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RESUMO 

 
 
WOEHL, Edna de Lourdes Madalena de Oliveira. OBJETOS DIGITAIS COMO 
RECURSO PARA A SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
NO ENSINO DE QUÍMICA: PERCEPÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO 
TÉCNICO SUBSEQUENTE DO IFSC. 2019. 42 f. Trabalho de Conclusão 
(Curso de Pós-Graduação lato sensu em Tecnologias para Educação 
Profissional) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2019. 
 
A utilização de recursos tecnológicos como instrumento no processo de ensino-
aprendizagem não é algo novo e vem de encontro à necessidade de revisão 
das práticas pedagógicas tradicionais de ensino. No caso dos cursos técnicos 
subsequentes noturnos, o público costuma ser heterogêneo e encontra 
dificuldades de aprendizagem específicas, como matemática básica, problemas 
de interpretação de textos, de análise de resultados e lacunas nos conceitos 
essenciais da Química. O presente trabalho relata uma experiência de 
utilização de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) como ferramentas no 
processo ensino-aprendizagem do conteúdo “balanceamento de reações 
químicas”, propondo uma estratégia de trabalho baseada em um modelo de 
Ensino Híbrido (Rotação por Estações). Os ODAs empregados foram 
simulações do projeto PhET e aulas digitais da Khan Academy. O trabalho 
buscou verificar se ODAs são ferramentas efetivas para a superação de 
dificuldades de aprendizagem nesse conteúdo e analisar as percepções dos 
alunos sobre a implementação dessa estratégia. Uma turma do curso técnico 
subsequente em Biotecnologia foi dividida em grupos, que se alternaram na 
realização de atividades on-line de três estações de trabalho, seguidas da 
aplicação de um questionário. Observou-se que os alunos mostraram-se mais 
receptivos aos ODAs com caráter lúdico, comportando-se de maneira muito 
mais colaborativa do que costumavam, compartilhando seus progressos e 
trocando ideias sobre a resolução dos problemas. O estudo mostrou também 
uma diferença significativa entre as diferentes abordagens utilizadas. A aula 
digital, ao reproduzir as estratégias de ensino tradicionais, despertou pouco 
interesse. Já as simulações e os jogos que as acompanhavam tiveram mais 
sucesso, dando uma forma concreta aos conceitos matemáticos envolvidos. 

 
Palavras-chave: Objetos Digitais de Aprendizagem. Dificuldades de 
Aprendizagem. Metodologias Ativas.   
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ABSTRACT 
 

 
WOEHL, Edna de Lourdes Madalena de Oliveira. DIGITAL OBJECTS AS A 
RESOURCE FOR OVERCOMING LEARNING DIFFICULTIES IN 
CHEMISTRY: SUBSEQUENT PROFESSIONAL EDUCATION AND THE PhET 
PLATFORM. 2018. 42 p. Term paper (Specialization in Technologies for 

Professional Education) – Federal Institute of Santa Catarina, Florianópolis/SC, 
2018.  

 
The use of technological resources as an instrument in the teaching-learning 
process is not something new and meets the need to revise traditional 
pedagogical teaching practices. In the case of subsequent technical evening 
courses, the public is often heterogeneous and encounters specific learning 
difficulties, such as basic mathematics, text interpretation problems, results 
analysis, and gaps in the essential concepts of chemistry. The present work 
reports an experience of using Digital Learning Objects (DLOs) as tools in the 
teaching-learning process of the content "chemical reaction balancing", 
proposing a work strategy based on a Hybrid Teaching (Rotation by Stations) 
model. The DLOs employed were simulations of the PhET project and digital 
lessons from the Khan Academy. The work sought to verify if DLOs are 
effective tools to overcome learning difficulties in this content and to analyze 
students' perceptions about the implementation of this strategy. A class of the 
subsequent technical course in Biotechnology was divided into groups, which 
alternated in the accomplishment of online activities of three workstations, 
followed by the application of a questionnaire. It was observed that students 
were more receptive to playful DLOs, behaving in a much more collaborative 
way than they used to, sharing their progress and exchanging ideas about 
solving problems. The study also showed a significant difference between the 
different approaches. The digital class, in reproducing the traditional teaching 
strategies, aroused little interest. The simulations and the games that 
accompanied them were more successful, giving a concrete form to the 
mathematical concepts involved. 
 
Keywords: Digital Learning Objects.  Learning difficulties. Hybrid teaching. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A utilização de recursos tecnológicos como instrumento no processo de 

ensino-aprendizagem não é algo novo e vem de encontro à necessidade de 

revisão das práticas pedagógicas tradicionais de ensino. É preciso desenvolver 

atividades de aprendizagem significativas que sirvam de ferramentas na 

construção de conhecimentos e superação de dificuldades de aprendizagem. A 

existência de tecnologias livres ao alcance dos estudantes é um fator 

importante para a experimentação de metodologias ativas. Dentre as 

metodologias ativas destacamos o Ensino Híbrido. Nele, convergem o modelo 

presencial de ensino (em sala de aula) e o modelo virtual (on-line). O espaço 

tradicional e virtual se complementam, com a consequente alteração dos 

papéis desempenhados pelo professor e pelos alunos, em comparação com o 

ensino tradicional (BACICH, TANZI NETO e TREVISANI, 2015). 

Os Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) são recursos, como jogos, 

animações, simulações e videoaulas, que podem ser utilizados tanto pelos 

educadores, como diretamente pelos estudantes e seus familiares, para facilitar 

o processo de aprendizagem. Eles permitem atividades educativas mais 

criativas, despertando o interesse dos alunos (INSTITUTO INSPIRARE, 2018). 

Nos cursos técnicos subsequentes noturnos, o público costuma ser 

muito heterogêneo. Conforme depoimentos dos docentes do IFSC Câmpus 

Lages encontram-se, na mesma turma, adolescentes recém-saídos do Ensino 

Médio, adultos distantes há anos da educação formal e profissionais já 

estabelecidos, que desejam expandir suas áreas de atuação (alguns já com 

formação superior). Cada um desses perfis encontra dificuldades de 

aprendizagem específicas. Podem ser encontradas dificuldades com a 

matemática básica, problemas de interpretação de textos, de análise de 

resultados e lacunas nos conceitos essenciais que deveriam ter sido abordados 

em séries anteriores.  

Além disso, é frequente entre os alunos a falta de autoconfiança na 

capacidade de aprendizado. O medo de errar impede a iniciativa necessária 

para abrir caminhos para a descoberta e redescoberta, superando as 

dificuldades pelos seus próprios meios, tornando-se assim protagonistas no 

processo de aprendizagem. 
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Conteúdos desconexos, sucessões de regras e técnicas, podem tornar o 

ensino pesado, aborrecido, artificial e incompreensível. Aumentam o 

desinteresse e por consequência a reprovação e a evasão escolar. Quando 

falamos em prazer pelo estudo não significa “facilitar” o ensino; trata-se de 

colocar o conhecimento ao alcance das possibilidades cognitivas e 

necessidades psicológicas.  

O uso de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) pode resgatar o 

prazer de estudar, à medida que se proponha ao aluno desafios que ele deve 

procurar vencer, sejam eles através de jogos ou situações-problema. Segundo 

Aguiar (2008, p. 70),  

Os ambientes virtuais de aprendizagem exigem uma maior 

interatividade, cooperação e colaboração entre os envolvidos 

no processo o que os leva a adotarem uma postura de 

compartilhamento do desejo de construir e de aprender, e ao 

mesmo tempo, doar-se na busca de uma construção coletiva e 

na superação das limitações. A utilização das ferramentas de 

comunicação permite estimular um processo de mudança de 

postura tanto do professor quanto do aprendiz. Para aprender 

de forma on-line, por exemplo, o aprendiz precisa apresentar 

características como: iniciativa, motivação, autodisciplina e 

autonomia. 

Surge então o interesse de se implementar o uso das ODAs no ensino 

profissionalizante, levantando-se assim uma problematização: Como os 

objetos digitais de aprendizagem podem contribuir para reduzir as 

dificuldades de aprendizagem na percepção dos alunos de um Curso 

Técnico Subsequente do Câmpus Lages do IFSC? 

Mas, antes de realizar a pesquisa, tínhamos um impasse. Minha área de 

atuação é Matemática e no momento trabalho no NTE da Gerência de 

Educação de Lages, sem contato direto com os alunos. Surgiu então a 

necessidade de encontrar uma turma para aplicar a pesquisa. O professor da 

unidade curricular Química Geral, do curso Técnico Subsequente em 

Biotecnologia, dispôs-se a participar de uma pesquisa relacionada aos Objetos 

Digitais de Aprendizagem. O desafio, então, foi trabalhar ODAs na área de 
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Química que viessem de encontro ao conteúdo trabalhado pelo professor 

segundo a grade curricular. O conteúdo escolhido foi o balanceamento de 

equações químicas, pela sua relação direta com a Álgebra. 

O presente trabalho relata uma experiência de utilização de ODAs – 

simuladores de reações químicas e aulas digitais – como ferramentas no 

processo ensino-aprendizagem do conteúdo “balanceamento de reações 

químicas”, propondo uma estratégia de trabalho com as ODAs baseada em um 

modelo de Ensino Híbrido, a “rotação por estações”. Os ODAs empregados 

foram simulações do projeto PhET e aulas digitais da Khan Academy, que 

combinam videoaulas e exercícios on-line.  

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos da pesquisa: 

- Propor uma estratégia de trabalho com ODAs baseada em um modelo 

de ensino híbrido (rotação por estações); 

- verificar se ODAs são uma ferramenta efetiva para a superação de 

dificuldades de aprendizagem na unidade curricular de Química Geral do curso 

Técnico Subsequente em Biotecnologia; 

- analisar as percepções dos alunos sobre a implementação dessa 

estratégia no aprendizado de um conteúdo específico (balanceamento de 

equações químicas). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na obra A vida na escola e a escola da vida (CECCON et al., 1987), 

os autores consideram que pais, professores e alunos não estão satisfeitos 

com a escola atual. Procuram-se culpados uns nos outros, mas não se chega à 

raiz do problema. É preciso lembrar que a educação não começa na escola.  

Relacionar as atividades escolares às condições reais vividas pela grande 

maioria de seus alunos facilitaria a aprendizagem e o desenvolvimento de 

habilidades, garantindo assim que todos os alunos possam adquirir conceitos 

nas diversas áreas do conhecimento e sua ligação com o meio social. 

Castro (1999) aponta que, apesar de todo o avanço tecnológico e de 

tantas buscas no sentido de qualificar o aluno, o professor defronta-se com 

muitos desafios, que vão desde a resolução de problemas mais simples do 

cotidiano escolar até a complexidade da responsabilidade de desenvolver um 

indivíduo na sua integralidade para que o mesmo acompanhe os avanços que 

a sociedade impõe. A autora faz também uma reflexão sobre suas práticas 

pedagógicas e os sucessos e insucessos delas decorrentes, destacando 

professor e alunos como agentes participantes na condução da dinâmica da 

sala de aula e do processo de construção/reconstrução do conhecimento. 

Apresenta ainda sugestões para tornar o ensino significativo e responsável, 

destacando a importância do olhar e do ouvir do professor e do aluno como 

aspectos presentes no ato de ensinar e aprender. 

A rotina da sala de aula pode dificultar a percepção de que determinado 

aluno não está acompanhando seu grupo – essa percepção ocorre apenas na 

produção final. Ao introduzir uma nova proposta ou um diferente ambiente de 

aprendizagem, envolvendo o computador, o aluno pode, ao sentir-se livre da 

cobrança formal da sala de aula, revelar os conhecimentos que construiu. 

Alunos com dificuldades em expressar seus conhecimentos pelos meios 

tradicionais (provas escritas, por exemplo) podem, muitas vezes, revelar suas 

reais aquisições nas propostas surgidas no novo ambiente. Para que isso 

ocorra, deve-se construir uma ponte entre as atividades curriculares e o uso 

das tecnologias, integrando o trabalho e dando ao aluno oportunidade de 

autoconhecimento e de relacionamento com o meio (DA CRUZ e WEISS, 

1999).  
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Quanto à organização dos materiais e recursos de aprendizagem de 

forma significativa para os estudantes, Duk (2006, p. 176-7) afirma: 

No atendimento às diferenças dos aluno(a)s é preciso que haja 

uma variedade de materiais e recursos de aprendizagem que 

permitam desenvolver ampla gama de atividades e trabalhar 

determinados temas ou conteúdos com diversos níveis de 

complexidade e diferentes formas de utilização. Estes materiais 

não precisam ser necessariamente sofisticados ou caros, mas 

devem ser criados para oportunizar e garantir a participação de 

todos nas atividades propostas. É importante dispor de material 

específico ou adaptado, para atender a certos aluno(a)s com 

necessidades específicas(...) 

O interesse pela utilização da informática como instrumento no processo 

de ensino-aprendizagem não é novo. Já na década de 1990, discutia-se de que 

maneira as novas tecnologias deveriam ser abordadas na sala de aula (DA 

CRUZ e WEISS, 1999, p.18): 

É fundamental que a escola reflita sobre o papel do sujeito que 

aprende. Defendemos, não uma postura em que o aluno seja 

um receptor passivo de informações, mas sim, um indivíduo 

ativo, responsável pela própria aprendizagem. Desta forma, 

não será a mera entrada da informática que alterará o curso do 

processo de ensino-aprendizagem. Sua utilização, como uma 

nova mídia educacional, servirá como ferramenta dentro de um 

ambiente que valorize o prazer do aprendiz em construir seu 

processo de aprendizagem, através da integração de 

conteúdos programáticos significativos, não estanques. 

Comumente, estes são deformados para se adaptarem ao 

currículo obrigatório na Escola.  

O professor, para integrar novas tecnologias à prática pedagógica, 

precisa compreender as implicações do seu uso no processo de ensino-

aprendizagem. Muitas vezes essa integração é vista de forma equivocada, 

apenas como uma disciplina direcionada à instrumentalização de sua 

utilização. É fundamental que o professor, independentemente de sua área de 
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atuação, conheça as potencialidades e as limitações envolvidas nas diferentes 

tecnologias. Cada uma delas carrega suas próprias especificidades (que 

podem ser complementadas entre si ou com outros recursos) e configura-se 

por uma multiplicidade de recursos distintos, que devem ser considerados para 

que seu uso seja significativo (PRADO, 2008). 

Gracindo e Fireman (2010) consideram que as noções básicas de uso 

dos computadores – edição de textos, elaboração de planilhas e 

apresentações, navegação na internet – não são suficientes para a 

incorporação dos computadores como ferramenta pedagógica. Faz-se 

necessário conhecer estratégias e vencer barreiras pessoais causadas por 

concepções errôneas. Destacam que a definição de Objetos Digitais de 

Aprendizagem (ODAs) não é consensual e que a qualidade de um ODA 

depende de vários fatores, como a qualidade da produção, tipos de linguagens 

utilizados, forma de abordagem dos conteúdos, postura do professor, 

metodologia adotada e receptividade dos alunos. O laboratório de informática é 

usado, frequentemente, apenas para digitação de textos e pesquisas na 

internet sem muito critério, sendo ainda rara a utilização orientada de um ODA 

selecionado para um fim pedagógico específico. Os autores apontam vários 

motivos para essa pouca utilização: a resistência de muitos professores a 

incorporar a informática em suas práticas, alegando despreparo ou falta de 

tempo para “cumprir o programa”; dificuldade de acesso à internet nas escolas; 

falta de suporte técnico e pedagógico; desconhecimento a respeito dos ODAs e 

de sua utilização na educação. 

Nesse contexto, as metodologias ativas e modelos híbridos apresentam-

se como opções para a integração dos ODAs na prática pedagógica. Segundo 

Moran (2017, p. 23): 

Num mundo em profunda transformação a educação precisa 

ser muito mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada. Os 

processos de aprendizagem são múltiplos, contínuos, híbridos, 

formais e informais, organizados e abertos, intencionais e não 

intencionais. Hoje há inúmeros caminhos de aprendizagem 

pessoais e grupais que concorrem e interagem simultânea e 

profundamente com os formais e que questionam a rigidez dos 

planejamentos pedagógicos das instituições educacionais. 
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No mesmo artigo (MORAN, 2017), afirma-se que a combinação de 

aprendizagem ativa e híbrida com tecnologias móveis é uma forma poderosa 

de desenvolver formas de ensinar e aprender, ao dar ênfase ao papel 

protagonista do aluno, participante direto de todas as etapas de aprendizagem 

sob a orientação do professor, e ao dar flexibilidade de tempos, espaços, 

atividades, materiais, técnicas e tecnologias. As tecnologias permitem registrar 

todo o processo de aprendizagem, individualmente e em conjunto, mapeando 

processos e apontando dificuldades. Facilitam também múltiplas formas de 

comunicação em rede e individualizada. Moran destaca ainda que desafios, 

jogos e problemas reais são importantes para que os alunos aprendam 

fazendo, juntos e também em seu próprio ritmo: “Para gerações acostumadas a 

jogar, a combinação de desafios, recompensas, de competição e cooperação é 

atraente e fácil de perceber” (MORAN, 2017, p. 77). 

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) descrevem vários modelos de 

Ensino Híbrido, dentre eles o da Rotação por Estações, onde os estudantes 

são organizados em grupos que realizam, cada um, uma tarefa, em espaços 

(estações) distintos. Um dos grupos realiza atividades on-line, independentes 

do acompanhamento direto do professor. São valorizados momentos de 

trabalho colaborativo e momentos de trabalho individual. Após um tempo 

predeterminado, o professor avalia os resultados e os alunos trocam de 

estação, até completar o percurso. É possível, também, incluir estações extras 

para aqueles que concluírem mais rapidamente as atividades ou sentirem a 

necessidade de estudar mais. 

Antonello Neto (2017) aplicou a metodologia de Rotação por Estações, 

combinada com um ambiente virtual (AVA/MoodleCloud), no contexto da 

Educação Profissional e Tecnológica. Observou que as potencialidades que 

mais se destacaram no modelo foram o trabalho em grupo, com a possibilidade 

dos alunos ouvirem e serem ouvidos por seus pares (tomada de decisões 

coletiva), o aprimoramento do uso do tempo, com foco nas atividades, a 

proatividade (possibilidade de adiantarem-se aos problemas) e uma visão mais 

próxima entre teoria e prática. 

Os Objetos Digitais de Aprendizagem são ferramentas de aprendizagem 

e instrução que podem ser utilizadas para o ensino e a revisão de conceitos. 

Podem ser criados em diversas mídias ou formatos, desde simples animações 
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ou apresentações de slides até simulações complexas. Simulações que 

permitam a manipulação de parâmetros e a observação de causa e efeito dos 

fenômenos podem auxiliar os alunos na compreensão de conceitos mais 

complexos. Ao contrário de mídias como o projetor ou a fita de vídeo, permitem 

que um número ilimitado de pessoas, via internet, os acessem e utilizem 

simultaneamente. Assim, seus usuários podem colaborar e se beneficiar 

imediatamente de novas versões. Outra vantagem é a possibilidade de realizar 

inúmeras tentativas de construção de hipóteses ou estratégias, obtendo 

feedback imediato que permite a correção dessas estratégias. Deve-se ter me 

mente que um ODA deve ser atraente, envolvendo o aluno na atividade 

pedagógica (AGUIAR e FLÔRES, 2014). 

Dentre os vários formatos de Objetos Digitais existentes, as simulações 

ou experiências virtuais mostram-se especialmente adequadas ao ensino das 

ciências da natureza. Os ODAs disponibilizados em repositórios digitais, como 

o Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), são, em sua maioria, 

voltados para as Ciências Exatas e da Terra. Na área da Química para o 

Ensino Médio, as simulações estão em segundo lugar (20,58%), ficando atrás 

apenas dos vídeos (29,57%) (OLIVEIRA et al., 2016).  

Castro Filho et al. (2008) discutiram o uso da ODA Balança Virtual, que 

simula a manipulação de uma balança de dois pratos, no ensino do conceito 

matemático de igualdade em expressões algébricas, muito semelhante, 

conceitualmente, ao conceito de balanceamento de reações químicas. 

Comparando o uso do software com o de uma balança real, observaram que o 

número de estratégias desenvolvidas pelos alunos na resolução dos problemas 

foi maior no caso do software. Observaram também que as trocas dialógicas 

entre professor e alunos discutiram principalmente assuntos relacionados 

diretamente ao conteúdo, ficando em segundo plano diálogos relacionados à 

orientação para o uso do programa. 

Embora ainda de uso educacional restrito nas escolas brasileiras, as 

simulações do projeto PhET começam a chamar a atenção de pesquisadores, 

por colocarem à disposição recursos que facilitam a aprendizagem tento no 

ensino à distância quanto no apoio ao ensino presencial, como demonstra a 

revisão de literatura elaborada por Carvalho (2012). O PhET (Physics 

Educacional Technology) é um projeto da Universidade do Colorado, Boulder 
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que “(...)cria simulações interativas gratuitas de matemática e ciências. As 

simulações PhET (...) envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, 

estilo jogo, onde os alunos aprendem através da exploração e da descoberta” 

(SOARES, 2019). Vasconcelos (2015) avaliou 43 simulações relacionadas ao 

ensino de química, destacando a necessidade de divulgação dessas 

simulações e de propostas de formas de uso das mesmas na formação inicial e 

continuada de professores. 

 Mendes et al. (2015) avaliaram o uso do software PhET – Balancing 

Chemical Reactions como ferramenta de ensino de balanceamento de reações 

químicas. Comparando o desempenho de duas turmas, uma das quais utilizou 

o software e a outra não, observaram que o desempenho da primeira (em 

termos de número de acertos em problemas envolvendo balanceamento) foi 

superior, com 80% de acertos contra 20% da turma controle. Além disso, 

quando questionados sobre a influência do programa no entendimento do 

balanceamento de equações químicas, 85% dos alunos da primeira turma o 

classificaram como “bom” ou “ótimo”. Os autores destacam que a eficiência do 

software ocorreu em conjunto com a aula expositiva do professor e que os 

recursos do PhET podem ser usados sem a necessidade de longo tempo de 

treinamento prévio. 

SERBIM (2018) utilizou simulações de química do PhET como parte de 

um trabalho no modelo de Rotação por Estações. Destacou que as atividades 

de cada estação devem ser realizadas num tempo máximo de 20 a 25 minutos, 

para evitar a dispersão dos alunos, embora esse tempo possa ser adequado de 

acordo com o ritmo de cada turma. Observou também que a inserção das 

tecnologias digitais no ensino híbrido fica a critério do professor, de acordo com 

a estrutura de cada escola; no entanto, quando inseridas no ensino da 

Química, as simulações virtuais permitem demonstrar conceitos numa 

abordagem microscópica, aumentando a efetiva participação dos alunos nas 

aulas e atividades. 

Em relação ao ensino da Química, vários são os fatores que levam a 

dificuldades de aprendizagem. Num levantamento da produção científica 

relacionado ao ensino da estequiometria (SANTOS e SILVA, 2013), foram 

apontadas: dificuldades de abstração e transição entre os níveis macroscópico, 

microscópico e simbólico de representação, confusão entre as grandezas 
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utilizadas e manejo das técnicas matemáticas. Os resultados mostraram-se 

independentes da faixa etária e da região geográfica. Veronez e Piazza (2007), 

ao concentrarem-se nas dificuldades com estequiometria de alunos do Ensino 

Médio, também observaram como maiores dificuldades a resolução de cálculos 

e a relação entre o número de átomos em uma equação e sua interpretação 

microscópica. Costa e Souza (2013) destacam as metodologias sem 

contextualização e, frequentemente, com ausência de experimentação, como 

um fator que leva a maioria dos alunos a afirmar que detesta Química. 

Especificamente em relação ao cálculo estequiométrico, a falta de materiais 

didáticos (como, por exemplo, modelos moleculares) e a utilização da 

linguagem matemática e da linguagem física são apontados como dificuldades. 

Todos os estudos citados sugerem o uso de novas metodologias como uma 

possível solução para essas dificuldades de aprendizagem. 

O presente trabalho relata uma experiência de utilização de ODAs como 

ferramentas no processo ensino-aprendizagem do conteúdo “balanceamento 

de reações químicas”, propondo uma estratégia de trabalho com os ODAs 

baseada em um modelo de Ensino Híbrido. No próximo capítulo, apresentamos 

os caminhos metodológicos da pesquisa.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A pesquisa ocorreu no Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus 

Lages. O câmpus situa-se no Bairro São Francisco, mas o quadro de alunos 

vem de diversos bairros da cidade. Nesse campus são oferecidos cursos 

técnicos concomitantes, subsequentes bem como cursos superiores e de 

especialização. 

A pesquisa foi realizada na  1ª. fase do curso Técnico Subsequente em 

Biotecnologia, do Câmpus Lages do IFSC, no dia 28/11/2017. A turma conta 

com 13 alunos, mas nesse dia só 11 participaram da pesquisa, pois dois alunos 

estavam ausentes. No primeiro momento me apresentei, expliquei o motivo da 

pesquisa e entreguei aos alunos um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (anexo 1). Foi disponibilizado, na página da disciplina no Sigaa 

(sistema acadêmico da instituição), um link para acesso às atividades. O 

professor Marco Aurelio Woehl, responsável pela disciplina de Química Geral, 

acompanhou em tempo integral a aplicação da pesquisa. 

A pesquisa envolveu uma atividade no modelo de Rotação por Estações, 

que ocorreu em três etapas. 

Numa primeira etapa, o professor da unidade curricular trabalhou o tema 

“balanceamento de reações químicas” de forma tradicional, em sala de aula. 

Uma aula expositiva sobre o tema seguiu-se da resolução de exercícios, 

primeiro pelo professor e depois pelos alunos. 

Na aula seguinte, os alunos foram levados ao laboratório de informática, 

onde tiveram contato com ODAs relacionadas ao tema. A turma se alternou 

entre 3 estações de trabalho, com 4 a 5 alunos em cada grupo. Duas dessas 

estações exploraram as simulações/jogos do Projeto PhET, da Universidade do 

Colorado, Boulder. A terceira estação consistiu nas atividades e vídeos 

auxiliares de uma aula digital da Khan Academy sobre o tema. 
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Estação 1: Simulação Balanceamento de Equações Químicas 

 

Figura 1: tela da simulação Balanceamento de Equações Químicas 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balancing-chemical-equations 

 

Esta simulação trabalha os conceitos de balanceamento de reações e 

excesso de reagentes de forma lúdica. Apresenta, inicialmente, uma analogia 

entre sistemas microscópicos (átomos, moléculas) e macroscópicos (pesos e 

balanças) que permite ao aluno manipular as quantidades de átomos e 

moléculas em uma reação e associar os resultados com a representação 

formal das equações químicas. Após “treinar” nessa primeira etapa, passa-se a 

um jogo com vários níveis de dificuldade, onde as habilidades desenvolvidas 

são testadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balancing-chemical-equations
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Estação 2: Simulação Reagentes, Produtos e Excesso 

 

 

Figura 2: tela da simulação Reagentes, Produtos e Excesso 

Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/html/reactants-products-and-
leftovers/latest/reactants-products-and-leftovers_pt_BR.html 

Esta simulação utiliza-se de outra analogia macroscópica, a do preparo 

de sanduíches, para abordar o conceito de excesso de reagentes. Da mesma 

forma que a primeira, treina-se inicialmente com a simulação, para então testar 

seus conhecimentos com um jogo com vários níveis de dificuldade. 

Estação 3: Aula digital Balanceamento de equações químicas 

A aula digital consiste em vídeos que mostram, passo a passo, como 

balancear uma reação química, seguidos de atividades interativas semelhantes 

à primeira etapa das simulações do Projeto PhET. Os alunos foram orientados 

a realizar as atividades do nível básico, equivalente ao trabalhado 

anteriormente nas aulas expositivas. No entanto, se algum aluno se sentiu 

encorajado a testar os balanceamentos mais complexos, teve essa 

oportunidade. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/reactants-products-and-leftovers/latest/reactants-products-and-leftovers_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/reactants-products-and-leftovers/latest/reactants-products-and-leftovers_pt_BR.html
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Figura 3: tela da aula digital Balanceamento de equações químicas 

Fonte: https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-reactions-

stoichiome/balancing-chemical-equations/e/balancing_chemical_equations 

  

Os grupos foram acompanhados e orientados pela realizadora da 

pesquisa, com o auxílio do professor. Após um tempo determinado, os grupos 

trocaram as atividades. Esta etapa tomou duas das três aulas de 55 min 

disponíveis para a unidade. 

Na última aula da mesma data, a turma retornou então à sala de aula, 

onde foi realizada uma discussão sobre a utilização desses recursos digitais. 

Os alunos foram divididos em três equipes: a primeira equipe acessou o link da 

estação 1, segunda equipe estação 2 e terceira equipe estação 3. Os 

estudantes tiveram 20 minutos para realizar a atividade da primeira rotação. 

Após os 20 minutos, foi proposta a troca de estações: quem estava na estação 

1 vai para estação 2 e assim sucessivamente. Finalmente, na terceira rotação 

os alunos realizaram as atividades das estações restantes. Após as atividades, 

os alunos tiveram um intervalo de 15 minutos.   

Ao retornar à sala, explicou-se sobre o questionário de 14 questões no 

Google Forms (anexo 2). A primeira questão, quanto ao nome do aluno, era 

opcional. As questões seguintes visavam levantar informações a respeito da 

idade e sexo dos respondentes, acesso dos mesmos a computadores e 

internet, desempenho no uso do computador e usos pessoais da internet. Em 

seguida, foram questionados quanto ao domínio dos conteúdos de química e, 

em especial, ao balanceamento de equações químicas. As dificuldades 

https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-reactions-stoichiome/balancing-chemical-equations/e/balancing_chemical_equations
https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-reactions-stoichiome/balancing-chemical-equations/e/balancing_chemical_equations
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previamente encontradas com esse conteúdo foram abordadas, bem como 

quais foram as atividades que contribuíram mais ou menos para melhorar a 

compreensão desse conteúdo. Os alunos foram questionados também quanto 

à modificação do grau de compreensão do conteúdo após as atividades. Por 

fim, uma questão aberta permitiu que eles descrevessem as dificuldades 

encontradas ao realizar as atividades. 

A análise dos resultados incluiu aspectos qualitativos. Durante a 

realização das atividades, foi observada a atuação dos alunos sua interação 

com os ODAs e com os colegas, intervindo-se quando os mesmos solicitavam 

ajuda. Os depoimentos obtidos na discussão em sala de aula foram registrados 

por escrito, para comparação da percepção dos alunos sobre o tema antes e 

depois da utilização das ferramentas digitais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Perfil dos sujeitos envolvidos 

 

A figura 4 mostra os resultados da questão 2, a respeito da faixa etária 

dos alunos. Observa-se que, apesar da maioria ser jovem, temos um perfil bem 

heterogêneo, com alunos dos 18 aos 45 anos. Pode-se perceber que a maioria 

já está ativamente no mercado de trabalho. O curso é noturno; durante a 

discussão da atividade, muitos alunos declararam vir diretamente do trabalho 

para o câmpus. Portanto, a escola precisa ser um ambiente atrativo e 

motivador. Utilizar recursos tecnológicos que tornem a aula mais dinâmica e 

que relacionem os conteúdos à prática do dia a dia desses alunos pode ser 

importante no processo de aprendizagem. 

 

 

 

Figura 4: distribuição dos respondentes por faixa etária 

 

Na figura 5, observa-se que a turma distribui-se quase equitativamente 

entre os sexos masculino e feminino, como também se observa na média dos 

cursos subsequentes de todo o IFSC (INSTITUTO FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, 2018).  
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Figura 5: distribuição dos respondentes por sexo 

 

4.2 Uso das Tecnologias 

Dos onze alunos 10 responderam a questão 4, como mostra a figura 6, 

90% possuem computador em casa. Isso nos revela que a maioria dos alunos 

tem acesso a recursos tecnológicos no seu domicílio.  

 

Figura 6: respostas à questão sobre a disponibilidade de computador na residência 
dos respondentes 

 

Quanto ao desempenho em relação ao uso do computador (questão 5), 

72% dos alunos consideram que tem facilidade em usar todas as funções  

disponíveis (figura 7). 27% responderam que conhecem e usa apenas as 

funções básicas. Isso revela que, em geral, os alunos sentem-se seguros em 

masculino 
6 

54,5% 
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utilizar o computador como ferramenta, fato que deve estar relacionado com a 

disponibilidade de uso doméstico revelada pela questão 4. O desempenho no 

uso do computador não se correlaciona com a idade, nem com a 

disponibilidade ou não de computador no domicílio. 

 

 

Figura 7: autoavaliação dos respondentes em relação à sua habilidade de uso do 
computador 

 

Quanto à questão 6  (Como você acessa a internet?), a maioria dos 

alunos acessa internet pelo celular ou no computador de casa (figura 8).  

Apenas três acessam no trabalho. Todos os participantes da pesquisa 

conseguem acessar a internet de alguma maneira.  
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Figura 8: Disponibilidade de acesso à internet pelos respondentes 

 

A respeito dos usos dados para a internet, observou-se que os usos 

mais frequentes são as redes sociais e as pesquisas escolares (figura 9). Por 

um lado, pode-se notar a importância dos recursos digitais no desenvolvimento 

das atividades acadêmicas. Por outro, a necessidade de se integrar as redes 

sociais a essas atividades, uma vez que fazem parte do cotidiano da grande 

maioria dos alunos. Além disso, mais da metade dos participantes da pesquisa 

utiliza a internet em suas atividades profissionais, o que oferece uma 

oportunidade para a escola de se integrar ao mundo do trabalho através 

dessas atividades on line. 
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Figura 9: usos da internet pelos respondentes 

 

 

4.3 Percepções sobre a disciplina e o conteúdo 

 

 

Figura 10: autoavaliação do desempenho dos respondentes em Química 

 

Cerca de 9% dos alunos entrevistados declararam ter muita dificuldade 

com a disciplina de Química. A grande maioria, no entanto, declara apresentar 

alguma dificuldade mas tenta superá-la (figura 10). As ferramentas propostas 

neste trabalho visam justamente auxiliar na superação dessas dificuldades. 
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Aqui, novamente, não foi possível encontrar uma correlação entre a faixa etária 

e a dificuldade com a disciplina. 

 

 

Figura 11: autoavaliação da compreensão do conteúdo abordado 

 

A figura 11 mostra a percepção dos alunos em relação ao conteúdo 

escolhido para o desenvolvimento das atividades. Felizmente, nenhum dos 

respondentes declarou não compreender nada do mesmo, mas quase todos 

afirmam compreendê-lo pouco. Essa pouca compreensão do conteúdo pode ter 

várias causas. Os alunos mais velhos da turma encontravam-se há vários anos 

fora da educação formal. Em relação aos alunos mais novos, advindos de um 

ensino tradicional, a disciplina de Química apresenta um grande déficit de 

professores formados na região. Por outro lado, a relação desse conteúdo com 

conceitos de matemática, área que, no relato de outros docentes da instituição, 

apresenta problemas recorrentes de formação básica, também pode estar 

relacionado a esse resultado. 
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Quadro 1: Respostas à questão “Escreva sobre as dificuldades que você encontrava 
com este conteúdo” 

algumas duvidas 

na Distribuição hora do balanceamento fico um pouco confuso 

Nomenclatura das Fórmulas 

Ainda não consegui entender bem como se faz o balanceamento e nem como dar 
os nomes 

balanceamento das equações 

falta de concentração 
Não conseguia resolver as resposta e melhorei acho q praticando mais vezes 
consigo melhorar na matéria. 

 

A questão seguinte, “Escreva sobre as dificuldades que você encontrava 

com este conteúdo”, dá outras explicações para essas dificuldades, agora 

através da manifestação dos próprios respondentes. Dificuldades de 

compreensão, de concentração e com a nomenclatura própria da Química são 

apontadas. Das sete respostas registradas, quatro envolvem os métodos de 

resolução dos problemas de balanceamento, enquanto outras três mostram 

que, muitas vezes, o aluno não consegue expressar claramente qual é a sua 

dificuldade, apenas constatando que ela existe. A prática frequente como forma 

de superar as dificuldades é mencionada por um aluno. Os ODAs podem 

contribuir para essa prática, bem como para uma melhor compreensão dos 

conceitos. 
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4.4 Resultados da atividade de Rotação por Estações 

 

 

Figura 12: percepção dos respondentes sobre as diferentes estações de trabalho 

 

Na figura 12, nota-se que a atividade que, segundo os alunos, mais 

contribuiu para o aprendizado do balanceamento de reações químicas foi a 

estação 1 (simulador Balanceamento de equações químicas). Os alunos, de 

fato, mostraram-se muito empolgados na realização dessa simulação, 

principalmente devido ao seu aspecto lúdico – parte da simulação envolvia um 

jogo, onde os alunos deveriam superar uma série de níveis com 

balanceamentos cada vez mais complexos. Quando terminavam uma fase, 

vários alunos vibravam e pediam para que tirássemos fotos da tela onde 

aparecia sua pontuação. Outra coisa que contribuiu para o sucesso dessa 

atividade foi a simplicidade das analogias envolvidas, como uma balança 

representando o conceito de igualdade de massas entre reagentes e produtos. 

Os alunos que iniciaram as atividades pela estação 1 comentaram ter 

encontrado maior facilidade para realizar as atividades das estações 

subsequentes. Já os que iniciaram pela estação 3 (aula digital) mostraram-se 

desmotivados na sequência das atividades. Isso pode se dever ao tempo 

disponível para esta estação ter sido insuficiente para assistir a todas as 

instruções prévias contidas na aula, ou ao fato de vários dos alunos terem 

iniciado os exercícios propostos sem antes assistirem aos vídeos de instrução. 

Esses exercícios, isoladamente, são muito semelhantes aos utilizados pelo 
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professor nas aulas anteriores, não acrescentando muito em termos de 

metodologia. 

 

 
Figura 13: percepção dos respondentes sobre o efeito das atividades sobre sua 

compreensão do conteúdo 

 

Todos os alunos consideraram que as atividades da aula por Rotação de 

Estações melhoraram sua compreensão do conteúdo (figura 13). Quase 

metade deles considerou que sua compreensão melhorou muito, o que é um 

resultado surpreendente, se levarmos em conta que as atividades duraram 

apenas 60 minutos no total. Esses resultados se assemelham aos obtidos por 

Silva et al. (2018), que utilizaram a combinação de vídeos e simuladores, 

embora no contexto do Ensino Médio (não profissionalizante): 95,54% dos 

participantes consideraram que os recursos utilizados contribuíram para a 

melhoria da aprendizagem, destacando também o aspecto lúdico dos 

simuladores. 

Ao escrever espontaneamente sobre as dificuldades que encontraram 

na realização das tarefas (Quadro 2), vários respondentes declararam ter 

encontrado problemas para entender a lógica do jogo contido na segunda 

estação. Outros não conseguiram fazer os balanceamentos propostas na aula 

digital (a que mais se aproximava de um exercício de Química tradicional).  

 

 

5 
45,5% 

6 
54,5% 

Como você avalia sua compreensão do 
conteúdo após as atividades de hoje? 

Não mudou meu grau de
compreensão

Minha compreensão melhorou
um pouco

Minha compreensão melhorou
muito
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Quadro 2: Respostas à questão “Escreva sobre as dificuldades que você encontrou 
para realizar as atividades de hoje” 

Algumas duvidas 

mais dedicacação minha em raciocinío da minha parte. pouca comprienção 
na ultima atividade , encontrei dificuldade pois nao deixava muito claro como fazia o 
exercício 

entender a lógica do jogo 

Entender a lógica do jogo de excessos. 

Na atividade 03 não consegui fazer o balanceamento 

tudo ok 

encontrei dificuldade na hora de resolver e balancear as formulas 
 

O público participante da pesquisa é oriundo de um sistema de ensino 

tradicional, que não impõe desafios ao aluno. Assim, quando se deparam com 

situações-problema, seja na escola, seja no âmbito profissional, mostram-se 

inseguros ao tomarem iniciativas. Percebeu-se que, durante as atividades, 

muitos paravam diante das dificuldades, esperando instruções. Mesmo aqueles 

que estavam conseguindo responder às atividades mostravam-se inseguros – 

por exemplo, quando o programa pedia para verificar a resposta correta, vários 

alunos pediam primeiro auxílio para o professor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os Objetos Digitais de Aprendizagem podem ajudar diferentes perfis de 

alunos. Mesmo num curto período de aplicação (cerca de duas horas), os 

ODAs monstraram-se efetivos na superação de dificuldades em um conteúdo 

específico. Os alunos mostraram-se mais receptivos aos ODAs com caráter 

lúdico, que tornaram as aulas mais dinâmicas. O próprio professor da disciplina 

comentou que a turma, normalmente pouco comunicativa, comportou-se de 

maneira muito mais colaborativa. Os colegas faziam questão de mostrar uns 

aos outros seu progresso nas atividades e trocar ideias sobre a resolução dos 

problemas. 

Em que pese as limitações do estudo realizado, os resultados foram 

muito expressivos. Os alunos consideraram ter avançado no aprendizado do 

balanceamento de equações, um tema normalmente considerado árido pelos 

mesmos. 

O estudo mostrou também uma diferença significativa entre as diferentes 

abordagens utilizadas. A aula digital, ao tentar reproduzir virtualmente as 

estratégias de ensino de uma aula presencial, despertou pouco interesse e 

levou à frustração alguns alunos. Já as simulações e os jogos que as 

acompanhavam tiveram mais sucesso, dando uma forma concreta aos 

conceitos matemáticos associados às leis de conservação e proporção em que 

se baseia o balanceamento de reações. 
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ANEXO 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: intitulada “OS 

OBJETOS DIGITAIS COMO RECURSO PARA A SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM”. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, este documento deverá ser assinado em duas vias, sendo a primeira de guarda e 

confidencialidade da Pesquisadora responsável e a segunda ficará sob sua responsabilidade para 

quaisquer fins.  

Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a 

pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável EDNA DE LOURDES 

MADALENA DE OLIVEIRA WOEHL através do telefone: (49) 99811-2426 ou através do e-mail 

edna.lmow@gmail.com.  

A presente pesquisa é motivada pela necessidade de se pesquisar o uso de novas metodologias 

no ensino profissionalizante, principalmente as Metodologias Ativas, como o Ensino Híbrido.  O 

objetivo desse projeto é propor uma estratégia de trabalho com objetos digitais baseada em um 

modelo de ensino híbrido (rotação por estações). Para a coleta de dados será utilizada uma aula de 

Química Geral, com o tema “Balanceamento de Equações Químicas”, na qual serão propostas três 

estações de trabalho com diferentes ferramentas de ensino digital. Os resultados dessa aula serão 

discutidos com os alunos, que responderão também a um questionário sobre o que acharam da 

experiência  

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer tempo e aspecto que desejar, através dos 

meios citados acima. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento, sendo sua participação voluntária e a recusa em participar não irá 

acarretar qualquer penalidade. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e todos os dados 

coletados servirão apenas para fins de pesquisa. Seu nome ou o material que indique a sua participação 

não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa 

resultar deste estudo. 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu __________________________ 

_______________________________________________ estou de acordo em participar da pesquisa 

intitulada “OS OBJETOS DIGITAIS COMO RECURSO PARA A SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES 

DE APRENDIZAGEM”, de forma livre e espontânea, podendo retirar a qualquer meu consentimento a 

qualquer momento. 

Lages, ____ de _____________  de 2018 

 

____________________________________                 ________________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa                                      Assinatura do participante                              
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ANEXO 2 – Questionário aplicado aos alunos 
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