a compreenderem melhor as 

dificuldades enfrentadas por essa disciplina, além de conhecer como a sociedade de 

modo geral concebe esse ensino. Durante a implantação e evolução do ensino de 

Ciências no Brasil, a disciplina Química foi ganhando forma e se fundamentando como 

parte do currículo da Educação Básica. A Figura 2 representa a linha cronológica da 

disciplina Química na Educação Básica. 

 

Figura 2 - Linha cronológica da disciplina Química na Educação Básica do Brasil 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em 1771, a reforma pombalina promoveu o início do ensino de ciências 

experimentais, sendo o estudo de Química realizado de maneira muito teórica e 

livresca. No ano de 1772, foi instalada a Academia Científica no Rio de Janeiro, o que 

possibilitou uma seção dedicada à Química. Nesta mesma época, Vicente Coelho de 

Seabra Silva Telles, considerado por alguns historiadores como um dos principais 
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estudiosos da Química, desenvolveu seus estudos com escritos e publicações de 

obras de extrema importância para a sociedade química europeia (PORTO; KRUGER, 

2013). 

Em 1918, no Rio de Janeiro, foi criado o Instituto de Química e, em São 

Paulo, foi implantado o curso de Química na Escola. Nessa época, o conhecimento 

dos alunos e da ação docente sofriam um controle rígido por parte dos governantes. 

No ano de 1931, com a reforma educacional de Francisco Campos, a Química foi 

inserida no ensino secundário brasileiro como disciplina regular, que tinha por 

objetivos permitir que os alunos tivessem conhecimentos específicos, despertando 

seu interesse pelas Ciências e relacionando seus conhecimentos com o cotidiano. No 

entanto, a reforma promovida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, N° 5.692, 

de 1971, ao ensino de Química foi imposto um caráter exclusivamente técnico-

científico, pois esta reforma teve como objetivo principal a promoção da educação 

profissionalizante (MACEDO; LOPES, 2002). 

No ano de 1978, em São Paulo durante a Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química (SBQ), ocorreu a primeira troca de ideias sobre o ensino médio 

de Química da época, no qual foi proposto um novo caminho para que houvesse 

espaço na comunidade química para estudos e pesquisas em ensino de Química. No 

ano de 1982, ocorreu o 1° Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ), realizado 

no Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Durante 

esse encontro pode-se evidenciar o caráter meramente prático ou instrumental 

relacionado as pesquisas de Química. Durante a década de 1980 buscou-se dar um 

novo “status” a pesquisa em Química (SCHNETZLER, 2002). 

Na década de 1990, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei N° 

9.394/96, buscou-se reformular o ensino médio brasileiro visando atender às 

exigências impostas pela globalização. Com isso, a proposta dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) tratou para que no ensino de 

Química e dos conhecimentos nele envolvidos fossem explicitados a 

multidimensionalidade, o dinamismo e o caráter epistemológico de seus conteúdos 

(BRASIL, 1999), sendo que nos documentos oficiais (PCN+, PCNEM, OCNEM) o 

ensino de Química é estruturado em práticas que abordem a visão da construção 

histórica da natureza humana. 

Para Lima (2012), os conhecimentos químicos são constituídos de 

processos sistemáticos que permeiam o contexto sociocultural da humanidade e 
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deveriam ser usados de forma contextualizada e significativa para o educando. No 

entanto, o ensino de Química é visto ainda sendo realizado de modo distante da 

realidade dos alunos. Muitas vezes, essa visão é decorrente das metodologias 

utilizadas em sala de aula. É comum nos depararmos com um ensino centrado no 

modelo “bancário”, em que o aluno é considerado apenas como um receptor do 

conhecimento transmitido. Esse tipo de metodologia confronta com o que é proposto 

pelos documentos oficiais e por estudiosos como Paulo Freire, que defende que “[...] 

ensinar não é transferir conhecimento [...]” (FREIRE, 1996, p.26). Inúmeras são as 

dificuldades em aprender e compreender os conteúdos ensinados e, dentre os 

conteúdos químicos vistos como mais complexos, destacamos a estequiometria. 

Com a reforma do Ensino Médio aprovada pelo governo federal no ano de 

2017, ainda teremos que esperar para saber em quais configurações se dará o ensino 

de Química, tendo em vista que tal reforma flexibiliza o currículo. Neste novo Ensino 

Médio apenas as disciplinas Língua Portuguesa, Matemática e Inglês serão 

obrigatórias nos três anos de Ensino Médio, ficando a cargo do aluno escolher em 

qual das cinco áreas irá se especializar. As áreas serão divididas em: Linguagens e 

suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais ou Formação Técnica Profissional. Esse 

ponto da reforma é criticado por alguns estudiosos como Carlos Roberto Jamil Cury, 

especialista em legislação educacional, para quem essa escolha entre qual área se 

especializar, irá dividir a formação em duas metades: os que irão para a “formação 

profissional (homo sapiens) e os que irão para formação acadêmica (homo saber)” 

(ROSSE, 2017). 

 

2.3 ENSINO DE ESTEQUIOMETRIA 

 

O cientista Lavoisier formulou a seguinte expressão “na natureza nada se 

perde, tudo se transforma”, ou seja, a “[...] a soma das massas dos reagentes é 

sempre igual a soma das massas dos produtos” que tornou-se enunciado da lei de 

conservação de massas (LAVOISIER, 1785 apud CAZZARO, 1999). Joseph Louis 

Proust complementou essa teoria e propôs que a soma das massas dos reagentes 

sempre resultará no mesmo valor da soma das massas dos produtos, obedecendo a 

proporções constantes, “[...] uma substância qualquer que seja sua origem, apresenta 

sempre a mesma composição de massa”. (PROUST, 1799 apud CAZZARO, 1999). 
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Assim, com essas duas leis, chamadas de Leis Ponderais, surgiu a estequiometria, 

que estuda os cálculos entre as quantidades de reagentes e produtos que participam 

de uma reação química. 

A estequiometria é a ferramenta que possibilita uma leitura das relações 

entre os níveis macroscópico, representacional e microscópico. Sendo possível 

afirmar que os conteúdos estequiométricos contribuem para formação dos sujeitos, 

de modo que estes se tornem agentes de transformação da sociedade a qual 

pertencem. O estudo deste conteúdo também possibilita que o aluno esteja bem 

preparado para compreender a Química como um todo, uma vez que as equações 

químicas e os cálculos estequiométricos são bases de muitos outros conteúdos 

químicos (SANTOS; SILVA, 2014). 

Em consonância com esse pensamento e com os documentos oficiais que 

orientam o Ensino Médio, o estudo dos conteúdos estequiométricos torna-se relevante 

e indispensável (COSTA; ZORZI, 2008). Saber realizar cálculos estequiométricos 

permite ao aluno analisar e decidir sobre algumas posturas adotadas no cotidiano. 

Sendo também esse conhecimento uma ferramenta básica para os demais cálculos 

químicos e um dos primeiros conteúdos que aplica a matemática na disciplina Química 

(SILVA, 2015). Apesar de sua relevância, a estequiometria é um dos conteúdos que 

mais apresenta resultados desfavoráveis quando se trata de aprendizagem dos 

conceitos e cálculos envolvidos. 

Encontramos nas teorias pesquisas que investigam o processo de ensino-

aprendizagem do conteúdo de estequiometria, dentre elas: Tullberg, Strömdahl e 

Lybeck (1994); Grisolía, M. e Grisolía, C. (2009); Santos e Silva (2014). Percebe-se 

que muitas são voltadas para investigar a compreensão dos estudantes dos conceitos 

que apresentam esse conteúdo. A falta de entendimento de um conceito antes ou 

depois de instruções formais é um fator preocupante para o ensino (ÖZMEN, 2004). 

Não é de hoje que se investiga as dificuldades inerentes ao ensino de 

estequiometria, os autores Staver e Lumpe (1995) evidenciam a importância de 

compreender o conceito de mol, para assim, estar preparado para aprendizagem dos 

cálculos estequiométricos. Algumas pesquisas mostram que os professores também 

sentem dificuldades em compreender os conceitos utilizados na estequiometria e isso 

pode originar um ensino inadequado desses termos. Este fato aponta ainda uma 

lacuna deixada na formação inicial do professor (FURIÓ; AZCONA; GUISASOLA, 

1999). 
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Ainda, percebe-se que muitos docentes são sabedores da complexidade 

do conteúdo estequiometria e reconhecem a dificuldade em abordá-lo na sala de aula, 

essa dificuldade, por vezes é decorrente deste conteúdo não ser palpável pelos 

educandos (DRESSLER; ROBAINA, 2012). 

Ao nos determos em identificar os principais empecilhos relativos a 

aprendizagem do conteúdo de estequiometria encontramos nas teorias registro de 

dificuldades relacionadas à compreensão da teoria e dos conceitos estequiométricos, 

das representações das transformações químicas através de símbolos químicos e dos 

conhecimentos matemáticos para resolução de cálculos envolvidos neste conteúdo. 

Santos e Silva (2014, p. 135), listaram algumas dessas dificuldades:  

 

(i) dificuldade de abstração e transição entre os níveis de representação da 
matéria; (ii) confusão na grandeza da constante de Avogadro, confusão entre 
mol, quantidade de matéria e massa molar; e (iii) dificuldade no manejo de 
técnicas matemáticas.  

 

De acordo com Gomes (2007) a maioria dos alunos sentem dificuldades 

em relacionar o conteúdo de estequiometria estudado em sala de aula com seu dia-

a-dia. Devido, no ensino de estequiometria, grande parte do tempo é utilizado na 

tentativa de fazer o aluno saber escrever (balancear) as equações químicas. Os 

métodos utilizados demandam tempo e paciência dos alunos. No geral, eles acabam 

seguindo os roteiros para realizar o balanceamento, mas não compreendem os 

princípios que se baseiam. Consequentemente, o aluno não irá relacionar as 

grandezas utilizadas e não saberá interpretar corretamente a equação escrita 

(CAMPANÁRIO, 1995). 

Outro empecilho na aprendizagem de estequiometria tem relação com a 

proficiência dos alunos no uso da Matemática. Torna-se indispensável que estes 

consigam realizar os cálculos matemáticos de forma correta para assim entenderem 

os conceitos envolvidos na estequiometria (CHANDRASEGARAN et al., 2009). 

As autoras Grisolía, M. e Grisolía, C. (2009, p. 441) alertam que as 

dificuldades do conteúdo de estequiometria são decorrentes das: 

 

Dificuldades de compreensão de conceitos, leis e teorias, assim como o 
desenvolvimento de atividades práticas e de laboratório podem estar 
relacionados com a complexidade dos conteúdos que requerem um alto grau 
de abstração.  

 



31 
 

Essa dificuldade de compreensão pode estar diretamente relacionada ao 

fato de o aluno não possuir a capacidade de abstração desenvolvida. Portanto, para 

entender os fenômenos que englobam os três diferentes tipos de representações - 

macroscópico – fenômenos observados; microscópico – arranjo e movimento das 

moléculas, átomos ou partículas subatômicas; e simbólico – os símbolos, fórmulas, 

equações e estruturas – faz-se necessário abstrair alguns conceitos. Para os alunos, 

de forma geral, a compreensão de acontecimentos nos níveis microscópico e 

simbólico são especialmente difíceis, por exigirem compreensão de informações 

abstratas e por eles apresentarem também as dificuldades de realizações de cálculos 

matemáticos envolvidos neste conteúdo químico. 

Diante desta realidade, chegamos à conclusão de que apenas o uso da 

aula expositiva não está sendo capaz de desenvolver as habilidades necessárias para 

compreensão da estequiometria. Graça et al (2016, p. 66) afirmam que para melhorar 

o aprendizado “[...] é necessário criar um gerador de situações estimuladoras para 

aprendizagem”. Portanto, cabe ao professor buscar meios para que seja efetivada a 

aprendizagem satisfatória pelos alunos. Com isso, surge a necessidade de se 

desenvolver as chamadas metodologias alternativas que trataremos no tópico 

seguinte. 

 

2.4 METODOLOGIAS ALTERNATIVAS 

 

As pesquisas realizadas na área educacional mostram a necessidade 

urgente de repensar a escola e, consequentemente, o papel do professor. Este último 

sendo peça-chave para o bom desenvolvimento de atividades que visem a construção 

do conhecimento pelos alunos (ALVES; PRETTO,1999). 

Os estudiosos defendem que os professores precisam identificar e saber 

utilizar metodologias alternativas de ensino eficientes que possibilitem aos educandos 

o desenvolvimento de suas habilidades críticas, atingindo assim o objetivo principal 

da educação que é formar o cidadão crítico, ativo e participativo na sociedade 

(SANTOS; GRECA, 2005). 

Sabemos que para ocorrer mudanças nas práticas docentes é preciso 

superar diversos empecilhos que vão desde a ausência de materiais didáticos na 

escola, até a falta de formações continuadas que venham a contribuir na melhoria do 

exercício docente. No entanto, superar as aulas que se restringem apenas à utilização 
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de lousa e livro didático está se tornando indispensável. Com isso, o uso de 

metodologias alternativas vem ganhando espaço nas instituições de ensino, por tornar 

o processo de ensino-aprendizagem mais prazeroso e atrativo.  

A teoria da aprendizagem significativa de David Joseph Ausubel2 reforça a 

necessidade de se desenvolver metodologias de ensino alternativas mais eficientes 

(FERNANDES, 2011). Para Ausubel (1982) apud em Pelizzari et al. (2002), há 

necessidade do desenvolvimento de metodologias de ensino que utilizem os 

conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno para fazer a relação 

com a nova informação e, assim, tornar a aprendizagem relevante.  

Destacamos uma metodologia alternativa que trata de vincular o dia-a-dia 

dos alunos ao que é ensinado em sala de aula, a contextualização (LIMA et al, 1998), 

metodologia essa citada nos PCN: 

 

A motivação do aluno tem muito a ver com a contextualização, pelo fato de 
dar sentido aquilo que ele aprende, fazendo com que relacione o que está 
sendo ensinado com sua experiência cotidiana. Através da contextualização, 
é possível que o aluno faça uma ponte entre teoria e a prática, o que é 
previsto na LDB e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999). 

 

Existe uma gama de metodologias alternativas que podem e devem ser 

utilizadas pelos professores para o desenvolvimento da aprendizagem significativa, 

tais como: gincanas, aulas de campo, pesquisas e uso do laboratório de informática, 

“[...] que são metodologias alternativas interessantes e viáveis de serem utilizadas” 

(CASTRO; COSTA, 2011, p. 4). 

Apontamos ainda exemplos de metodologias alternativas: o uso de jogos 

didáticos (KISHIMOTO, 1998; GRANDO, 2001), o uso da música (SILVEIRA; 

KIOURANIS, 2008), a utilização de mapas conceituais (MOREIRA, 2006), a utilização 

de tecnologias da informação e comunicação (SANTOS, 2014), o uso de analogias e 

modelos (BOZELLI; NARDI, 2004), o uso de objetos de aprendizagem (WILEY, 2002; 

MENDES, SANTANA, PESSOA, 2015) e a experimentação (FREIRE, 2002). Cada 

uma apresenta suas vantagens e desvantagens cabendo ao docente identificar qual 

servirá para atingir seu objetivo, dentro do contexto de sua sala de aula. 

                                            
2 David Paul Ausubel (1918 – 2008) pesquisador norte-americano que propõe o conceito de 
aprendizagem significativa. Para ele, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já 
existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. No 
contexto escolar, a teoria de Ausubel leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos docentes 
na proposição de situações que favoreçam a aprendizagem. 
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É importante ressaltar que a experimentação, aqui apontada como 

metodologia alternativa de ensino, é vista como ferramenta que permite aos 

estudantes a realização de uma reflexão crítica do mundo (MALDANER e 

SCHINETZLER, 1998). É preciso estar atento para o perigo do reducionismo, não se 

devem fazer aulas práticas apenas por fazer. É necessário que haja uma conexão 

entre o experimento prático e a teoria ensinada (CHASSOT, 2016). 

É necessário também que os professores tenham conhecimentos das 

alternativas de ensinar a Química. A esse respeito, constantemente encontramos 

estudos relacionados a utilização de metodologias alternativas, principalmente a 

experimentação, analogias e os jogos (MIGLIATO, 2005; RAVIOLO, GARRITZ, 2008). 

Neste trabalho tratamos especificamente da metodologia alternativa, objetos de 

aprendizagem, que dentro do nosso contexto tecnológico atual, apresenta suas 

vantagens na tentativa de sanar ou pelo menos minimizar as dificuldades de 

compreensão dos conteúdos pelos estudantes. 

 

2.4.1 Objetos de Aprendizagem 

 

No contexto atual de forte desenvolvimento tecnológico, o professor deve 

desenvolver metodologias de ensino que incentivem a ativa participação dos alunos e 

produza a possibilidade de interação entre os conteúdos, os alunos e o próprio 

professor, fazendo com que a aprendizagem aconteça. Não podemos esperar um 

ensino voltado apenas para o treinamento dos alunos para alcançar aprovações em 

processos seletivos, mas sim, um ensino capaz de desenvolver a capacidade destes 

para analisar, julgar, se posicionar e tomar decisões acertadas (MORAN; MASETTO; 

BEHRENS, 2006). 

Na década de 90, a educação no Brasil vivenciou uma nova etapa na qual 

os cursos à distância, o uso dos ambientes virtuais e da internet como suporte à 

educação começaram a ser utilizados. Os materiais didáticos passaram a ser 

repensados e adequados para apoiar as ações pedagógicas desenvolvidas. Nesta 

mesma época, em nível mundial, os Objetos de Aprendizagem foram inseridos como 

uma nova modalidade de ferramenta tecnológica voltada para o auxílio à educação, 

sendo que, em 1994, o termo Objetos de Aprendizagem foi apresentado por Wayne 

Hodgins como a representação de um objeto, um sistema ou uma ideia, em alguma 

forma que não seja a entidade, para atender a uma demanda de e-learning. Com isso, 
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os estudos e desenvolvimento desta ferramenta se intensificaram. Interessante 

ressaltar que, apesar do termo objeto de aprendizagem só ter ganhado notoriedade 

no Brasil a partir dos anos 90, Rodolpho Caniato, em 1973, já defendia em sua tese 

de doutorado a utilização de dispositivos que oferecessem sentido de forma material 

para a teoria estudada, mostrou os benefícios da inserção desses dispositivos na 

educação como forma de favorecer a aprendizagem (CANIATO, 1973). 

No Brasil, em 2004, através da parceria entre a Secretaria de Ensino Médio 

e Tecnológico (SEMTEC) e a Secretaria de Educação à Distância (SEED), criou-se a 

Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED), principal fomentadora de 

desenvolvimento e utilização dos Objetos de Aprendizagem no Brasil. Seu objetivo 

era melhorar a aprendizagem das disciplinas da Educação Básica e a formação 

cidadã do aluno. 

Inicialmente, os Objetos de Aprendizagem foram pensados como sendo 

materiais possíveis de serem reusados de acordo com o contexto de aprendizagem. 

Eles deveriam estar cadastrados e fáceis de serem encontrados por meio de um 

sistema que os indexasse de acordo com suas características (OLIVEIRA, 2013). 

Esses objetos eram caracterizados como materiais didáticos desenvolvidos para 

apoiar os processos de ensino-aprendizagem através do uso da tecnologia. O projeto 

Educational Object Economy (EOE) foi um dos primeiros portais que reuniu os 

simuladores existentes na web (TAROUCO et al, 2004). 

A definição do termo Objetos de Aprendizagem ainda não é consenso entre 

os estudiosos da área. Para muitos autores seu conceito varia de acordo com os 

grupos de pesquisa e o enfoque pedagógico adotado no desenvolvimento dos 

mesmos (RAMOS; DOMENICO; TORRES, 2006). 

Para o grupo de trabalho Learning Object Metadata (LOM) do Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Objetos de Aprendizagem são “[...] 

qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser usada, reutilizada ou 

referenciada durante a aprendizagem apoiada por tecnologia” (CARNEIRO; 

SILVEIRA, 2014, p. 238). 

Sabbatini (2012, p. 4) afirma que os Objetos de Aprendizagem “são 

qualquer recurso digital reprodutível que seja utilizado em atividades de aprendizagem 

ou de apoio a aprendizagem”. Ressalta ainda que para adquirir o status de Objetos 

de Aprendizagem os recursos tecnológicos devem ser incorporados ao contexto 

educativo com uma intenção pedagógica. Essa ressalva é válida, pois encontramos 
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teóricos como Metros e Bennet (2002, p. 3) que afirmam que os Objetos de 

Aprendizagem são uma extensão dos objetos de informação. “Objeto de informação 

é um recurso digital que não inclui qualquer estrutura instrucional e objetos de 

aprendizagem são recursos com os objetivos de aprendizagem, avaliações e outros 

componentes instrucionais”. 

Alguns autores preferem trabalhar o termo objetos de aprendizagem 

citando as características necessárias para que um recurso seja considerado como 

tal. Na literatura há inúmeros trabalhos que citam características para um recurso ser 

um Objeto de Aprendizagem (BRAGA, et al, 2012; SABBATINI, 2012). São citados 

como características essenciais a “[...] acessibilidade, reusabilidade e 

interoperabilidade” (CARNEIRO; SILVEIRA, 2014, p. 238). Acreditamos que a 

característica indispensável para um Objeto de Aprendizagem é a finalidade 

pedagógica do mesmo. 

Oliveira (2013) resume em sua dissertação os conceitos defendidos por 

estudiosos encontrados na literatura para o termo Objeto de Aprendizagem. 

Sintetizamos esses conceitos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Conceitos de Objetos de Aprendizagem 

AUTORES CONCEITOS DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Beck (2002) “Qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino”. 

Machado e Sá 
Filho (2003) 

“Recursos digitais que podem ser usados, reutilizados e combinados com outros 

objetos para formar um ambiente de aprendizagem rico e flexível” 

Handa e Silva 
(2003) 

“Arquivo digital que pretende ser utilizado para fins pedagógicos e que possui, 

internamente ou através de associações, sugestões sobre o contexto apropriado 

para sua utilização”. 

Tarouco et al. 
(2004) 

“Qualquer recurso, suplementar ao processo de aprendizagem, que pode ser 

reusado para apoiar a aprendizagem, aplicando-se a materiais educacionais 

projetados e construídos em pequenos conjuntos a fim de aumentar as 

possibilidades de aprendizagem a partir da utilização desse recurso”. 

Castro Filho 
(2007) 

“Qualquer recurso utilizado para apoio ao processo de aprendizagem”. 

Garcia, (2006) 

“Materiais educacionais aplicados em recursos digitais, capazes de facilitar a 

internalização do conhecimento. Eles são pequenos componentes reusáveis 

(vídeos, animações, simulações, exercícios, lições, etc), que são utilizados para 

produzir materiais educacionais maiores”. 
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AUTORES CONCEITOS DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Gallotta e 
Nunes (2006) 

“São ferramentas que permitem ao professor chegar mais facilmente no mundo de 

interesse dos alunos. É uma nova forma de transmissão do conhecimento, mais 

colaborativa e com maior interação do aluno. A passagem do conhecimento deixa 

de ser unilateral e o aluno passa a ter um papel mais ativo no processo”. 

Ornellas e 
Schwarzelmüller 

(2006) 

“Conteúdos pedagógicos digitais reutilizáveis desenvolvidos para apoiar o 

processo de aprendizagem, que estimulam o raciocínio e o pensamento crítico 

associando em novas abordagens pedagógicas as tecnologias digitais e os 

princípios epistemológicos da cibercultura”. 

Kenski (2007) 

“Porções de conteúdos utilizadas em ambiente digital, com sons, imagens, fotos, 

gravações, textos, e que podem ser utilizadas para ensinar um mesmo assunto em 

contextos diferentes”. 

Fonte: Oliveira (2013, p. 43-44). 

 

Analisando os vários conceitos apresentados para Objetos de 

Aprendizagem percebemos que a ideia primordial é a quebra do conteúdo em 

unidades menores para serem reutilizadas em diferentes ambientes tecnológicos 

educacionais. Nossa pesquisa está alicerçada nas bases teóricas sobre Objetos de 

Aprendizagem defendido pelo professor Wiley, do Departamento de Tecnologia da 

Universidade de Utah – EUA, para o qual os OA “São qualquer recurso digital que 

pode ser reutilizado para suportar a aprendizagem” (WILEY, 2002, p. 7) e no texto de 

Cirino e Souza (2009, p. 3), que afirmam que os Objetos de Aprendizagem são 

aqueles: 

 

[...] que objetivam a) o aprimoramento da educação presencial e/ou à 
distância; b) o incentivo à pesquisa e à construção de novos conhecimentos 
para melhoria da qualidade, equidade e eficiência dos sistemas públicos de 
ensino; c) a incorporação didática das novas tecnologias de informação e 
comunicação. 

 

Os pesquisadores do ensino de Química defendem que devemos 

acompanhar e nos adequarmos aos avanços tecnológicos, sendo que o professor 

deverá buscar meios alternativos para manter-se atualizado, ou seja, buscar “[...] 

vários recursos para trabalhar com os alunos, tais como: softwares educacionais, 

simuladores, experimentos virtuais, jogos, todos utilizados como Objetos de 

Aprendizagem” (SILVEIRA; KIOURANIS, 2008, p. 6). No entanto, o que vemos é a 

formação de docentes muitas vezes sendo realizada centrada em metodologias pouco 

inovadoras ou apenas reproduzindo teorias, sem levar em consideração os desafios 
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de se trabalhar o saber científico com um público de alunos culturalmente heterogêneo 

(LIMA; LEITE, 2015). 

Defendemos que os Objetos de Aprendizagem são recursos que podem 

ser reutilizados para dar suporte ao aprendizado, permitindo a realização de 

observações de fenômenos científicos e conceitos muitas vezes inviáveis ou 

inexistentes nas escolas, por motivos econômicos e de segurança. O uso dos OA 

promove com maior facilidade a aprendizagem dos conteúdos de Química.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo discorremos sobre a natureza de nossa pesquisa, o contexto 

em que foi aplicada, os sujeitos participantes, os instrumentais utilizados, 

procedimentos de coleta e análise dos dados e a ética da pesquisa. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Nosso trabalho é um estudo qualitativo e quantitativo no qual realizamos 

uma pesquisa experimental de campo com objetivo de verificar nossa hipótese: o uso 

dos Objetos de Aprendizagem influencia positivamente a aprendizagem dos alunos 

do ensino médio no conteúdo de estequiometria. 

As pesquisas que utilizam a metodologia quali-quantitativa ainda é no 

contexto educacional brasileiro um paradigma emergente. Os dados de pesquisas 

analisadas por Schneider, Fujii e Corazza (2017, p. 582) apontam que 

 

[...] em apenas 10,4% dos artigos analisados foi empregada a abordagem 
quali-quantitativa na construção dos dados, evidenciando-se que, embora 
defendida por inúmeros pesquisadores nacionais e internacionais, a 
utilização da pesquisa quali-quantitativa configura-se como incipiente na área 
de ensino de ciências no Brasil. [...] as pesquisas qualitativas e quantitativas 
ainda são concebidas como campos opostos pela maioria dos pesquisadores 
nacionais da área de ensino de ciências, impossibilitando no emprego de 
abordagens quali-quantitativa no alcance dos resultados pretendidos, fato 
que poderia favorecer o enriquecimento da investigação, via 
complementariedade na análise dos objetos de estudo. 

 

A utilização da metodologia de pesquisa experimental foi baseada nos 

autores Gil (2002) e Kerlinger (1980), que afirmam que esse tipo de pesquisa é um 

procedimento valioso para testar relações de causa e efeito entre variáveis, através 

da manipulação de uma ou mais variações e com isso avalia sua influência sobre o 

problema investigado. Levamos também em consideração Moreira (2011, p. 18) que 

ressalva que o “pesquisador educacional quantitativo não necessariamente é obrigado 

a manipular variáveis, ele pode simplesmente buscar saber se existe correlação entre 

variáveis e o problema estudado”. 

Realizamos nosso experimento com as seguintes etapas: 1. Aplicação da 

Escala de Likert com todos participantes da pesquisa; 2. Aplicação de um pré-teste 
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com todos os alunos participantes da pesquisa; 3. Realização das aulas com Objetos 

de Aprendizagem com os alunos do grupo experimental e realização de aulas com 

metodologia já utilizada pelo professor, por exemplo, aula expositiva, com os alunos 

do grupo controle; 4. Aplicação do pós-teste com todos os alunos participantes da 

pesquisa. 

 

3.2 CONTEXTO  

 

O campo de nossa pesquisa foi a Escola de Ensino Médio José Francisco 

de Moura (EEMJFM), pertencente a rede estadual de ensino do Estado do Ceará, 

localizada na cidade de Palhano, distante, aproximadamente, 150 km de Fortaleza. 

Segundo o Censo Demográfico 2010, pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município tem uma população de 9.206 habitantes. 

Na Educação, o município conta com 10 escolas entre creches e escolas de Ensino 

Fundamental e uma escola de Ensino Médio. A taxa de escolarização líquida do 

município é de 100% para o Ensino Fundamental e 44,11% para o Ensino Médio 

(INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATEGIA NO CEARÁ, 2014)3. 

A EEMJFM foi criada pelo Decreto N° 13.157, de 09 de março de 1979. 

Funciona em dois locais: na escola-sede, em prédio próprio, situado no Centro do 

município e na extensão, localizada na comunidade de Barbada, distante 7 km do 

centro da cidade, funcionando em um prédio do município. A escola-sede conta com 

5 salas de aula, 1 sala de Laboratório de Informática, 1 Laboratório de Ciências, 1 

biblioteca e uma quadra coberta, com aulas ofertadas pela manhã, tarde e noite e a 

extensão conta com 4 salas de aula funcionando no turno da tarde. Atende 319 alunos 

de Ensino Médio. Os alunos são da sede do município, das comunidades rurais e 

comunidades ribeiras do Rio Palhano. A escola conta com o trabalho de 16 

professores em efetiva regência e 06 professores de apoio. 

Escolhemos essa escola para realizar nossa pesquisa por três motivos 

principais, a saber: primeiro, por tratar-se de uma escola pública que dispõe de 

Laboratório Educacional de Informática, com acesso a computadores e internet pelos 

alunos; segundo, pelo fato dos professores terem participado de encontros de 

formação continuada durante o ano letivo, estes encontros objetivaram promover o 

                                            
3 IPECE, 2014. Os dados sobre o município de Palhano foram retirados do Perfil Básico Municipal de 
2014, no site do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica no Ceará (IPECE). 
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uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino-

aprendizagem e, em especial, o uso dos Objetos de Aprendizagem; terceiro, pela 

facilidade de acesso, pois trata-se de uma escola da cidade em que residimos e que 

atende alunos do Ensino Médio. Esses alunos estudavam conforme o currículo desta 

etapa de ensino, na disciplina Química o conteúdo de estequiometria, foco de nossa 

pesquisa. 

Ressalto que, no ano de 2015, além da formação já realizada pelo 

coordenador do Laboratório Educacional de Informática, os docentes também 

participaram da Formação do Pacto Nacional para o Ensino Médio. Esta última 

objetivou a melhoria da qualidade da educação e a implantação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, documento que aponta o trabalho, a 

cultura, a ciência e a tecnologia como dimensões que devem estar contempladas nos 

currículos do Ensino Médio e que deverão integrar os conhecimentos das diferentes 

áreas que compõem o currículo. Também buscamos promover a interação de todos 

os docentes para a discussão acerca do fazer pedagógico. Interação essa que 

viabilizou, ao menos no nível teórico, um debate das metodologias de forma 

interdisciplinar.  

 

3.3 SUJEITOS  

 

Os participantes de nossa pesquisa foram os alunos matriculados em duas 

turmas (A e B) de primeira série do Ensino Médio, na EEM José Francisco de Moura. 

A escolha destas duas turmas deu-se pelo fato das duas funcionarem na sede da 

escola e assim os alunos terem acesso ao Laboratório Educacional de Informática. 

Foram convidados todos os alunos regularmente matriculados nas duas turmas, 

totalizando o número de 42 alunos. Esse quantitativo representa 100% dos alunos de 

1ª série das turmas da sede. 

Nosso primeiro momento com os sujeitos da pesquisa foi para conversar 

sobre nosso estudo, explicar os objetivos e dirimir possíveis dúvidas em relação a 

participação dos mesmos. Solicitamos junto a gestão a permissão (Apêndice A) para 

realização da pesquisa em suas dependências físicas. Aproveitamos o momento e 

entregamos os termos de consentimento para os mesmos, quando menores de idade 

(Apêndice B), levassem para os pais assinarem e, quando maiores (Apêndice C) 

assinarem. Para cada participante da pesquisa associamos uma identificação única 
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que foi utilizada em todos os instrumentais e momentos da pesquisa. Mesmo para 

aqueles que não participaram de todos os momentos, foi mantida a identificação. 

Abaixo apresentamos a Tabela 1 com as codificações dos sujeitos e a participação de 

cada um nos momentos da pesquisa. 

 
Tabela 1- Codificação dos sujeitos e suas respectivas partipações em cada 
momento da pesquisa        

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

SUJEITOS ETAPAS DA PESQUISA GRUPO 

Codificação 
Explanação 
da pesquisa 

Escala de 
Likert 

Pré-teste Pós-teste Controle Experimental 

AL1 X - X X X - 
AL2 X X X X X - 
AL3 X X X X - X 
AL4 X X X - X - 
AL5 X X X X X - 
AL6 X X X X - X 
AL7 X X X X - X 
AL8 X X X X X - 
AL9 X X X - X - 

AL10 X X X X X - 
AL11 X X X X - X 
AL12 X X X X - X 
AL13 X X X X X - 
AL14 X X X X X - 
AL15 X X X X X - 
AL16 X X X X X - 
AL17 X X X X - X 
AL18 X X X X X - 
AL19 X X X X X - 
AL20 X X X X - X 
AL21 X X X X X - 
AL22 X X X X - X 
AL23 X X X X - X 
AL24 X X X X - X 
AL25 X X X X X - 
AL26 X X X X - X 
AL27 X X X X - X 
AL28 X X X - X - 
AL30 X X X X X - 
AL31 X X X X - X 
AL32 X X X X - X 
AL33 X X X X X - 
AL34 X X - X X - 
AL35 X X X X - X 
AL36 X X X X - X 
AL37 X - X X X - 
AL38 X - X X X - 
AL39 X - - X X - 
AL40 X - X - - X 
AL41 X - - X X - 
AL42 X X - - X - 
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Os alunos participantes foram divididos em dois grupos, baseada no 

quantitativo de alunos presentes no momento da aplicação do pré-teste. Cada grupo 

foi composto de dezenove (19) alunos. Um grupo foi chamado experimental e o outro 

grupo controle. Fizemos essa divisão com base na disponibilidade e voluntariedade 

dos alunos em participar das aulas utilizando Objetos de Aprendizagem, ou seja, 

buscamos utilizar a amostragem por conveniência (GRAY, 2012). Como nossa 

intenção era a composição de dois grupos pareados e como houve um número maior 

do que os 19 alunos previstos para fazerem parte do grupo, realizamos um sorteio 

dentre os que se prontificaram a participar do experimento. 

Os alunos participantes da pesquisa tinham idade entre 14 e 18 anos e 

média de 15 anos e meio. A maioria dos alunos utiliza diariamente a tecnologia para 

estudos e/ou diversão, seja através do uso de celular ou computadores/notebook. 

A Tabela 1 nos mostra ainda que no momento da aplicação do pré-teste 

participaram trinta e oito (38) alunos. Este quantitativo foi usado como referência para 

a divisão dos alunos nos dois grupos da pesquisa, o grupo 1: controle, e o grupo 2: 

experimental. Cada grupo continha dezenove (19) alunos participantes. Observamos 

ainda que dos quarenta e dois (42) alunos presentes no primeiro momento de 

explanação da pesquisa, apenas trinta e oito (38) participaram do pré-teste e trinta e 

sete (37) da aplicação do pós-teste. Assim, utilizamos como critério de inclusão dos 

dados a participação tanto no momento de pré-teste, bem como no momento de pós-

teste. Logo, os alunos que não participaram dos dois momentos de aplicação dos 

testes (pré e pós) tiveram os mesmos descartados. Portanto, analisamos ao final trinta 

e quatro (34) testes (pré e pós). 

 

3.4 INSTRUMENTAIS DA PESQUISA 

 

Para coletarmos os dados necessários para nossa pesquisa, utilizamos os 

instrumentais, escala de Likert, Questionário pré-teste e pós-teste e os Objetos de 

Aprendizagem. A seguir descrevemos cada instrumental utilizado. 

 

3.4.1 Escala de Likert 

 

No momento da aplicação deste instrumental explicamos como se deveria 

escolher a alternativa adequada, levando em consideração aquela que 
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correspondesse a opinião do aluno. Pela Tabela 1 apresentada anteriormente 

observamos que 36 (trinta e seis) alunos participaram desse momento. 

Aplicamos essa escala de Likert (Apêndice D) com os discentes sujeitos da 

pesquisa. Esse instrumental, segundo García e Gálan (1998), permite o registro do 

nível de concordância ou discordância com determinada declaração. Assim, pudemos 

aferir o nível de concordância dos discentes com as afirmações feitas sobre a 

disciplina Química, sobre as relações interdisciplinares da Química e Matemática e 

sobre as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula. Esse instrumental 

possibilitou de forma unificada identificar o sentido e a intensidade da atitude dos 

participantes (LIKERT, 1932).  

A escala de Likert foi composta por quatorze (14) afirmações, as quais os 

discentes marcaram uma das alternativas que mais correspondia com seu nível de 

concordância ou discordância. A escala de Likert utilizada foi de cinco (05) pontos, por 

entendermos que uma escala com uma quantidade de pontos menor que cinco (05) 

diminui a confiabilidade da mensuração e com quantidade maior que cinco (05) pontos 

pode trazer dificuldades dos participantes definirem seu ponto de vista, podendo levar 

os mesmos a escolherem os pontos aleatoriamente (HODGE; GILLESPIE, 2003). 

Cada ponto correspondeu a um valor pré-determinado, mostrados a seguir: concordo 

totalmente (peso +2), concordo (peso +1), indeciso (peso 0), discordo (peso -1) e 

discordo totalmente (peso -2). 

A construção das afirmativas foi baseada nos nossos objetivos específicos 

e distribuída de acordo com os mesmos. Primeiro grupo, afirmativas 01 a 05, 

objetivava conhecer a visão dos alunos em relação a disciplina Química; segundo 

grupo, afirmativa 06, objetivou conhecer a visão dos alunos em relação interdisciplinar 

Química e Matemática e, terceiro grupo, afirmativas 07 a 14, conhecer as visões dos 

alunos em relação as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula na disciplina 

Química. Posterior a construção das afirmativas submetemos a validação de um 

profissional formado na área. 

Após aplicação condensamos os dados, calculamos a média aritmética 

conforme a fórmula mostrada (equação 1). 

𝑢 = ∑
𝑥

𝑁
                                       (1) 

 

Onde: µ= Média; ∑X= Soma de números e N = Quantidade de números soma. 
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Esse cálculo nos permitiu observar a medida de tendência central para 

cada afirmativa utilizada em nossa escala. Calculamos ainda o desvio padrão 

utilizando a fórmula mostrada a seguir. Com esse cálculo buscamos mostrar a 

dispersão dos dados em torno da média (equação 2). 

𝑠 = √∑ (𝑥−�̅�)2
𝑁

𝑖

𝑁−1
                          (2) 

 

Onde: x = média da amostra; N = tamanho da amostra 

 

3.4.2 O questionário 

 

O instrumental (Apêndice E) que foi utilizado como pré-teste e pós-teste foi 

elaborado objetivando aferir o conhecimento dos alunos acerca do conteúdo de 

estequiometria. Sua utilização deu-se por compreendermos que é uma ferramenta 

muito utilizada na coleta de dados. No entanto, não podemos esquecer que para 

construção deste instrumental o pesquisador necessitará ter atenção para as falhas 

que podem comprometer a pesquisa (GRAY, 2012). Portanto, validamos nosso 

questionário submetendo a uma avaliação externa de profissional formado em 

Química. O profissional diante do objetivo de cada questão avaliou se a elaboração 

da mesma atendia ou não aos requisitos necessários para fornecer dados suficientes 

para mensuração e posterior análise. 

Utilizamos em nosso questionário perguntas abertas e fechadas. Adotamos 

os dois tipos de perguntas por duas razões, a saber: primeira, as perguntas abertas 

oferecem vantagens, como “potencial de riqueza nas repostas” (GRAY, 2012, p. 282), 

permitindo que o aluno participante expresse seus pensamentos; e segunda, as 

perguntas fechadas dão ao “[...] respondente uma estrutura para suas respostas” 

(GRAY, 2012, p. 283).  

Os questionamentos utilizados no pré-teste e pós-testes foram iguais para 

evitar qualquer interferência extra sobre os dados, permitindo ainda a viabilizar a 

comparabilidade entre os resultados dos testes (SELLTIZ et. al, 1976). 
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O questionário continha seis (06) perguntas estruturadas da seguinte 

maneira: primeira e segunda – referiam-se à teoria do conteúdo. Buscamos através 

delas avaliar o conhecimento dos alunos em relação aos termos utilizados no 

conteúdo de estequiometria, se compreendiam a representação do conceito; terceira 

– buscamos avaliar se o aluno seria capaz de analisar uma situação com base no 

conhecimento teórico adquirido, como também analisar se os mesmos já 

compreendem a linguagem química; quarta e quinta – referiam-se à utilização do 

conhecimento matemático dentro do conteúdo de estequiometria, além de verificar se 

os alunos sabiam utilizar o conhecimento adquirido através do estudo das leis 

ponderais; e, sexta – avaliamos a capacidade de balanceamento dos alunos, ou seja, 

aplicação prática de toda teoria vista em estequiometria. Utilizou-se o método de 

análise de conteúdo sugerido por Bardin (2010), seguindo os seguintes passos, a 

saber: primeiro: organização da análise; segundo, codificação; terceiro, 

categorização; quarto, tratamento dos resultados, quinto, inferência e sexto, 

interpretação dos resultados. 

Os momentos de aplicação do pré-teste e pós-teste ocorreram durante as 

aulas de Química e todos os alunos participantes da pesquisa foram convidados a 

responderem os dois (02) questionários. O pré-teste foi aplicado no segundo momento 

de contato do nosso contato com a turma participante. Todos os alunos presentes 

responderam este questionário. Nesta etapa seguimos a metodologia proposta por 

Moreira (2011, p. 131). Aplicamos um questionário pós-teste, depois das aulas, com 

todos os sujeitos da pesquisa para verificar o grau de compreensão dos mesmos 

sobre o conteúdo de estequiometria. Assim, tivemos a possibilidade de comparar o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos que fazem parte do grupo controle e 

dos que fazem parte do grupo experimental. 

Os dados dos testes foram padronizados em escores e analisados 

estatisticamente, utilizando o programa estatístico SPSS, versão 17, para comprovar 

ou refutar a hipótese da pesquisa através da estatística descritiva dos dados coletados 

e o e o teste t para amostras independentes. Para análise dos dados realizamos um 

delineamento entre participantes (DANCEY; REIDY, 2006), onde adotamos como 

variável independente as aulas com e sem Objetos de Aprendizagem e como variável 

dependente, os escores obtidos em cada grupo.  
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3.4.3 Objetos de Aprendizagem 

 

Selecionamos três (03) Objetos de Aprendizagem disponíveis nos 

repositórios4 do Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e Objetos 

de Aprendizagem (PROATIVA), Laboratório Didático Virtual (LABVIRT) e Interactive 

Simulations da Univerisade de Coloraudo (PhET), que abordam o conteúdo de 

estequiometria na disciplina Química. Para o momento de utilização com o grupo 

experimental utilizamos o Laboratório Educacional de Informática (LEI), o que 

dispunha de computadores com configurações de vídeo e áudio instalados em 

quantidades suficientes para os alunos. 

A escolha desses Objetos de Aprendizagem se deu pelo fato do conteúdo 

de estequiometria ser considerado pelos discentes como algo de difícil compreensão, 

necessitando assim, que o professor torne o seu ensino mais atrativo e divertido. Outro 

fator que influenciou a escolha foi a disponibilização gratuita dos mesmos. Esse 

acesso gratuito facilita e promove a aprendizagem, tornando o uso pelos professores 

e alunos da rede pública uma realidade. Os Objetos de Aprendizagem que foram 

utilizados para essa pesquisa são: a química dentro de um bolo (LABVIRT); 

balanceamento de equações químicas (PhET); e, dentro da Lei (PROATIVA). 

Descrevemos a seguir cada um desses Objetos de Aprendizagem. 

 

3.4.3.1 A química dentro de um bolo5 

 

O Objeto de Aprendizagem “A química dentro de um bolo” trata-se de uma 

simulação de preparação de quatro bolos a partir da utilização de uma receita de um 

bolo tirado de um livro de receita da vovó. Esse Objeto de Aprendizagem aborda o 

conteúdo da Lei de Proporções constantes de forma mais simples e didática. 

Escolheu-se utilizá-lo para iniciar o tratamento com o grupo experimental 

pelos seguintes motivos:  

a) trata do conteúdo de estequiometria de uma forma mais simples, com 

utilização da analogia para introduzir alguns conceitos na aula; 

                                            
4 Repositórios de Objetos de Aprendizagem são como depósitos virtuais onde ficam armazenados os 
materiais com fins educacionais. 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. 
5 Disponível em: <http://www.labvirtq.fe.usp.br/indice.asp>. Acesso em: out. 2017. 
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b) induz o aluno a refletir sobre a teoria da Lei Ponderal de Proust, a partir 

de uma simulação de uma atividade cotidiana; e, por fim, 

c) trata do conteúdo utilizando a linguagem científica. 

 

O Objeto de Aprendizagem inicia a abordagem do conteúdo de 

estequiometria utilizando uma situação do dia-a-dia de uma família. A criança em 

diálogo com a mãe diz que gostaria de fazer bolos utilizando a receita de bolos da 

avó. No entanto, ela deseja fazer um número maior de bolo. Neste primeiro momento, 

a abordagem do conteúdo é feita de uma forma bem lúdica. A animação traz os 

desenhos dos ingredientes montados como uma equação, onde o resultado é o bolo 

(Figura 3). 

 

            

 

 

 

                    

 

 

 

Fonte: LABVIRT (2016). 

 

Utilizamos essa atividade do Objeto de Aprendizagem para explorar com 

os alunos o conceito de reagentes e produtos. O aluno, a partir dessa primeira 

atividade, vai desenvolver o raciocínio de como fazer as devidas proporções dos 

ingredientes, levando também em consideração a aplicação dos conceitos de 

balanceamento de reações químicas. 

O intuito é a utilização da analogia abordada no Objeto de Aprendizagem 

para abordar os conceitos teóricos das Leis Ponderais. Ressaltamos o que é 

defendido por Ausubel, que para haver aprendizagem significativa é necessário que 

ocorra uma reconfiguração das ideias já existentes na estrutura mental (subsunçor) 

assim utilizaremos como subsunçor a produção de um bolo. 

Figura 3 - Objetos de Aprendizagem: A Química dentro de um bolo 
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Na sequência, o Objeto de Aprendizagem insere a resolução de questões 

envolvendo as equações químicas, partindo de uma reação de fácil resolução para 

uma de mais complexa resolução (Figura 4). Neste ponto, a abordagem dos conceitos 

de reagentes e produtos foi realizada utilizando a linguagem química (fórmulas 

químicas dos compostos).  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LABVIRT (2016). 

 

Percebemos que a sequência desse Objeto de Aprendizagem possibilita 

ao aluno uma construção do conhecimento de forma sequencial, partindo de uma 

situação de mais fácil compreensão para uma que necessita de mais elementos para 

sua compreensão. 

  

3.4.3.2 Dentro da Lei6 

 

O Objeto de Aprendizagem “Dentro da Lei” está disponível no repositório 

PROATIVA e explora o estudo das Leis Ponderais, fazendo uma associação de seus 

conceitos com uma atividade do cotidiano de uma adolescente, no caso a produção 

de um sanduíche. 

Esse Objeto de Aprendizagem foi escolhido para darmos continuidade a 

abordagem do conteúdo de estequiometria pelos seguintes motivos:  

a) permite que os alunos consolidem os conhecimentos das leis ponderais 

de forma atrativa e interessante; 

                                            
6 Disponível em: <http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa.php?id=0>. Acesso em: out. 2017. 

Figura 4 - Atividade proposta pelo OA - Química dentro de um bolo 

http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_bolo.htm
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b) permite que os alunos visualizem a teoria de forma mais concreta;  

c) permite a interação dos alunos com o conteúdo trabalhado.         

 

A utilização desse Objeto de Aprendizagem teve como objetivo fazer com 

que os alunos compreendessem melhor as leis ponderais através do uso de analogias 

com atividades do seu cotidiano (Figura 5). Essas leis são fundamentais para 

compreensão do conteúdo de estequiometria, pois abordam o desenvolvimento do 

raciocínio lógico–matemático necessário para este conteúdo.  

Fonte: PROATIVA (2016). 

 

 Para cada lei ponderal: Lei de Lavoisier, Lei de Proust e Lei de Dalton, há 

um leque de atividades interativas propostas para o aluno realizar, evidenciados na 

Figura 6. A ordem da navegação entre as leis ponderais e as atividades propostas é 

determinada pelo usuário do Objeto de Aprendizagem. 

Figura 5 - OA - Dentro da Lei 
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Fonte: PROATIVA (2016).                                   

 

Observamos que o OA fornece ao aluno uma ferramenta – a balança – de 

modo a conduzi-lo a ver como uma equação balanceada desenvolve a compreensão 

das Leis Ponderais, ou seja, ao deixar a balança equilibrada nota-se a necessidade 

de ter a mesma quantidade de massa dos reagentes e dos produtos. 

Um recurso interessante que faz parte desse Objeto de Aprendizagem, é o 

cardápio químico que mostra os reagentes utilizados e os produtos gerados. Esse 

recurso possibilita que o aluno visualize a representação da reação química que 

escolheu, como observamos na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROATIVA (2016).                                   

 

Figura 6 - Atividade proposta pelo OA Dentro da Lei 

Figura 7 - Recursos do OA Dentro da Lei 
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3.4.3.3 Balanceamento de equações químicas7 

 

Este Objeto de Aprendizagem apresenta uma interface de fácil utilização e 

logo na tela inicial permite que o aluno escolha entre navegar em uma introdução do 

Objeto de Aprendizagem ou em um jogo de balanceamento (Figura 8). 

Esse Objeto de Aprendizagem foi escolhido para finalizarmos o estudo de 

estequiometria pelos seguintes motivos:  

a) permite a verificação da aprendizagem de balanceamento; 

b) permite que os alunos interajam com o conhecimento que está sendo 

construído; 

c) possibilita o desenvolvimento do raciocínio matemático através da 

visualização da representação das moléculas nos reagentes e nos produtos 

na equação química. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PhET (2016). 

 

Ao escolher ir para introdução o aluno começa a navegar em uma página 

que contém equações químicas que devem ser balanceadas, a síntese de amônia, a 

hidrólise ou combustão do metano, veja Figura 9. As equações sendo apresentadas 

nesta sequência possibilita a construção do conhecimento pelos alunos. A uma reação 

de síntese, ele precisa unir os dois reagentes em um só produto. Na segunda, ele terá 

que analisar como transformar um reagente em dois produtos. Por fim, ele terá que 

                                            
7 Disponível em: <https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-
chemical-equations_pt_BR.html>. Acesso em: out. 2017. 

Figura 8 - OA - Balanceamento de Equações Químicas 
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aplicar seu raciocínio para entender como se combinarão dois reagentes de modo a 

produzir duas novas substâncias. 

 

Fonte: PhET (2016). 

 

Na parte do jogo, o navegante se depara com uma tela que permite 

escolher algumas configurações como o nível do jogo, a utilizar ou não da contagem 

de tempo e o som (ver Figura 10). 

A cada acerto no jogo, o aluno passa de nível, aumentando com isso o grau 

de dificuldade da atividade proposta. Neste Objeto de Aprendizagem as equações já 

vêm representadas com fórmulas químicas e à medida que o aluno vai realizando as 

atividades propostas vão aparecendo a representação das moléculas, mostrando 

através de desenhos ilustrativos os átomos participantes. Essa possibilidade favorece 

a aprendizagem, pois permite que os alunos visualizem como ocorrem as 

modificações nas moléculas (Figura 10). 

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PhET (2016). 

Figura 9 - Atividade proposta pelo OA - Balanceamento de equações químicas 

Figura 10 – Tela de jogo do AO Balanceamento de equações químicas 
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Interessante ressaltar que ao longo das atividades respondidas, o aluno 

tem a possibilidade de corrigir algum erro que eventualmente possa cometer. Ao 

responder de forma incorreta uma atividade aparece uma tela onde poderá clicar para 

ver a explicação do que está incorreto. O aluno consegue identificar de imediato o erro 

e corrigi-lo (Figura 11). 

 

Fonte: PhET (2016). 
 

Utilizou-se este Objeto de Aprendizagem por último, considerando 

entender que sua utilização requer dos alunos conhecimentos das leis ponderais e de 

como realizar o balanceamento das equações químicas.  

 

3.5 TRATAMENTO – AULAS COM OS GRUPOS CONTROLE E EXPERIMENTAL 

 

Nesta etapa da pesquisa utilizamos a metodologia proposta por Donizeti et 

al (2016) e Nascimento (2013), com adaptações. Após aplicação da escala de Likert, 

dividimos os alunos em dois grupos distintos com igual número de participantes, isto 

é, dezenove (19) alunos em cada grupo. Com o grupo controle foi trabalhado o 

conteúdo de estequiometria utilizando como metodologias de ensino a aula expositiva 

com resolução de exercícios propostos pelo professor. Com o grupo experimental 

trabalhou-se o conteúdo de estequiometria utilizando a metodologia de ensino com 

Objetos de Aprendizagem. As aulas ocorreram simultaneamente com os dois grupos. 

No total foram realizadas seis (06) aulas com cada grupo participante da 

pesquisa, totalizando seis horas de aula. O pós-teste aplicamos na semana seguinte 

Figura 11 - Recurso do OA Balanceamento de equação química 
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após o término das aulas com os dois grupos para evitar que as respostas dadas 

fossem meras memorizações de explicações dadas em sala de aula. 

Essa etapa de divisão dos sujeitos em dois grupos distintos foi de vital 

importância para o desenvolvimento da pesquisa. Mesmo não sendo possível ter o 

controle de todos os fatores de influência, optamos por reduzi-los ou até mesmo 

controlá-los. A composição do grupo controle serviu de base para comparar os efeitos 

da variável – metodologia de ensino com objetos de aprendizagem – em relação ao 

grupo experimental do estudo. Essa metodologia tem validade interna pelo fato dos 

dois grupos, tanto o de controle como o de aplicação, fazerem parte da mesma turma, 

servindo para termos indivíduos com características similares. Como também da 

distribuição dos sujeitos participantes dos grupos foi feita de forma aleatória, o que 

permitiu que o grupo experimental e o grupo controle tivessem variedade de 

características (CAMPBELL; STANLEY, 1979). 

A distribuição de forma aleatória foi uma estratégia para garantir a validade 

interna do estudo, pois minimizou a interferência de outras variáveis na interpretação 

dos dados. Para validação externa, adotamos como estratégia a seleção dos sujeitos 

da pesquisa como sendo uma amostra da população de alunos da rede pública de 

ensino (BANDEIRA, 2016). 

Utilizamos o delineamento experimental descrito por Campbell e Stanley 

(1979) apud Moreira (2011, p. 131), apresentado na Figura 12 abaixo. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Moreira (2011, p. 131) 

 

Para compreensão do delineamento da Figura 12 segue o significado da 

representação de cada símbolo: 

A - Representa que a composição dos grupos foi feita de forma aleatória;  

O1 e O3 - Representam os dois grupos no pré-teste;  

X - Representa o tratamento realizado (uso da metodologia com objetos de 

aprendizagem); e,  

O2 e O4 - Representam os grupos no pós-teste.  

Figura 12 - Delineamento experimental da pesquisa 
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O pré-teste foi aplicado aos dois grupos (O1 = O3), dando sequência 

aplicamos o tratamento X ao grupo experimental (O1), enquanto o grupo controle (O3) 

não recebeu o tratamento. Por fim, aplicamos o pós-teste a ambos os grupos (O2 = 

O4). 

 

3.6 PROCEDIMENTO DE COLETA 

 

Todo o processo de aplicação da pesquisa e coleta dos dados ocorreu 

durante o quarto bimestre do ano letivo de 2016 da Escola de Ensino Médio José 

Francisco de Moura – Palhano-CE. 

Inicialmente, entramos em contato com o Núcleo Gestor da Escola para 

solicitar autorização para realização da pesquisa. Posteriormente, conversamos com 

o professor de Química, explicando o objetivo do estudo e o convidando-o para ser 

colaborador. Após autorização do Núcleo Gestor e do professor de Química das 

turmas, conversamos com os alunos sobre a pesquisa, na ocasião foram convidados 

para participarem da pesquisa, e pedimos autorização aos pais dos alunos menores 

para que seus filhos participassem do estudo, mediante termo de consentimento livre 

e esclarecido para menores, e para os alunos maiores os mesmos assinaram o termo 

para participação. 

O Quadro 2 mostra as atividades realizadas e as datas de participação de 

cada grupo. No primeiro momento foi aplicado a escala de Likert e do pré-teste com 

os alunos. Realizamos durante três semanas aulas utilizando a metodologia do uso 

de objetos de aprendizagem com os alunos que compõem o grupo experimental. 

Enquanto os que não faziam parte desse grupo continuaram a estudar sem o uso 

dessa ferramenta. Após a finalização das aulas sobre estequiometria aplicamos o pós-

teste com todos os alunos da turma. 

 

Quadro 2 - Datas das atividades realizadas por cada grupo 

ATIVIDADE DA 
PESQUISA 

DATA 

1° ANO MANHÃ 
(07:50 as 09:30h) 

1° ANO TARDE 
(13:00 as 14:40h) 

Termo de consentimento 04 de janeiro de 2017 05 de janeiro de 2017 

Escala de Likert 11 de janeiro de 2017 06 de janeiro de 2017 

Pré-teste 18 de janeiro de 2017 19 de janeiro de 2017 
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ATIVIDADE DA 
PESQUISA 

DATA 

1° ANO MANHÃ 
(07:50 as 09:30h) 

1° ANO TARDE 
(13:00 as 14:40h) 

Aulas grupo experimental 
18, 25 de janeiro e 8 de março de 

2017 
19, 26 de janeiro e 9 de março de 

2017 

Aulas grupo controle 
18, 25 de janeiro e 8 de março de 

2017 
19, 26 de janeiro e 9 de março de 

2017 

Pós – teste 15 de março de 2017 16 de março de 2017 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.7 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Os dados colhidos com os instrumentos citados foram tratados 

quantitativamente para se verificar a validade da hipótese, e qualitativamente para 

compreender como os objetos de aprendizagem são usados como ferramenta 

pedagógica e quais as vantagens dessa metodologia. 

Tratamos os dados do pré-teste e do pós-teste estatisticamente, através do 

Teste t, a fim de verificar os avanços relevantes. Analisamos a evolução de cada aluno 

e medimos o desempenho do grupo experimental e do grupo controle, a fim de 

equacionar o impacto do uso dos objetos de aprendizagem no ensino de 

estequiometria. 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após gerar as análises quantitativas, cruzamos todos os dados, a fim de 

verificar as possíveis diferenças entre as duas condições (controle e experimental). 

Adotamos como critério de significância o valor de “p” < 0,05 em que “p” é a 

probabilidade de erro ao afirmar que uma diferença entre dois valores foi significativa. 

Após submeter a estatística descritiva para obter a média, o intervalo de 

confiança, a mediana, a variância, o desvio padrão, a amplitude, a assimetria e a 

curtose (Apêndice F), fizemos uma análise da assimetria e plotagem dos histogramas 

de barra (Apêndices G e H) e diagrama de bigodes (Apêndice I). Avaliamos a 

normalidade da distribuição dos dados e assim escolhemos o teste estatístico mais 
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adequado. Assim, escolhemos o teste T para realizar tratamento estatístico dos dados 

da pesquisa. 

Para cálculo da medida do efeito (d), medimos a diferença entre as duas 

médias, em termos de desvios padrões (DANCEY; REIDY, 2006). Medimos o efeito 

subtraindo uma média da outra e dividindo a diferença pelo desvio padrão da média. 

Assim, procedemos da seguinte forma:  

1 - Cálculo do desvio padrão da média: desvio padrão da média no pré-

teste = desvio padrão (controle) mais desvio padrão (experimental) dividido por dois.  

2 – Cálculo da medida de efeito: d = (x1 – x2) / média dos desvios.  

Em relação ao tamanho do efeito seguimos as recomendações de Cohen 

(1988, apud Dancy; Reidy, 2006, p. 223).  

 

Tabela 2 - Tamanho da medida de efeito (d) 

Tamanho do efeito D Percentagem de sobreposição (%) 

Pequeno 0,2 85 

Médio 0,5 67 

Grande 0,8 53 

Fonte: Dancy; Reidy (2006). 

 

 

3.9 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Em relação a aplicação dessa pesquisa consideramos as questões éticas 

envolvidas. Adotamos os procedimentos éticos de garantia de anonimato dos alunos 

envolvidos, participação voluntária e a possibilidade de se desligarem da pesquisa a 

qualquer momento. Usamos termos de consentimento livre e esclarecido, e no caso 

de alunos menores de idade pedimos também o consentimento aos pais. Não será 

divulgado nenhum dado à comunidade escolar que venha a comprometer o anonimato 

dos alunos. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS DA ESCALA DE LIKERT 

 

Neste capítulo dedicamos a fazer uma leitura da visão/opinião dos alunos 

acerca da disciplina de Química, as suas relações interdisciplinares e as metodologias 

de ensino utilizadas em sala de aula. Como foi visto na fundamentação teórica, o 

ensino de Química por vezes é tachado de difícil aprendizagem e a priori, este fato 

pode estar diretamente relacionado com a metodologia de ensino utilizada em sala de 

aula. 

Busca-se responder neste capítulo aos seguintes questionamentos: qual a 

opinião dos alunos em relação a disciplina de Química? Como os cálculos 

matemáticos envolvidos na disciplina de Química influenciam a aprendizagem dos 

alunos? Como as metodologias de ensino utilizadas na sala de aula influenciam a 

aprendizagem dos alunos? Para responder esses questionamentos da pesquisa 

aplicou-se uma escala de Likert, no momento da aplicação deste instrumental estava 

presentes trinta e seis (36) discentes, que participaram de modo satisfatório da 

pesquisa. 

Na Tabela 3 pode-se observar a condensação dos dados gerados a partir 

da aplicação da escala.  

 

Tabela 3 - Média, desvio padrão, tamanho e erro padrão 

Fonte: Dados da Escala de Likert aplicada pela autora. 

 

 

Percebemos pela análise da Tabela 3 que dois (02) participantes da 

pesquisa deixaram de responder a assertiva A12. E as demais assertivas foram 

respondidas por todos os participantes desta etapa da pesquisa. 

O Gráfico 1 mostra os resultados da Tabela 3. Para melhor compreensão 

desses dados organizou-se este capítulo em três tópicos distintos, onde analisou-se 

separadamente cada categoria da Escala de Likert aplicada.  

Assertiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

Média -0,47 0,58 0,53 -0,17 -0,36 -0,58 -0,08 1,44 1,03 1,33 1,08 0,97 0,89 0,94 

Desvio 
Padrão 

1,24 1,06 1,07 1,45 1,55 1,64 1,90 1,57 1,72 1,77 1,96 2,16 2,30 2,53 

N° de 
respostas 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 36 36 

Erro 
padrão 

0,21 0,18 0,18 0,24 0,26 0,27 0,32 0,26 0,29 0,30 0,33 0,37 0,38 0,42 
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Realizamos a análise dos dados obtidos em cada afirmativa. Consideramos 

os valores obtidos na média e no desvio padrão, uma vez, que a média de uma 

amostra indica o comportamento esperado pelo grupo e o desvio padrão indica a 

dispersão dos dados dentro de uma amostra com relação à média. Assim, temos que 

considerar o valor destas duas medidas para inferir informações para avaliar e 

diferenciar seus comportamentos.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No primeiro tópico analisamos as opiniões dos alunos em relação a 

disciplina Química (A1, A2, A3, A4, A5). No segundo tópico analisamos as visões dos 

alunos sobre a relação interdisciplinar Química e Matemática (A6). E no terceiro tópico 

analisamos as opiniões dos alunos em relação as metodologias de ensino utilizadas 

em sala de aula (A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14). 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Resultados condensados da escala de Likert de acordo com o formulário 

apêndice D 
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4.1 OPINIÕES DOS ALUNOS EM RELAÇÃO A DISCIPLINA QUÍMICA 

 

A escala de Likert foi o primeiro instrumental de pesquisa a ser aplicado. 

As cinco primeiras afirmativas objetivaram conhecer a opinião dos alunos 

participantes da pesquisa sobre a disciplina Química. 

Com a assertiva A1 objetivou-se conhecer a opinião dos alunos em relação 

a disciplina Química. Propusemos a seguinte afirmativa: A disciplina Química é chata 

e difícil. Essa assertiva teve como média o valor de -0,47. Esse valor revela que a 

maioria dos alunos participantes da pesquisa não considera a Química uma disciplina 

chata e difícil, uma vez que discordaram da afirmativa. No entanto, observamos o 

desvio padrão de 1,24 percebemos que as respostas variam entre os dois extremos 

(valores -2 a +2) e alguns alunos assinalaram a opção indecisa. Portanto, faz-se 

necessário expor que a maneira como a afirmativa foi construída relacionando duas 

características independentes (chata e difícil) pode ter influenciado nessa variância de 

valores, uma vez que uma característica (por exemplo, chata) não é condicionante 

para a outra (por exemplo, difícil). 

Com as assertivas A2 e A3 objetivamos verificar se os alunos acham a 

Química importante para seu dia-a-dia. A assertiva A2 obteve um valor de média 0,58 

indicando que para os participantes da pesquisa a disciplina Química é importante 

para as atividades do dia-a-dia e atuação do cidadão, facilitando a compreensão dos 

fenômenos cotidianos. Já a A3 obteve uma média de 0,53 Podemos afirmar que para 

maioria dos alunos os conteúdos químicos ajudam a entender melhor os fatos do 

cotidiano. No entanto, para essas duas afirmativas, o desvio padrão foi 1,06 e 1,07, 

respectivamente, revelando que há uma variação considerável entre as respostas dos 

participantes. 

Observando os dados das assertivas A1, A2 e A3 percebemos que os 

alunos se mostram contrários à ideia preconizada na literatura (TREVISAN; 

MARTINS, 2006) de que os discentes compreendem a Química como disciplina chata 

e distante da realidade. Estudos como Guimarães (2010) e Lima e Leite (2012) 

apontam para uma visão pessimista dos alunos em relação a disciplina Química, 

classificando-a como uma disciplina enfadonha e chata. Os autores sugerem que as 

dificuldades de aprendizagem são provenientes de um ensino voltado para 

valorização da memorização de regras, fórmulas e nomes (LIMA; LEITE, 2012) e o 

distanciamento dos conteúdos da realidade dos alunos (GUIMARÃES, 2010). 
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Trevisan e Martins (2006) debatem sobre o trabalho descontextualizado realizado com 

os conteúdos químicos, os tornando distantes, assépticos, difíceis e não despertando 

o interesse e a motivação dos alunos. 

A assertiva A4 objetivou aferir se os conceitos científicos utilizados na 

disciplina Química são de fácil entendimento. Obtivemos para essa assertiva uma 

média de -0,17 e desvio padrão 1,45. Podemos inferir por esses dados que apesar da 

média indicar que os alunos participantes da pesquisa consideram os conceitos 

científicos de difícil aprendizagem, devemos fazer algumas ressalvas, visto que, esse 

valor é muito próximo de zero, o que poderia indicar uma indecisão na resposta pelos 

participantes e tem um desvio padrão de 1,45, considerado alto, o que indica uma 

dispersão em relação à média. Portanto, concluímos nesta afirmativa que são 

necessárias outras investigações para identificar o nível de concordância ou 

discordância dos participantes. 

A assertiva A5 (média -0,36 e desvio padrão 1,55) constata os relatos que 

geralmente os alunos fazem em relação aos conteúdos de Química, os quais são 

considerados de difícil aprendizagem. Cabe aqui ressaltar, que os dados dessas duas 

assertivas (A4 e A5) reforçam a ideia dos autores citados na fundamentação teórica, 

de que os alunos sentem dificuldades em aprender Química. Ao mesmo tempo, se 

contrapõe com os dados da A1, na qual, a maioria dos alunos não concordou com a 

assertiva que dizia que a Química era chata e difícil. Este fato, como discutido 

anteriormente, pode estar relacionado com a dualidade da afirmativa. 

Concluímos, a partir dos dados desta categoria, com algumas ressalvas 

caso em que o desvio padrão é muito alto, logo, a média pode não representar 

fielmente a realidade do grupo investigado, que os alunos consideram importante e 

necessário aprender Química, mesmo quando eles acham os conteúdos desta 

disciplina de difícil aprendizagem. Podemos perceber também pelos dados que os 

alunos associam à disciplina Química com as atividades diárias, considerando-a útil 

para compreensão dos acontecimentos do dia a dia. Essa associação dos conteúdos 

estudados na disciplina com o cotidiano do aluno é preconizada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para Ensino Médio. 

 

O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles 
compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de 
forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as 
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse 
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aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos 
químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em 
estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 
ambientais, sociais, políticas e econômicas. Tal a importância da presença 
da Química em um Ensino Médio compreendido na perspectiva de uma 
Educação Básica (BRASIL, 2002, p. 30). 

 

Essa associação do conhecimento construído na sala de aula com as 

atividades do cotidiano do aluno favorece sua participação como cidadão ativo e 

responsável na sociedade, possibilitando o desenvolvimento científico, social e 

humano. Entretanto, alguns autores consideram que essa participação ativa ainda 

está bem distante de ser conseguida (LIMA; DAVID; MAGALHÃES, 2008). 

 

4.2 VISÕES DOS ALUNOS SOBRE A RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR QUÍMICA E 

MATEMÁTICA (A6) 

 

Neste tópico buscamos compreender como as relações interdisciplinares 

entre a Química e a Matemática influenciam a visão dos alunos em relação a 

aprendizagem dos conteúdos químicos. 

Nas propostas teóricas, autores como Gomes e Macedo (2007) associam 

a dificuldade de aprendizagem dos conteúdos de Química as relações 

interdisciplinares que esta disciplina faz com a Matemática. Essa tendência de 

associação é verificada também entre os alunos participantes da pesquisa. 

Observando a assertiva A6, identificamos a média -0,58 e um desvio 

padrão de 1,64. Podendo, assim, inferir que os sujeitos da pesquisa, apesar da 

variabilidade em relação à média, discordam da afirmação: Os cálculos matemáticos 

envolvidos no conteúdo de Química são de fácil compreensão. 

Esse dado corrobora com as pesquisas realizadas de Bittencourt et al 

(2014) e Veronez e Piazza (2007), sobre aprendizagem dos conteúdos químicos e 

matemáticos, as quais identificaram que para os alunos os cálculos matemáticos 

dificultam a assimilação dos conteúdos da Química. 

As dificuldades matemáticas vão desde a resolução de problemas 

envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação) até a correta interpretação das grandezas trabalhadas (SANTOS; SILVA, 

2014). Os autores Resende e Mesquita (2013, p. 216) preconizam em seu estudo que: 
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O aluno que apresentar deficiência em um conteúdo que serve de base para 
outro, certamente não conseguirá acompanhar o raciocínio do professor, 
gerando uma falta de interesse pelas aulas e trazendo como consequência, 
falta de compromisso do aluno com o estudo da disciplina.  

 

Portanto, ter um bom domínio dos pré-requisitos matemáticos necessários 

para Química facilita a aprendizagem desta disciplina e torna o processo de ensino 

mais prazeroso e atraente. Aqui, ressalta-se ainda que esse dado mostra a 

importância da interdisciplinaridade para a construção do conhecimento como 

também, para o desenvolvimento da habilidade de raciocínio lógico-matemático. 

 

4.3 OPINIÕES DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AS METODOLOGIAS DE ENSINO 

UTILIZADAS EM SALA DE AULA (A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14) 

 

A tabulação dos dados das assertivas referentes a esta categoria indicam 

que o uso de metodologias de ensino alternativas, baseadas na diversificação de 

instrumentais e métodos contribuem diretamente para o alcance da aprendizagem 

satisfatória, atingindo a média geral de 0,95 em uma escala de variação de -2 a 2. 

Podemos inferir desse dado que se faz necessário que o professor não se 

limite apenas a utilização de uma metodologia, seja ela a mais “tradicional” ou a mais 

“revolucionária”. É de extrema importância que o professor tenha a capacidade de 

realizar aulas práticas, contextualização e utilização de recursos digitais (vídeos, 

simuladores, áudio, jogos, sites e etc.) para facilitar a compreensão dos conteúdos 

pelos alunos. 

A resposta da assertiva A7 (média -0,08 e desvio padrão 1,52) sugere que 

o uso da metodologia baseada apenas na explicação oral do conteúdo pelo professor 

com auxílio do quadro branco não surte o efeito desejado nos alunos. No entanto, 

observando o desvio padrão, percebemos uma enorme variância em relação as 

respostas dos alunos, indo de concordo totalmente (+2) até discordo totalmente (-2). 

Portanto, essa assertiva torna-se inconclusiva necessitando de maiores investigações 

para identificar a visão do grupo participante em relação ao uso da metodologia 

baseada em explanação oral. 

Encontramos nas propostas teóricas estudos (SARFATTI, 2014; CALDAS, 

2014) que apontam como metodologia predominante nas escolas secundárias 
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aquelas com foco na transmissão dos conteúdos e o aluno deve ser capaz de 

reproduzir as informações que foram verbalizadas pelo professor. 

Lima (2012, p. 97) faz a seguinte afirmação: 

 

O ensino de química se efetua de forma exclusivamente verbalista, na qual 
ocorre uma mera transmissão de informações (quando ocorre), sendo a 
aprendizagem entendida somente como um processo de acumulação de 
conhecimentos. 

 

Notamos que nesta metodologia de ensino predomina a exaltação dos 

conhecimentos através da memorização e internalização de conceitos previamente 

concebidos. Ressalta-se que a aprendizagem para ser significativa faz necessário que 

o aluno compreenda, internalize e reconstrua os conceitos científicos estudados. Até 

porque professor e aluno são sujeitos da aprendizagem, portanto, é necessário que 

ocorra a superação do ensino tradicional, que concebe o aluno como objeto e o 

professor como detentor exclusivo do conhecimento (PIMENTA, 1999). 

A tabulação das assertivas A8 a A14 mostra que a utilização de 

metodologias alternativas é vista pelos alunos como um meio eficiente para se 

desenvolver a aprendizagem. Diante dos dados dessa categoria percebe-se que a 

realização de aulas práticas, A8 (média 1,44 e desvio padrão 1,16) sobressai frente a 

outras metodologias utilizadas, tais como jogos A9 (média 1,03 e desvio padrão 1,13); 

vídeos A10 (média 1,33 e desvio padrão 1,13); slides A11 (média 1,08 e desvio padrão 

1,11); jogos virtuais A12 (média 0,97 e desvio padrão 1,11); sites diversos A13 (média 

0,89 e desvio padrão 1,17) e resolução de exercícios A14 (média 0,94 e desvio padrão 

1,35). Vale ressaltar, que em todas as afirmativas observamos um desvio padrão que 

aponta para uma dispersão considerável de respostas em relação à média. 

A média da assertiva A8 aponta para o fato de que os alunos sentem 

dificuldades de abstrair informações e a aula prática pode ser algo mais “palpável” no 

sentido de visualização ou construção do conhecimento. A utilização de vídeos A10 

reforça ainda mais essa ideia, visto que o vídeo permite que os alunos visualizem os 

conceitos trabalhados. Segundo Torriceli (2007), os conteúdos químicos necessitam 

ser ensinados através da realização de experimentos práticos para facilitar a 

compreensão. Para ele, os alunos precisam ser dotados de capacidade de abstração 

que permita a elaboração da estrutura do conhecimento de química. Portanto, essas 
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duas metodologias alternativas são vistas como viáveis e eficientes para facilitar a 

abstração por parte dos alunos. 

A assertiva A9 tratava da utilização de jogos didáticos. Pesquisas sobre a 

utilização dessa metodologia apontam diversas vantagens. Para os alunos serve 

como fator motivador, estimulando seu interesse pelo assunto abordado em sala. Para 

os docentes poderão ser utilizados ainda como ferramenta avaliativa da aprendizagem 

dos discentes (BELTRAN, 1997; EICHER; PINO, 2000; CRAVEIRO et al., 1993). 

As assertivas A11, A12 e A13 são mais voltadas para a utilização da 

tecnologia de informação e comunicação como aliada facilitadora da construção da 

aprendizagem. Autores como Eicher e Pino (2000) pesquisam sobre os benefícios 

agregados ao processo de ensino-aprendizagem pelo uso da tecnologia da 

informação e comunicação em sala de aula. Ressalta-se que a utilização da tecnologia 

por si só não é garantia de melhoria da aprendizagem, sendo necessária uma 

integração entre os recursos tecnológicos e o processo de ensino-aprendizagem. 

Os dados relacionados a assertiva A14 chamam a atenção, pois 

demonstram como é importante que o aluno seja participante ativo no processo de 

ensino-aprendizagem. A média da assertiva foi de 0,53 demonstrando que para os 

alunos participantes da pesquisa a resolução de exercícios ajuda a compreender o 

conteúdo trabalhado. A partir desse dado podemos refletir que o desenvolvimento da 

aprendizagem de fato é mais efetivo quando os atores desempenham seus papéis de 

forma ativa. Porém, não podemos deixar de citar que o grupo de participantes são 

alunos de primeira série do Ensino Médio, logo, o contato destes participantes com a 

disciplina Química tem menos de um ano, o que pode influenciar o modo como os 

mesmos veem a disciplina e até mesmo as metodologias desenvolvidas na sala de 

aula. 

A média dessa assertiva refuta mais ainda a metodologia baseada na 

educação bancária, em que o aluno seria um mero expectador da aprendizagem. 

Logo, metodologias que não consideram o papel dos alunos podem ser ineficientes e 

desestimulantes. 

A partir desse dado conclui-se que os sujeitos da pesquisa necessitam 

comprovar (através de resoluções de exercícios) os conhecimentos adquiridos nas 

aulas. Nesse caso, os exercícios são uma forma de verificar se estão corretas ou não 

suas concepções. 
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De uma forma geral, percebemos que os discentes compreendem a 

disciplina Química como sendo importante para seu cotidiano e acreditam que a 

utilização diversificada de metodologias alternativas influencia positivamente a 

aprendizagem, fato percebido pela média geral 0,53 obtida frente as 14 afirmações da 

escala.  

As metodologias alternativas de ensino são ferramentas úteis no ensino, 

cabendo ao docente escolher entre as metodologias disponíveis qual auxiliará de 

forma mais favorável a aprendizagem do conteúdo trabalhado. É importante ressaltar 

que não se deve deixar de lado que a escolha da metodologia deve considerar a 

realidade vivenciada pelo discente, como também a disponibilidade de materiais, 

equipamentos, espaços e recursos humanos necessários. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS DO PRÉ-TESTE E DO PÓS-TESTE 

 

Elaboramos um questionário contendo questões objetivas e subjetivas com 

intuito de verificar o conhecimento dos alunos sobre o conteúdo de estequiometria 

antes (pré-teste) e depois (pós-teste) da aplicação da pesquisa. Esse questionário foi 

estruturado em seis (06) questões que abordaram a compreensão dos alunos em 

relação aos conceitos, teorias e cálculos envolvidos neste conteúdo. 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS DO PRÉ-TESTE E DO PÓS-TESTE 

 

Após a aplicação dos questionários pré-teste foram condensados os 

escores obtidos por cada aluno participante, identificando-o com um código único. Em 

seguida, foram realizadas as aulas, com o grupo controle, utilizando metodologias que 

o professor já vinha desenvolvendo com a turma e com o grupo experimental, 

utilizando metodologia do uso dos Objetos de Aprendizagem. Após essa fase foi 

aplicado o mesmo questionário, mas agora identificado como pós-teste. Os escores 

gerados foram condensados com base nos critérios descritos a seguir. 

 

5.1.1 Questionamentos 

 

5.1.1.1 Questionamentos 01 e 02  

 

Os questionamentos 01 e 02 dos testes tiveram como intuito mensurar o 

nível de compreensão dos alunos sobre os termos e conceitos de reagentes e 

produtos. Os valores atribuídos às respostas dadas seguiram os seguintes critérios: 

a) Valor do escore 1,0 ponto para respostas corretas e que utilizassem 

termos científicos/técnicos para explicar seu entendimento. 

b) Valor de escore 0,8 pontos para respostas corretas que utilizaram 

parcialmente os termos científicos/técnicos.  

c) Valor de escore de 0,5 pontos para respostas que demonstravam 

compreender o conceito de reagente e produto, mas não utilizaram 

termos científicos/técnicos para explicá-los.  

d) Valor de escore 0,0 para respostas incorretas ou não respondidas.  
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Obtivemos respostas formuladas de diversas formas para os dois 

questionamentos e nos dois grupos, controle e experimental. O Apêndice J e K 

mostram as respostas dos alunos participantes da pesquisa para os dois 

questionamentos. 

Para o questionamento “01 – O que são reagentes? ” Obtivemos respostas 

diversas como os exemplos transcritos no Quadro 03. 

 

 Quadro 3 - respostas dos entrevistados no pré e pós-teste 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Notamos que as respostas construídas no momento de pré e pós-teste, dos 

participantes pertencentes ao grupo controle, mostram certo grau de entendimento do 

conteúdo, porém, não utilizam termos científicos/técnicos e mostram que esse 

conhecimento é mais superficial. Isso demonstra a necessidade de se trabalhar 

melhor o entendimento de reação química. Já nas respostas dos participantes do 

grupo experimental, verifica-se uma compreensão mais científica por parte do 

entrevistado sobre o termo reagente no momento de pós-teste. E também uma 

resposta mais elaborada quanto ao segundo questionamento no momento de pós-

teste. Fato, esse observado também para o questionamento 02, como mostrado no 

Quadro 04.  

 
Quadro 4 - respostas dos entrevistados no pré e pós-teste 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

GRUPO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

CONTROLE “são os que vem antes da seta” 

(Entrevistado AL01) 

“Vem antes do produto” 

(Entrevistado AL01) 

EXPERIMENTAL 
“São as substancias que vem antes da 

seta em uma equação química” 

(Entrevistado AL06) 

“São o que vem antes da seta, ou 

seja, o que vai gerar o produto” 

(Entrevistado AL06). 

GRUPO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

CONTROLE 
“é o que fica depois da igualdade 

(depois da seta)” (entrevistado AL08) 
“são os átomos depois da 

igualdade (entrevistado AL08). 

EXPERIMENTAL 
“é a equação depois da seta 

(entrevistado AL11). 

“são os elementos formados pelos 
reagentes, os produtos ficam 
depois da seta” (entrevistado 

AL11). 
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5.1.1.2 Questionamentos 03 

 

Com esse questionamento buscamos verificar se participantes da pesquisa 

sabem identificar quando uma equação química está balanceada. Para análise dividiu-

se as respostas em categorias de acordo com os seguintes critérios: 

a) Valor do escore 2,0 para alunos que responderam a indagação de forma 

correta, justificando suas respostas utilizando palavras 

científicas/técnicas de forma adequada. 

b) Valor do escore 1,5 para alunos que responderam de forma correta, 

justificando sua resposta utilizando palavras informais para expressar 

seu entendimento sobre a questão, quando esta mostrou-se que o 

raciocínio estava coerente. 

c) Valor do escore 1,0 para alunos que apenas responderam com o sim 

ou não sem justificar a resposta quando a mesma estava correta. 

d) Valor do escore 0,0 para respostas incorretas ou em branco.  

 

Observamos que as respostas elaboradas para esse questionamento estão 

em consonância com o que é encontrado nas teorias. No Apêndice L temos a 

transcrição das respostas dos alunos participantes no pré e pós-teste. Estudos 

mostram que os alunos, mesmo sabendo identificar corretamente uma equação 

balanceada, não conseguem fazer a relação desta com a conservação das massas 

na transformação química. Os alunos “[...] identificam o número de átomos de um 

elemento nas fórmulas químicas, mas não as interpretam em nível microscópico” 

(VERONEZ; PIAZZA, 2007, p. 8). Essa observação pode ser verificada nas respostas 

dos entrevistados dos grupos controle e experimental, transcritas, respectivamente, a 

seguir: “Não, porque um lado está diferente do outro” (Entrevistado AL14). E “Não. 

Nos reagentes o oxigênio tem 5 e no produto só tem 4 oxigênios” (Entrevistado AL24). 

As respostas apontam a necessidade de trabalhar melhor nos alunos as 

diferentes perspectivas de interpretação da matéria. Segundo Santos (2013, p. 23) 

uma das causas para o comportamento observado pode residir na  

 

[...] falta de discussões sobre o conhecimento científico e a não explicitação 

por parte dos professores e materiais didáticos das relações entre os níveis 
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submicroscópicos (modelos explicativos da matéria) e macroscópicos 

(fenômenos observáveis). 

 

5.1.1.3 Questionamentos 04 e 05 

 

Os questionamentos 04 e 05 foram utilizados para verificar o entendimento 

dos participantes da pesquisa em relação a Lei de Lavoisier e Lei de Proust. 

Objetivávamos saber se os mesmos compreendem os conceitos dessas duas leis e 

se sabiam realizar os cálculos matemáticos. Atribuímos os seguintes valores de 

escores: 

a) Valor de 1,5 pontos para os alunos que marcaram a opção correta e 

apresentaram os cálculos matemáticos desenvolvidos na questão. 

b) Valor de 1,0 ponto para os alunos que marcaram a opção correta, mas 

os cálculos não estavam completos e/ou apresentava algum tipo de 

incoerência. 

c) Valor de 0,5 ponto para as respostas corretas que não apresentavam 

cálculos, pois a marcação pela alternativa correta pode ter sido uma 

escolha aleatória sem qualquer reflexão sobre a pergunta feita. 

d) Valor do escore 0,0 para respostas incorretas ou em branco. 

 

Nos Apêndices M e N encontramos os dados condensados dos 

questionamentos 04 e 05, respectivamente. O Gráfico 02 mostra o percentual das 

respostas obtidas no grupo controle, no momento de pré-teste e pós-teste, para o 

questionamento 04. 

Observando o Gráfico 02, percebemos, para o grupo controle, que no 

momento de pré-teste tinham 6% dos alunos marcaram uma opção errada e não 

forneceram nenhum cálculo matemático, enquanto no pós-teste esse percentual foi 

de 35%. Não marcaram opção ou não forneceram cálculos matemáticos, no momento 

de pré-teste, 12% dos alunos, já no pós-teste o percentual foi de 6%. Marcaram a 

opção correta, mas sem fornecer cálculos matemáticos, no pré-teste, 35%, no pós-

teste foram 24%. Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos parcialmente 

corretos, no pré-teste 0%, no pós-teste foi de 6%. E por fim, resolveram corretamente 

a questão, no pré-teste foram 47% e no pós-teste foram 29%.  
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados fornecidos nesta questão para o grupo controle mostram que o 

desempenho dos alunos no momento de pós-teste seguiu um padrão de 

comportamento pouco esperado, já que após as aulas os alunos tiveram desempenho 

inferior ao momento antes das aulas.  

O Gráfico 03 mostra o percentual das respostas obtidas no grupo 

experimental, no momento de pré-teste e pós-teste, para o questionamento 04. 

Percebemos, para o grupo experimental, que no momento de pré-teste o percentual 

de alunos que marcaram uma opção errada e não forneceram nenhum cálculo 

matemático foi de 12%, enquanto no pós-teste foi de 6%. O percentual de alunos que 

não marcaram opção de não forneceram cálculos matemáticos, no pré-teste foi de 

6%, no pós-teste o percentual foi de 0%. O percentual de alunos que marcaram a 

opção correta, mas sem fornecer cálculos matemáticos, no pré-teste foi de 24%, no 

pós-teste foram 35%. Já 0% marcou a opção errada, mas forneceram os cálculos 

parcialmente corretos no pré-teste e no pós-teste. O percentual de alunos que 

resolveram corretamente a questão com cálculos matemáticos completos foi o mesmo 

no pré e pós-teste, 59%. Observa-se ainda que nenhum aluno deixou de marcar uma 

opção, mesmo que não tenham apresentados cálculos matemáticos, no momento de 

pós-teste.  

 

Gráfico 2 - Questionamento 04 - Percentual de respostas no pré e pós-teste 
Grupo Controle 
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Fonte: Elaborado pela autora.         

 

Analisando os dados deste questionamento, em relação aos dois grupos 

(controle e experimental), observamos que no grupo experimental houve uma 

melhoria da aprendizagem, um percentual menor de alunos errou a resolução da 

questão ou deixou de demonstrar os cálculos matemáticos solicitados, em relação, ao 

grupo controle.  

Os dados do questionamento 05 para o grupo controle podem ser 

observados no Gráfico 04. 

Observamos que houve uma melhoria no desempenho dos alunos, 

comparando o pré-teste com o pós-teste. Percebe-se que um percentual menor de 

alunos não resolveu a questão (pré-teste 29%, pós-teste 6%). Um maior percentual 

de alunos marcou a opção correta, mesmo sem fornecer cálculos matemáticos (pré-

teste 35%, pós-teste 47%) e um percentual maior de alunos conseguiu resolver 

corretamente a questão e realizar os cálculos corretamente (pré-teste 18%, pós-teste 

29%).  

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Questionamento 04 - Percentual de respostas no pré e pós-teste – 
Grupo Experimental 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os dados do questionamento 05 para o grupo experimental podem ser 

observados no Gráfico 05. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Gráfico 4 - Questionamento 05 - Percentual de respostas no pré e pós-teste – 
Grupo Controle 

Gráfico 5 - Questionamento 05 - Percentual de respostas no pré e pós-teste – 
Grupo Experimental 
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Percebe-se pela análise do Gráfico 05 que no grupo experimental a 

melhoria no desempenho é notória, pois no momento de pré-teste alguns alunos que 

marcaram a opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos e que não marcaram 

opção nenhuma e nem forneceram cálculos matemáticos (6% e 12% 

respectivamente). No momento de pós-teste, todos os alunos resolveram, de forma 

parcial ou total, corretamente o questionamento, sendo que o percentual de alunos 

que resolveram corretamente o questionamento e forneceram todos os cálculos 

necessários, passou de 41% no pré-teste para 71% no pós-teste. Percebemos que o 

tratamento com aulas utilizando objetos de aprendizagem agregou maior 

conhecimento aos alunos. 

Comparando os dois grupos neste questionamento, observamos que o 

desempenho dos alunos aconteceu conforme esperado, ou seja, houve melhoria da 

aprendizagem no momento pós-teste para os dois grupos. No entanto, o desempenho 

dos alunos que participaram do grupo experimental foi superior aos participantes do 

grupo controle, levando-nos a inferir que a metodologia de ensino utilizada para esse 

grupo se mostra mais eficaz. Porém, devemos afirmar que as duas metodologias, a 

do grupo controle e a do grupo experimental, surtiram efeitos na aprendizagem dos 

alunos. Outra conclusão pelos dados analisados destes dois questionamentos é que 

a maioria dos alunos apresentam dificuldades em resolver exercícios que englobem 

os cálculos estequiométricos. 

É importante citar que o percentual de marcações em opções, mas sem 

fornecer cálculos, nos dois grupos e nos dois momentos da pesquisa (pré e pós-teste), 

para os dois questionamentos, podem nos indicar escolhas aleatórias de opção de 

respostas ou ainda que os alunos estejam realizando mentalmente os cálculos 

matemáticos. 

Costa e Souza (2013, p. 5) acreditam que “As dificuldades em aprender 

estequiometria estão relacionadas com a maneira como o assunto é abordado, a 

metodologia utilizada e ainda como é o comportamento do aluno”. Segundo esses 

autores, quando o aluno busca aprender cálculos estequiométricos, partindo da 

premissa da memorização das regras básicas de balanceamento e resolução 

matemática, este aluno estará sujeito ao fracasso, tendo em vista que é necessário 

compreender como ocorrem as transformações e processos envolvidos na reação 

química. Dessa forma, é necessário saber interpretar além da parte quantitativa da 

equação química. 
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Abordagens que buscam apenas conduzir o desenvolvimento da 

mecanização do raciocínio lógico-matemático, sem a preocupação do 

desenvolvimento da capacidade de interpretação química não beneficia a 

aprendizagem dos discentes, como também, não podem adotar apenas metodologias 

que busquem desenvolver a capacidade de interpretação química, deixando a desejar 

o desenvolvimento das habilidades matemáticas (MIGLIATO, 2005). É válido utilizar 

também de metodologias de ensino que usem, como exemplo, cálculos 

estequiométricos de situações do cotidiano (PIO, 2006).  

 

5.1.1.4 Questionamento 06 

 

O questionamento 06 foi utilizado para verificar quais participantes da 

pesquisa compreendem o significado de balanceamento de equação química, se 

sabem identificar equações balanceadas e fazer o balanceamento de equações 

químicas. 

Nessa questão foram abordadas duas equações químicas de níveis 

diferentes de dificuldades. A primeira equação trata de uma abordagem mais simples 

sobre balanceamento. Utilizamos uma equação representando uma síntese. Cada 

elemento químico estava presente apenas uma vez em cada momento (reagentes e 

produtos) da reação, conforme mostrado na equação 03. 

 

Síntese da produção da amônia 

N2 + H2               NH3                (3) 

 

Na segunda equação, buscamos aferir os conhecimentos de nossos 

participantes, utilizando uma equação química de nível mais complexo, de dupla troca. 

Alguns elementos aparecem mais de uma vez em cada momento (reagentes e 

produtos) da reação. Conforme mostra a equação 04 a seguir. 

 

Equação química de dupla troca 

Al(OH)3 + H2SO4                  Al2(SO4)3 + H2O        (4) 
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Na correção do questionamento, atribuímos os seguintes valores de 

escores: 

a) Valor de 3,0 pontos para os alunos que resolveram corretamente as 

duas alternativas. 

b) Valor de 2,5 pontos para alunos que resolveram corretamente as duas 

alternativas, mas de forma incompleta. 

c) Valor de 2,0 pontos para alunos que resolveram corretamente a 

segunda alternativa. 

d) Valor de 1,5 pontos para alunos que resolveram corretamente a primeira 

alternativa e iniciaram a resolução da segunda alternativa. 

e) Valor de 1,0 ponto para os alunos que resolveram apenas a primeira 

alternativa. 

f) Valor de 0,5 ponto para alunos que iniciaram a resolução, mas não 

completaram nenhum das alternativas corretamente. 

 

A condensação dos dados coletados neste questionamento está disponível 

no Apêndice O. No Gráfico 06, apresentamos os dados do grupo controle no momento 

do pré e pós-teste. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.            

 

Gráfico 6 - Questionamento 06 - percentual das respostas do grupo controle no pré e 
pós-teste 
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A partir da análise do Gráfico 06, observamos que, no grupo controle, 

houve uma diminuição de alunos que não apresentaram nenhuma resolução. Seguido 

do aumento do percentual dos alunos que resolveram corretamente a primeira 

alternativa e iniciaram a resolução da segunda. Percebemos que, de forma geral, 

houve melhoria no desempenho dos alunos participantes desse grupo. 

A partir da análise do Gráfico 07, observamos que, no grupo experimental, 

no momento do pré-teste, nenhum aluno havia resolvido corretamente as duas 

opções, já no pós-teste um percentual de 5% dos alunos resolveu corretamente as 

duas opções. No pré-teste, um percentual de 53% dos alunos não apresentou 

nenhuma resolução para duas opções, no pós-teste esse percentual caiu para 12%, 

mostrando assim que um maior número de alunos tentou e/ou resolveu corretamente 

o questionamento. Percebemos que no momento do pós-teste, este grupo apresentou 

melhoria considerável no desempenho dos participantes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Vale enfatizar ainda que, para Gibin e Ferreira (2013), é preciso que os 

alunos compreendam o nível simbólico para entender as informações quantitativas 

sobre as equações químicas, como índices e coeficientes. Essa não compreensão 

pode acarretar a dificuldade de realizar corretamente os cálculos matemáticos 

necessários para o balanceamento das equações. 

Gráfico 7 - Questionamento 06 - percentual das respostas do grupo experimental no 
pré e pós-teste 
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Comparando-se os dois grupos nos momentos de pós-teste verifica-se que 

o desempenho do grupo experimental é superior ao grupo controle. Assim, inferimos 

que a metodologia de ensino Objetos de Aprendizagem, agrega maior potencial de 

aprendizagem. 

 

5.2. CONDENSAÇÃO DOS ESCORES 

 

O gráfico 08 apresenta os escores obtidos por cada aluno participante da 

pesquisa no pré-teste e pós-teste e que foram condensados. Percebemos que os 

escores obtidos no pós-teste, em sua maioria, são maiores do que os escores obtidos 

na aplicação do pré-teste. Verifica-se que os alunos que não participaram dos dois 

momentos de aplicação do questionário, pré e pós-teste, tiveram seus escores 

omitidos no gráfico, são eles os alunos codificados AL4, AL09, AL19, AL34, AL39, 

AL40, AL41 e AL42. Os valores dos escores de cada participante no momento de pré 

e pós-teste pode ver verificado ainda no Apêndice P. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com intuito de verificarmos nossa hipótese experimental – se os Objetos 

de Aprendizagem facilitam a construção do conhecimento por partes dos alunos no 
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Gráfico 8 - Valores do escore obtidos por cada aluno no pré-teste e pós-teste 
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conteúdo de estequiometria – se confirmam ou não, submetemos os dados obtidos 

dos dois grupos participantes da pesquisa no programa estatístico SPSS para 

Windows versão 17.0, para verificarmos se a diferença das médias dos dois foi 

significativa. Com os resultados dos testes (pré e pós) geramos tabelas e gráficos. 

Após gerar as análises quantitativas verificamos se as possíveis diferenças entre as 

duas condições (controle e experimental) foram significativas ou não, seguindo o 

critério de significância p < 0,05. 

A Tabela 04 mostra a média, desvio padrão, intervalo de confiança dos 

grupos controle e experimental no pré e pós-teste. No pré-teste, o número médio de 

escores do grupo controle foi de 3,07 e do grupo experimental foi de 4,74. No pós-

teste, as médias foram: para o grupo controle 3,76 e para o grupo experimental 7,18. 

Notamos que no momento do pré-teste a diferença entre os dois grupos foi apenas de 

1,67, já no momento de pós-teste a diferença passou a ser de 3,42. Os desvios padrão 

mostram que os dois grupos apresentam níveis um pouco diferentes de variabilidade 

entre os escores obtidos. 

 

Tabela 4 - Média, desvio padrão e intervalo de confiança do pré-teste e do pós-teste 

Fonte: Dados do pré e pós-testes aplicados pela autora. 

 

Na análise dos dados da estatística descritiva do pré e pós-testes dos dois 

grupos, controle e experimental, notamos que há uma diferença das médias dos dois 

grupos no pós-teste. Essa diferença pode indicar que o ensino com o uso de Objetos 

de Aprendizagem do conteúdo de estequiometria pode facilitar a compreensão dos 

alunos acerca do conteúdo. Contudo, para afirmar isso com confiança é necessário 

calcular as medidas dos efeitos para os dois grupos e nos dois momentos do teste e 

depois analisar os dados do teste t e comprovar ou refutar com mais segurança a 

hipótese experimental. 

Utilizou-se o teste t para amostras independentes a fim de verificar se a 

diferença entre as médias dos escores entre os dois grupos é significativa tanto no 

pré-teste quando no pós-teste, uma vez que os dados apresentam uma distribuição 

Momento 
do Teste 

Grupo Controle  Grupo Experimental 

Média Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança de 95% 

Média Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança de 95% 

Pré-Teste 3,07 2,31 1,88 – 4,26 4,74 2,49 3,46 – 6,02 

Pós-Teste 3,76 2,57 2,44 – 5,08 7,18 1,89 6,20 – 8,16 
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levemente assimétrica e o delineamento do estudo é entre participantes (grupos 

diferentes em condições experimentais diferentes). Rodamos o teste t e obtivemos a 

significância, a diferença entre as médias, o erro padrão da diferença e o intervalo de 

confiança para a diferença (Apêndice Q) 

Realizamos o cálculo da medida do efeito (d), conforme descrito na 

metodologia e verificamos o tamanho desse efeito seguindo de Cohen.  

Calculamos o desvio padrão da média: desvio padrão da média no pré-

teste = desvio padrão (controle) mais desvio padrão (experimental) dividido por dois.  

a) Desvio padrão da média no pré-teste: (2,31 + 2,49) / 2 = 2,4; 

b) Desvio padrão da média no pós-teste: (2,57 + 1,89) / 2 = 2,2.  

c) Calculou-se a medida de efeito: d = (x1 – x2) / média dos desvios.  

d) dpré-teste: (4,74 - 3,07) / 2,4 = 0,7.  

e) dpós-teste: (7,18 - 3,76) / 2,2 = 1,6.  

 

No pré-teste, o desvio padrão da média foi de 2,4 e a medida do efeito foi 

de 0,7, pode ser considerado um efeito médio. No pós-teste, o desvio padrão da média 

foi de 2,2 e a medida de efeito foi de 1,5 (corresponde a 29% de sobreposição) que é 

considerado um efeito grande. Assim, podemos concluir com os cálculos realizados 

que no momento de pós-teste, houve uma grande diferença entre os dois grupos 

(controle e experimental). 

Para saber se essa diferença pode ser atribuída ao tratamento (utilização 

de Objetos de Aprendizagem) recebido pelo grupo experimental e termos maior 

segurança em nossa conclusão, analisamos os dados do teste t para amostras 

independentes, apresentados na Tabela 05. 
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Tabela 5 - Teste t para amostras independentes 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com intuito de verificar se existem diferenças significativas quanto ao 

ensino do conteúdo de estequiometria utilizando os Objetos de Aprendizagem 

analisamos os dados do teste t contidos na Tabela 05. Observando o teste de Levene 

para a igualdade de variâncias, no pré-teste, viu-se um valor de p de 0,984, portanto, 

usamos a parte da saída chamada igualdade de variâncias, assumida como indicado 

pelo SPSS. Adotamos o valor de “p” menor do que 5% para uma confiança razoável 

que há diferença significativa, caso contrário, “p” maior do que 5% a diferença poderá 

não ser tão significativa. 

Os participantes do grupo controle obtiveram menores médias de escores 

(t (32) = 3,07, desvio padrão = 2,31) do que os participantes do grupo experimental (t 

(32) = 4,74, desvio padrão = 2,49). A diferença entre as médias quanto as condições 

(controle e experimental) foi de 1,67, que é de médio efeito (d=0,7); o intervalo de 

confiança de 95% para a diferença estimada das médias populacionais é 0,008 a 3,35. 

O valor t de 2,02 forneceu uma probabilidade associada de 0,051, esse resultado 

mostra que tem 5,1% de chance da hipótese nula seja verdadeira. Portanto, 

concluímos que no pré-teste não há diferença significativa entre os grupos (p > 0,05). 

No pós-teste, observamos que o grupo controle continuou com menos 

escores do que o grupo experimental (médias de 3,76 e 7,18, respectivamente). A 

 

TESTE DE 
LEVENE PARA 

IGUALDADE 
DE VARIÂNCIA 

TESTE T PARA IGUALDADE DE MÉDIAS 

 
Intervalo de Confiança 

de 95% para a 
Diferença 

F Sig. 
Diferença 

das médias 
Erro padrão 
da diferença 

Inferior Superior 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 Igualdade de 
Variâncias 
assumidas 

 

,000 ,984 -1,67059 ,82435 -3,34973 ,00855 

Igualdade de 
Variâncias não-

assumidas 
  -1,67059 ,82435 -3,35008 ,00890 

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 Igualdade de 
Variâncias 
assumidas 

 

3,315 ,078 -3,42353 ,77395 -5,00001 -1,84705 

Igualdade de 
Variâncias não-

assumidas 
  -3,42353 ,77395 -5,00541 -1,84165 
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diferença de 3,42 mostrou um tamanho do efeito de 1,6 desvios padrão – um valor 

considerado grande. Sendo o intervalo de confiança de 95% para a diferença 

estimada das médias populacionais de 1,84 a 5,0. Supondo que a hipótese nula seja 

verdadeira, o valor t foi de 4,42, que é improvável ter ocorrido apenas por erro 

amostral, já que p é igual 0,001, menor do que 0,05 estabelecido como critério de 

significância. Isso quer dizer que, sendo a hipótese nula verdadeira, tendo uma 

chance de 0,1% de obter um valor de t de 4,42 apenas por erro amostral. Conclui-se 

que no pós-teste há diferença significativa entre os dois grupos.  

De acordo com os dados acima, concluímos que o grupo experimental 

apresenta melhor desempenho do que o grupo controle. Baseado no teste t 

independente, a diferença entre os dois grupos no momento de pós-teste é 

significativa e afirmamos com alguma certeza que essa diferença se deu devido ao 

tratamento, isto é, o ensino de estequiometria com o uso dos Objetos de 

Aprendizagem surtiu efeito sobre o desempenho dos sujeitos da pesquisa.  

Portanto, para esse grupo em estudo, podemos concluir com certa 

segurança que o ensino de estequiometria com o uso de Objetos de Aprendizagem 

melhorou o desempenho dos alunos na disciplina Química, confirmando assim a 

hipótese experimental.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nesta pesquisa, investigou-se como o uso dos Objetos de Aprendizagem 

poderia influenciar o desempenho dos alunos na disciplina Química. Os objetivos 

eram conhecer a opinião dos alunos em relação as metodologias de ensino utilizadas 

em sala de aula na disciplina Química; conhecer a visão dos alunos em relação a 

disciplina, e; identificar as vantagens e desvantagens da utilização da metodologia 

dos Objetos de Aprendizagem. E, por fim, o objetivo geral era avaliar o impacto do 

uso dos Objetos de Aprendizagem no desempenho os alunos do Ensino Médio, no 

conteúdo de estequiometria, através de um estudo experimental. 

A motivação para esta pesquisa decorreu da necessidade de superação do 

ensino de Química que vem sendo realizado, principalmente nas escolas de educação 

básica. Percebe-se que muitos professores de Química se inquietam com as 

dificuldades de compreensão por parte dos alunos em relação ao conteúdo de 

estequiometria e que esse conteúdo é visto, pelos alunos, como de difícil 

aprendizagem. 

Para responder as questões de pesquisa definidas na introdução deste 

trabalho, utilizamos como metodologia um estudo quase-experimental, onde 

buscamos colher dados quantitativos e qualitativos através da aplicação de uma 

escala de Likert e de um teste aplicado antes e depois de um tratamento (aulas com 

Objetos de Aprendizagem). 

Com relação a como os Objetos de Aprendizagem poderiam influenciar na 

construção do conhecimento na disciplina Química, a análise dos dados e resultados 

revelou que os alunos, quando os professores utilizam metodologia diferente da 

habitual, costumam ficar mais atentos e isso facilita a aprendizagem. Os usos dos 

Objetos de Aprendizagem facilitam ainda a compreensão de termos/conceitos teóricos 

e que por vezes não são possíveis de serem visualizados pelos alunos. Os discentes 

participantes da pesquisa manifestaram a importância da utilização de metodologias 

alternativas de ensino, como o uso de Objetos de Aprendizagem. Os dados da 

pesquisa revelaram que a maioria dos discentes participantes acredita que a 

aprendizagem dos conteúdos de Química é importante e necessária para que os 

mesmos possam atuar na sociedade como cidadãos ativos e conscientes do seu 

papel. Mesmo os discentes considerando a disciplina de difícil aprendizagem, 

acreditam que esta faz parte do seu dia a dia. Inferimos desse resultado que, ao longo 
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dos anos, a disciplina Química vem ganhando seu espaço na educação e mostrando 

sua importância para o desenvolvimento da sociedade. 

Com relação ao questionamento, de quais os reais ganhos na utilização 

dos Objetos de Aprendizagem em sala de aula, percebemos que esses Objetos 

possibilitam a visualização de conceitos abstratos, facilita o desenvolvimento do 

raciocínio lógico matemático dos alunos e permite a interação dos alunos com o 

conteúdo trabalhado, ajudando na construção do conhecimento.  

Com relação as dificuldades de aprendizagem que os alunos do Ensino 

Médio apresentam em relação as metodologias de ensino utilizadas nas aulas de 

Química, os resultados indicam que a diversificação de instrumentos e métodos 

contribuem para o alcance da aprendizagem. Por outro lado, é necessário que o 

docente saiba utilizar corretamente a metodologia de ensino que servirá de 

instrumento para a construção do conhecimento dos educandos, utilizando, sempre 

que possível, metodologias diversas. Diante dos resultados da escala de Likert 

verificamos uma tendência dos docentes que a realização de aulas práticas é uma 

das opções que mais agrada aos educandos. No entanto, os dados apontam que há 

várias respostas para essa indagação, sendo, portanto, necessários estudos para 

aprofundar essa afirmação. 

Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que existe uma grande 

defasagem dos conteúdos matemáticos necessários para compreensão dos cálculos 

estequiométricos, sendo assim necessária a realização de práticas interdisciplinares 

que visem o desenvolvimento das habilidades lógico-matemáticas fundamentais para 

o conteúdo de Química. 

Os dados revelam ainda que a utilização dos Objetos de Aprendizagem 

para o ensino de estequiometria é uma prática docente eficiente e eficaz quando 

utilizada para auxiliar a construção da aprendizagem significativa. Interferindo 

positivamente no ensino-aprendizagem dos conteúdos de estequiometria. 

Diante do exposto acima, afirmamos que os objetivos foram alcançados. 

Acreditamos que este trabalho traz contribuições para a pesquisa voltada para o 

ensino de Química, abordando o uso de metodologias alternativas, como os Objetos 

de Aprendizagem, suas possibilidades e limitações de uso. Poderá contribuir também 

com os professores que desejam inovar em suas metodologias de ensino. 

Contudo, as contribuições mais significativas estão relacionadas ao ensino 

de Química, podemos comprovar, através desse estudo, que os Objetos de 
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Aprendizagem são ferramentas didático-pedagógicas que precisam e devem ser 

melhores exploradas dentro da sala de aula e que seu uso no ensino pode melhorar 

o desempenho dos alunos. 

Entretanto, apesar das contribuições que formam mencionadas 

anteriormente, temos ciência das limitações deste trabalho e sabemos que há ainda 

muitas indagações a serem respondidas em futuras investigações. Dentre os vários 

caminhos e perspectivas de futuras pesquisas, apontamos algumas sugestões: 

 

a) Com base nos dados da pesquisa, percebemos que é preciso fazer 

um diagnóstico das várias habilidades e competências que podem 

ser desenvolvidas com o uso das tecnologias na sala de aula; 

b) Outra sugestão é a realização de uma pesquisa com os professores 

para os mesmos identificarem quais as necessidades pedagógicas 

os Objetos de Aprendizagem já dispõem e quais ainda não 

contemplam, e; 

c) Por fim, sugerimos a replicação deste estudo, aplicação da escala 

de Likert com outros sujeitos. 

 

Enfim, a realização deste trabalho proporcionou a oportunidade de refletir 

sobre o uso dos Objetos de Aprendizagem nas aulas de Química e de rever a prática 

enquanto docente. Por outro lado, nos sentimos realizadas por contribuir com o ensino 

de Química. 
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APÊNCIDE A - Termo de autorização e compromisso para uso de informações e 

imagens 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

ocupante do cargo de __________________________________________________ 

na instituição _______________________________________, após ter tomado 

conhecimento do projeto de pesquisa intitulado OBJETOS DE APRENDIZAGEM: 

UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

DO CONTEÚDO DE ESTEQUIOMETRIA NA DISCIPLINA DE QU[IMICA NO ENSINO 

MÉDIO, que tem como objetivo Avaliar o impacto do uso dos Objetos de 

Aprendizagem no desempenho os alunos do Ensino Médio, no conteúdo de 

estequiometria através de um estudo experimental através de um estudo 

experimental, e, para tanto, necessita coletar informações juntos aos alunos 

matriculados regularmente nas primeiras séries desta Unidade Escolar, autorizo a 

pesquisadora Lilianne de Sousa Silva e os demais pesquisadores envolvidos com o 

projeto a terem acesso aos alunos voluntários desta pesquisa. 

Esta autorização está sendo concedida desde que as seguintes premissas sejam 

respeitadas: as informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução 

do presente projeto; os pesquisadores se comprometem a preservar as informações, 

garantindo o sigilo e a privacidade dos alunos. 

 

________________________________________ 

Local e data 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável 

Cargo e nome da instituição 
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APÊNCIDE B -Termo de consentimento livre e esclarecido para menores de idade 

 

Caro Responsável/Representante Legal: 

Com o intuito de analisar a influência dos objetos de aprendizagem no ensino 

de Química como parte integrante da dissertação do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino (POSENSINO), eu Lilianne de Sousa Silva, mestranda do programa e autora 

da dissertação venho solicitar autorização para que seu filho participe da pesquisa de 

forma voluntária.  

Desta forma, gostaríamos de obter o seu consentimento para que o menor, 

___________________________________________________________________ 

participe como voluntário da pesquisa intitulada “Objetos de aprendizagem: uma 

ferramenta pedagógica no processo de ensino aprendizagem do conteúdo de 

estequiometria na disciplina de química no ensino médio”. 

O objeto desse estudo é avaliar o impacto do uso dos objetos de aprendizagem 

no desempenho dos alunos do ensino médio no conteúdo de estequiometria. A forma 

de participação consiste em responder questionários e ainda presença em aulas com 

a utilização de objetos de aprendizagem.   

Estou ciente que:  

I) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração do meu filho neste 

estudo no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

II) A desistência não causará nenhum prejuízo a mim, nem ao (a) meu (minha) filho 

(a);  

III) Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo 

que sejam divulgados em publicações científicas, desde que nem o meu nome nem o 

de meu filho sejam mencionados; 

IV) O nome não será divulgado em qualquer fase da pesquisa, o que garante o 

anonimato. A divulgação dos resultados será de feita de forma a não identificar os 

voluntários;  

IV) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final desta 

pesquisa  

(   ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.  

(   ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa.  
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V) Fotos serão obtidas apenas após seu consentimento,  

(  ) concordo que sejam tiradas fotografias e incluídas em publicações científicas, se 

necessário.  

(  ) concordo que sejam tiradas fotografias e apresentadas em seminários.  

(   ) não concordo que sejam tiradas fotografias. 

Se tiradas fotografias, estas serão armazenadas pelo coordenador da pesquisa 

por 5 anos a contar da data final do estudo. 

O participante não terá nenhum tipo de despesa com o estudo e, em qualquer 

etapa do mesmo, poderá deixar de participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda 

descontinuar a participação, se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem 

prejuízo de qualquer natureza.  

Desde já, agradecemos a participação e colocamo-nos à disposição para 

maiores informações.  

Mestranda: Lilianne de Sousa Silva 

Orientadora: Luciana Medeiros Bertini 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, 

___________________________________________________________________

__, RG/CPF _____________________________________________, abaixo 

assinado, concordo que o menor, 

______________________________________________________________, 

participe do estudo como voluntário. Fui informado sobre a pesquisa e seus 

procedimentos e, todos os dados a seu respeito não deverão ser identificados por 

nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. Foi-me garantido que posso 

retirar o consentimento a qualquer momento.  

Palhano-Ceará, ................ de .................................... de .................. 

 

Nome do responsável: 

______________________________________________________ 

Assinatura: 

_______________________________________________________________ 
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APÊNCIDE C -Termo de consentimento livre e esclarecido para maiores de idade 

 

Caro aluno, 

Com o intuito de analisar a influência dos objetos de aprendizagem no ensino 

de Química como parte integrante da dissertação do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino (POSENSINO), eu Lilianne de Sousa Silva, mestranda do programa e autora 

da dissertação venho solicitar sua participação nesta pesquisa de forma voluntária.  

Desta forma, gostaríamos de obter o seu consentimento para que participe 

como voluntário da pesquisa intitulada “Objetos de aprendizagem: uma ferramenta 

pedagógica no processo de ensino aprendizagem do conteúdo de estequiometria na 

disciplina de química no ensino médio”. 

O objeto desse estudo é avaliar o impacto do uso dos objetos de aprendizagem 

no desempenho dos alunos do ensino médio no conteúdo de estequiometria. A forma 

de participação consiste em responder questionários e ainda presença em aulas com 

a utilização de objetos de aprendizagem.   

Estou ciente que:  

I) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

II) A desistência não causará nenhum prejuízo a mim;  

III) Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo 

que sejam divulgados em publicações científicas, desde que nem o meu nome não 

seja mencionado; 

IV) O nome não será divulgado em qualquer fase da pesquisa, o que garante o 

anonimato. A divulgação dos resultados será de feita de forma a não identificar os 

voluntários;  

IV) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final desta 

pesquisa  

(     ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.  

(     ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa.  

V) Fotos serão obtidas apenas após seu consentimento,  

(     ) concordo que sejam tiradas fotografias e incluídas em publicações científicas, se 

necessário.  
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(     ) concordo que sejam tiradas fotografias e apresentadas em seminários.  

(     ) não concordo que sejam tiradas fotografias. 

Se tiradas fotografias, estas serão armazenadas pelo coordenador da pesquisa 

por 5 anos a contar da data final do estudo. 

O participante não terá nenhum tipo de despesa com o estudo e, em qualquer 

etapa do mesmo, poderá deixar de participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda 

descontinuar a participação, se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem 

prejuízo de qualquer natureza.  

Desde já, agradecemos a participação e colocamo-nos à disposição para 

maiores informações.  

Mestranda: Lilianne de Sousa Silva 

Orientadora: Luciana Medeiros Bertini 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, 

___________________________________________________________________

__, RG/CPF _____________________________________________, abaixo 

assinado 

______________________________________________________________, 

concordo em participar do estudo como voluntário. Fui informado sobre a pesquisa e 

seus procedimentos e, todos os dados a seu respeito não deverão ser identificados 

por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. Foi-me garantido que 

posso retirar o consentimento a qualquer momento.  

 

Palhano-Ceará, ................ de .................................... de .................. 

 

Nome do responsável: 

______________________________________________________ 

Assinatura: 

_______________________________________________________________ 
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APENDICE D – Escala de Likert 

 

Caro aluno,  

Gostaríamos de convidar você para participar de uma pesquisa sobre o uso 

dos objetos de aprendizagem no ensino de química. Pedimos que respondam as 

questões com muita sinceridade. Não se preocupe, seus dados pessoais serão 

mantidos em sigilo (segredo).  

 

Muito obrigada. 

 
Nome ___________________________________________________Idade 
________ 
 

Escala de Likert – Metodologia do ensino de Química 

 

AFIRMATIVA 

D
IS

C
O

R
D

O
 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IS

C
O

R
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O
 

U
M

 P
O

U
C

O
 

IN
D

E
C
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O

 

C
O
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C
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R
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O

 

P
A

R
C
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L

M
E

N
T

E
  

C
O

N
C

O
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

01 A disciplina de química é chata e difícil.      

02 A disciplina de química é importante para o meu dia a dia. 
     

03 A disciplina de química me ajuda a entender melhor os 
fatos do cotidiano. 

     

04 É fácil entender os conceitos científicos usados na 
disciplina de química. 

     

05 Os conteúdo da disciplina de química são fáceis de 
compreender. 

     

06 Os cálculos matemáticos envolvidos no conteúdo de 
química são de fácil compreensão. 

     

07 Quando o professor explica o conteúdo utilizando apenas 
quadro e pincel, entendo melhor o conteúdo. 

     

08 Quando o professor utiliza de aulas práticas, eu entendo 
melhor o conteúdo. 

     

09 Quando o professor utiliza jogos didáticos, eu entendo 
melhor o conteúdo. 

     

10 Quando o professor utiliza vídeos, eu entendo melhor o 
conteúdo. 

     

11 Quando o professor utiliza slides, eu entendo melhor o 
conteúdo. 

     

12 Quando o professor utiliza jogos virtuais, eu entendo 
melhor o conteúdo. 

     

13 Quando o professor utiliza sites, eu entendo melhor o 
conteúdo. 

     

14 Quando eu resolvo exercícios, eu entendo melhor o 
conteúdo 
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APENDICE E – Questionário Pré e Pós-Teste 

 

“Objetos de aprendizagem: uma ferramenta pedagógica no processo de ensino 

aprendizagem do conteúdo de estequiometria na disciplina de química no ensino 

médio” 

Tema: Estequiometria 

 
01. O que são reagentes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
02. O que são produtos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

03. Observe a equação química e responda: 

 CaO + P2O5                        Ca3(PO4)2  
Essa equação está balanceada? Justifique 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Dado os dois experimentos abaixo e responda as questões 04 e 05. 

 Cálcio (Ca) +    Oxigênio (O2)               Ca(OH)2 

1ª experiência 40g X 56g 

2ª experiência Y 32g Z 

 
04. Com base na Lei de Lavoisier o valor de X é: 

a) 23g 

b) 20g 

c) 16g 

d) 12g 

e) 10g 

 
05. Com base na Lei de Proust calcule os valores de Y e Z. 

a) 80g e 112g 

b) 80g e 102g 

c) 70g e 100g 

d) 50g e 112g 

e) 40g e 112g 

 
06. Faça o balanceamento das equações químicas abaixo: 

a) N2 + H2                         NH3 

b) Al(OH)3 + H2SO4                      Al2(SO4)3 + H2O 
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APÊNDICE F – Estatística descritiva - medida descritiva – teste t 

 

 

 Grupo Statistic Std. Error 

PreTeste Controle Mean 3,0706 ,56117 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 1,8810  

Upper Bound 4,2602  

5% Trimmed Mean 3,0507  

Median 2,5000  

Variance 5,353  

Std. Deviation 2,31375  

Minimum ,00  

Maximum 6,50  

Range 6,50  

Interquartile Range 4,75  

Skewness ,223 ,550 

Kurtosis -1,516 1,063 

 

 

Experimental Mean 4,7412 ,60385 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3,4611  

Upper Bound 6,0213  

5% Trimmed Mean 4,7791  

Median 5,0000  

Variance 6,199  

Std. Deviation 2,48974  

Minimum ,00  

Maximum 8,80  

Range 8,80  

Interquartile Range 3,50  

Skewness -,115 ,550 

Kurtosis -,434 1,063 
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PosTeste Controle Mean 3,7588 ,62279 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 2,4386  

Upper Bound 5,0791  

5% Trimmed Mean 3,7265  

Median 3,1000  

Variance 6,594  

Std. Deviation 2,56784  

Minimum ,00  

Maximum 8,10  

Range 8,10  

Interquartile Range 4,80  

Skewness ,298 ,550 

Kurtosis -1,377 1,063 

 

 

Experimental Mean 7,1824 ,45948 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 6,2083  

Upper Bound 8,1564  

5% Trimmed Mean 7,2026  

Median 7,0000  

Variance 3,589  

Std. Deviation 1,89448  

Minimum 4,00  

Maximum 10,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,95  

Skewness -,048 ,550 

Kurtosis -1,050 1,063 
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APÊNDICE G - Histograma de barras dos grupos controle e experimental no pré-

teste 

 

PreTeste Stem-and-Leaf Plot for  
Grupo= Controle 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     3,00        0 .  005 
     4,00        1 .  0068 
     2,00        2 .  55 
     2,00        3 .  03 
      ,00        4 . 
     2,00        5 .  05 
     4,00        6 .  0005 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 

 

 

 
 
PreTeste Stem-and-Leaf Plot for  
Grupo= Experimental 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00        0 .  01 
     4,00        0 .  2233 
     6,00        0 .  445555 
     2,00        0 .  66 
     3,00        0 .  888 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
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APÊNDICE H – Histograma de barras dos grupos controle e experimental no pós-

teste 

 

 

PosTeste Stem-and-Leaf Plot for 
Grupo= Controle 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     5,00        0 .  01111 
     5,00        0 .  22233 
     1,00        0 .  4 
     5,00        0 .  66677 
     1,00        0 .  8 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 

  

 

PosTeste Stem-and-Leaf Plot for 
Grupo= Experimental 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     3,00        4 .  058 
     1,00        5 .  6 
     3,00        6 .  013 
     4,00        7 .  0058 
     2,00        8 .  55 
     2,00        9 .  05 
     2,00       10 .  00 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
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APÊNDICE I – Diagramas de bigodes dos grupos controle e experimental 

 

 

Diagrama de bigode do grupo controle e experimental no momento de pré-teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de bigode do grupo controle e experimental no momento de pós-teste 
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APÊNDICE J - Transcrição das respostas dos alunos para questionamento 01 no pré 
e pós-teste 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

AL01 “Vem antes do produto” “São os que vem antes da seta em uma equação” 

AL02 
“são os números que estão antes da seta” “é a parte da equação química que aparece antes da 

seta” 

AL03 “é o que vem antes da seta” “é o que vem antes da seta” 

AL05 
“os números que estão antes da “ceta” são 
os reagentes” 

“são as moléculas antes da reação” 

AL06 
“o que vem antes da seta, ou seja, o que vai 
gerar o produto” 

“são as substâncias iniciais de uma equação química, 
ou seja, antes da seta” 

AL07 
“são as substâncias que vem antes da seta” “é a parte da equação química que aparece antes da 

seta” 

AL08 “são átomos antes da igualdade” “é o que fica antes da igualdade (seta)” 

AL10 “são as medidas e quantidades” NÃO RESPONDEU 

AL11 
“são os elementos que irão formar os 
produtos, e os reagentes “ficão” antes da 
seta” 

“é a equação que vem antes da seta” 

AL12 “são as substâncias que vem antes da seta” “são as substâncias que vem antes da seta” 

AL13 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL14 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL15 “são os números grandes” “são o número que ficam embaixo do coeficiente” 

AL16 “são os elementos que mudam sua forma” “são os produtos que reagem” 

AL17 
“são substâncias que misturadas com outras 
sofre uma reação e sempre esta antes da 
seta” 

São aqueles que sofrem a reação” 

AL18 
“os elementos químicos que ficam antes da 
seta” 

“os elementos químicos que reagem. Que vem antes 
da seta” 

AL20 
“são as primeiras substâncias que aparece 
na equação” 

“são as substâncias que reagem na equação” 

AL21 
“são substâncias revela pela localizado na 
reação” 

“São as formas químicas que reagem” 

AL22 
“são substância que são localizadas antes da 
seta” 

“são os elementos que fazem a reação para o produto” 

AL23 
“são as substâncias que vem localizadas 
antes da serei” 

“são os que estam antes da seta” 

AL24 
”são substâncias que ficam antes da seta, 
eles reagem” 

“”são as substâncias que se misturam e reagem entre 
si, e vem antes da seta” 

AL25 
“são as substâncias inicias, ficam localizadas 
antes da “ceta”” 

“são os números pequenos que fica com as letras antes 
da seta” 

AL26 “reagentes é a parte antes da seta” “são as reações químicas antes da seta” 

AL27 
“são os elementos que estão reagindo e 
ficam antes da seta” 

“são os elementos que fazem a reação para o produto” 

AL28 “”reagentes são Ca, O” NÃO RESPONDEU 

AL29 “é a equação antes da seta” “são as substâncias inicias” 

AL30 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL31 
NÃO RESPONDEU “sãos as primeiras substâncias que vem antes do 

produto” 

AL32 
NÃO RESPONDEU “substâncias que reagem substâncias que ficam antes 

das setas” 

AL33 NÃO RESPONDEU “os elementos que ficam antes da seta” 

AL35 “e os números usados na equação” “o que ficar antes do resultado da equação” 

AL36 
“são as substâncias ficam localizadas antes 
da seta” 

“reagentes são os negócios químicos e ficam antes da 
igualdade” 

AL37 “são as equações que vem antes da seta” “é o que vem antes da seta” 

AL38 
“são as que ficam antes da seta de um 
balanceamento” 

“são as equações químicas do balanceamento” 
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APÊNDICE K - Transcrição das respostas dos alunos para questionamento 02 no 
pré e pós-teste 

 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

AL01 “são os que vem depois da seta” “vem depois dos reagentes” 

AL02 NÃO RESPONDEU “são os números que ficam depois da seta” 

AL03 “produtos é o que vem depois da seta” “”produtos e o que vem depois da “ceta”” 

AL05 
“são as moléculas depois da reação” “os números que estão depois da seta são os 

produtos” 

AL06 
“são as substâncias depois da seta o 
resultado final de uma reação” 

“”o que vem depois da seta, ou seja, o resultado 
do reagente” 

AL07 
“é a parte da equação química que aparece 
depois da seta” 

“são as substâncias que vem depois da seta” 

AL08 
“é o que fica depois da igualdade (depois 
da seta)” 

“são átomos depois da igualdade” 

AL10 NÃO RESPONDEU “são os que ficam a frente do reagentes” 

AL11 
“é a equação depois da igualdade” “sãs os elementos formados pelos reagentes, e 

os produtos “ficão” depois da seta” 

AL12 
“é a substância depois da seta” “e as substâncias que vem depois da seta como 

resultado” 

AL13 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL14 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL15 “são os que ficam depois da seta” NÃO RESPONDEU 

AL16 “é a forma final da reação” NÃO RESPONDEU 

AL17 
“são a reação dos reagentes” “e a reação sofrida pelos reagentes, que sempre 

vai estar depois da seta ou seja no final” 

AL18 
“o resultado. O que vem depois da seta” “os elementos químicos que ficam depois da 

seta” 

AL20 “são os resultados finais do reagentes” “é o resultado final da equação” 

AL21 NÃO RESPONDEU “fazer parte da forma química os produtos” 

AL22 
“são substâncias depois da seta” “são as reações do produtos e fica depois da 

seta” 

AL23 NÃO RESPONDEU “são os que estam depois da seta” 

AL24 
“são as substâncias que ficam localizadas 
depois da seta são o resultado das 
reações” 

“são as substâncias que vem depois da seta, e 
sofre as reações” 

AL25 
“são as substâncias finais, depois da “ceta” 
indica quantidade de átomos presente” 

“são os números grande que fica a letra depois 
da “ceta”” 

AL26 
“produto é a parte da equação depois da 
seta” 

“são as reações depois da seta” 

AL27 
“são os elementos que foi feito depois da 
reação, ficam depois da seta” 

“são as reação do elemento e fica depois da 
seta” 

AL28 “produtos são Ca, CO, H” NÃO RESPONDEU 

AL29 “é a equação depois da seta” “são as substâncias formadas” 

AL30 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL31 
NÃO RESPONDEU “são o resultado depois das reagentes que se 

chama de produtos” 

AL32 NÃO RESPONDEU “são as substâncias que ficam depois da seta” 

AL33 “é a soma de toda equação” “os elementos que “ficão” depois da seta” 

AL35 “e a reação” “o final o resultado da equação” 

AL36 
“são substâncias que ficam depois da seta” “produto e situação final da equação iguais 

produtos” 

AL37 “é a equação que vem depois da seta” “é o que vem depois da seta” 

AL38 
“são as que ficam depois da seta de um 
balanceamento” 

“são os elementos do balanceamento” 
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APÊNDICE L - transcrição das respostas dos alunos para questionamento 03 no pré 
e pós-teste 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

AL01 NÃO RESPONDEU “Não” 

AL02 NÃO RESPONDEU “Não, por que tem números altos e baixos” 

AL03 
“Não está balanceada” “Não. Porque os reagentes são diferentes dos 

produto” 

AL05 “Não. Porque não da a medida exata” “Não porque os índices estão diferentes” 

AL06 
“Não, porque a quantidade de átomos 
representados no reagente não corresponde 
com a do produto, ou seja, não são iguais” 

“Não, os índices das reações nos reagentes não são 
os mesmos que no produto”  

AL07 
“Não, porque os resultados estão 
diferentes” 

“Não, porque o resultado de substâncias dos 
reagentes não são iguais aos do produtos” 

AL08 “Não. Porque os números estão diferentes” “Não. Pois, não tem coeficientes” 

AL10 
“Sim” “Não. Por que os índices estão diferentes e não 

apresentam coeficientes” 

AL11 
“Não, pois tem valores de índice maior do 
que o outro. Ex Ca=1 e Ca=3”. 

“Não. Porque tem alguns elementos que não 
estão iguais” 

AL12 
“Não, por que o indedo produto esta maior” “Não esta balanceada pois nos reagentes só 

tem 1 Ca e no produto tem 3 Ca” 

AL13 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL14 “Não. Pois um lado está diferente do outro” NÃO RESPONDEU 

AL15 “Não, porque a balança não esta igual” NÃO RESPONDEU 

AL16 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL17 
“Não. Porque a quantidade de reagentes 
são e a mesma quantidade de produto” 

“Não. Porque a quantidade de reagentes não é 
igual a quantidade de produtos” 

AL18 
“Não. Porque o número de coeficiente dos 
reagentes é diferente do número de 
coeficientes do produto” 

“Não. O número de reagentes é diferente do 
número de produto” 

AL20 
Não, por que os valores do reagentes não 
está igual ao do produto” 

“Não porque para esta balanceada o reagente 
tem que ter o mesmo número de substâncias 
que o produto” 

AL21 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL22 
“tem que ter quantidades iguais” “Não esta porque o reagentes e produtos não 

estão iguais” 

AL23 
NÃO RESPONDEU “Não. Porque os produtos não esta igual os 

reagentes” 

AL24 
“Não. Os reagentes o oxigênio tem 5, e no 
produto só tem 4 oxigênio” 

“Não. Ela não está igual nos dois lados, e para esta 
balanceada precisa ter os dois lados iguais” 

AL25 
NÃO RESPONDEU “não esta balanceada porque não tem os 

coeficiente” 

AL26 
Não. Não esta igual, os reagentes com os 
produtos” 

“Não. Porque os reagentes não estão iguais 
aos do produtos” 

AL27 
“Não por que o reagente não esta igual ao 
produto” 

“Não, porque os reagentes e produtos não 
estão iguais” 

AL28 NÃO RESPONDEU “não esta” 

AL29 
Não. Por que não esta do mesmo jeito do 
outro lado” 

“Não, porque para estar balanceada precisa 
que o produto esteja igual ao reagente” 

AL30 NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

AL31 
“Não. Porque quando esta balanceada 

tem que ta igual” 
“Não, porque o produto não ta igual os 
reagentes” 

AL32 
NÃO RESPONDEU “Não. Porque os reagentes e os produtos não 

estão da maneira correta” 

AL33 
“Não porque tem que tar igual” “Não, o número dos reagentes e diferente do 

numero de produtos” 

AL35 
“Não, porque os números estão diferentes 
e não mantém uma conexão” 

“Não está balanceada os valor dos reagentes 
não está igual o valor dos produtos” 

AL36 
“Não esta balanceada porque um lado o “O” 
é cinco e no outro é quatro”  

Ela não esta balanceada porque os dos lados 
da produtos e reagentes não estão 
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balanceados” 

AL37 NÃO RESPONDEU “Não, não tem coeficiente” 

AL38 
“Não. Porque o produto não está de acordo 
com o reagente” 

“Não, porque os índices estão diferentes e não 
apresenta coeficientes”  
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APÊNDICE M – Dados condensados do questionamento 04 do pré e pós-teste 

 

Questionamentos 04 - Pré-teste - Controle N° alunos % 

Marcaram opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos 1 6% 

Não marcaram opção e não forneceram cálculos matemáticos 2 12% 

Marcaram a opção correta, mas sem fornecer cálculos 
matemáticos 6 35% 

Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos parcialmente corretos  

Resolveram corretamente a questão 8 47% 

TOTAL 17 100% 
 

 

 

Questionamentos 04 - Pós-teste - Controle N° alunos % 

Marcaram opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos 6 35% 

Não marcaram opção e não forneceram cálculos matemáticos 1 6% 

Marcaram a opção correta, mas sem fornecer cálculos 
matemáticos 4 24% 

Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos 
parcialmente corretos 1 6% 

Resolveram corretamente a questão 5 29% 

TOTAL 17 100% 
 

 

Questionamentos 04 - Pós-teste - Experimental N° alunos % 

Marcaram opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos 1 6% 

Não marcaram opção e não forneceram cálculos matemáticos  0% 

Marcaram a opção correta, mas sem fornecer cálculos 
matemáticos 6 35% 

Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos parcialmente corretos 0% 

Resolveram corretamente a questão 10 59% 

TOTAL 17 100% 
 

 

Questionamentos 04 - Pré-teste - Experimental N° alunos % 

Marcaram opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos 2 12% 

Não marcaram opção e não forneceram cálculos matemáticos 1 6% 

Marcaram a opção correta, mas sem fornecer cálculos 
matemáticos 4 24% 

Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos parcialmente corretos 0% 

Resolveram corretamente a questão 10 59% 

TOTAL 17 100% 
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APÊNDICE N – Dados condensados do questionamento 05 do pré e pós-teste 

 

Questionamentos 05 - Pré-teste - Controle N° alunos % 

Marcaram opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos 2 12% 

Não marcaram opção e não forneceram cálculos matemáticos 5 29% 

Marcaram a opção correta, mas sem fornecer cálculos 
matemáticos 6 35% 

Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos 
parcialmente corretos 1 6% 

Resolveram corretamente a questão 3 18% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Questionamentos 05 - Pré-teste - Experimental N° alunos % 

Marcaram opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos 1 6% 

Não marcaram opção e não forneceram cálculos matemáticos 2 12% 

Marcaram a opção correta, mas sem fornecer cálculos 
matemáticos 6 35% 

Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos 
parcialmente corretos 1 6% 

Resolveram corretamente a questão 7 41% 

TOTAL 17 100% 

 

Questionamentos 05 - Pós-teste - Controle N° alunos % 

Marcaram opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos 3 18% 

Não marcaram opção e não forneceram cálculos matemáticos 1 6% 

Marcaram a opção correta, mas sem fornecer cálculos 
matemáticos 8 47% 

Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos parcialmente corretos          
- 0% 

Resolveram corretamente a questão 5 29% 

TOTAL 17 100% 

 

Questionamentos 05 - Pós-teste - Experimental N° alunos % 

Marcaram opção errada, sem fornecer cálculos matemáticos - 0% 

Não marcaram opção e não forneceram cálculos matemáticos - 0% 

Marcaram a opção correta, mas sem fornecer cálculos 
matemáticos 4 24% 

Marcaram a opção errada, mas forneceram os cálculos 
parcialmente corretos 1 6% 

Resolveram corretamente a questão 12 71% 

TOTAL 17 100% 
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APÊNDICE O – Dados condensados do questionamento 06 do pré e pós-teste 

 

Questionamentos 06_A - Pré-teste - Controle N° de alunos % 

Não apresentaram nenhum cálculo 13 76% 

Apresentaram algum cálculo 1 6% 

Resolveram a questão corretamente 3 18% 

TOTAL 17 100% 

Questionamentos 06_A - Pós-teste - Controle N° de alunos % 

Não apresentaram nenhum cálculo 7 41% 

Apresentaram algum cálculo 3 18% 

Resolveram a questão corretamente 7 41% 
TOTAL 17 100% 

 

Questionamentos 06_A - Pré-teste - Experimental N° de alunos % 

Não apresentaram nenhum cálculo 11 65% 

Apresentaram algum cálculo 2 12% 

Resolveram a questão corretamente 4 24% 

TOTAL 17 100% 

Questionamentos 06_A - Pós-teste - Experimental N° de alunos % 

Não apresentaram nenhum cálculo 4 24% 

Apresentaram algum cálculo 5 29% 

Resolveram a questão corretamente 8 47% 
TOTAL 17 100% 

 

Questionamentos 06_B - Pré-teste - Controle N° de alunos % 

Não apresentaram nenhum cálculo 16 94% 

Apresentaram algum cálculo 1 6% 

Resolveram a questão corretamente  0% 
TOTAL 17 100% 

Questionamentos 06_B - Pós-teste - Controle N° de alunos % 

Não apresentaram nenhum cálculo 12 71% 

Apresentaram algum cálculo 3 18% 

Resolveram a questão corretamente 2 12% 

 17 100% 

 

Questionamentos 06_B - Pré-teste - Experimental N° de alunos % 

Não apresentaram nenhum cálculo 13 76% 

Apresentaram algum cálculo 1 6% 

Resolveram a questão corretamente 3 18% 
TOTAL 17 100% 

Questionamentos 06_B - Pós-teste - Experimental N° de alunos % 

Não apresentaram nenhum cálculo 8 47% 

Apresentaram algum cálculo 5 29% 

Resolveram a questão corretamente 4 24% 

TOTAL 17 100% 
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APÊNDICE P – Condensação dos escores do questionário (pré e pós-teste) 

 

ALUNO PRE-TESTE POS-TESTE 

AL01 1,6 3,1 

AL02 1,8 2,5 

AL03 2,5 4,5 

AL05 6,0 6,0 

AL06 8,0 10,0 

AL07 4,1 6,1 

AL08 6,0 7,1 

AL10 0,5 7,0 

AL11 5,5 7,0 

AL12 5,6 7,8 

AL13 1,0 0,0 

AL14 3,0 1,5 

AL15 2,5 2,0 

AL16 3,3 3,5 

AL17 8,8 9,5 

AL18 6,5 8,1 

AL20 6,5 10,0 

AL21 0,0 1,0 

AL22 6,0 8,5 

AL23 0,0 4,0 

AL24 5,0 8,5 

AL25 6,0 4,5 

AL26 3,6 5,6 

AL27 8,5 9,0 

AL28 0,0 1,0 

AL29 5,5 7,5 

AL30 1,0 1,5 

AL31 2,5 6,0 

AL32 1,0 4,8 

AL33 2,5 6,6 

AL35 4,5 7,0 

AL36 3,0 6,3 

AL37 5,0 6,0 

AL38 5,5 2,5 
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APÊNDICE Q – Teste t para amostras independentes 

  
Teste de Levene 

para igualdade de 

variância 

Teste t para a Igualdade de Médias 

  

 

Intervalo de Confiança de 

95% para a Diferença 

  

F Sig. t df 

Sig. (Sig, 

bilateral) 

Diferença 

das médias 

Erro padrão 

da diferença Inferior Superior 

P
ré

-t
e

s
te

 

Igualdade de 

Variâncias assumidas 

 

,000 ,984 -2,027 32 ,051 -1,67059 ,82435 -3,34973 ,00855 

Igualdade de 

Variâncias não-

assumidas 

  

-2,027 31,830 ,051 -1,67059 ,82435 -3,35008 ,00890 

P
ó
s
-T

e
s
te

 

Igualdade de 

Variâncias assumidas 

 

3,315 ,078 -4,423 32 ,000 -3,42353 ,77395 -5,00001 -1,84705 

Igualdade de 

Variâncias não-

assumidas 

  

-4,423 29,437 ,000 -3,42353 ,77395 -5,00541 -1,84165 

 

 

 

 


