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Abordagem de reações químicas: uso do simulador PhET
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Resumo
Com o objetivo de facilitar o aprendizado sobre reações químicas fez-se uso de um software que
simula o balanceamento de reações químicas contribuindo assim para um melhor entendimento
de mecanismos de reações químicas, fornecendo ao aluno uma visão mais ampla de um fenômeno
de rico teor abstrato. O trabalho foi desenvolvido no Instituto de Educação do Amazonas - IEA,
escola de ensino médio em tempo integral em Manaus, em turmas do 1º ano, com uma turma
assistindo exclusivamente aulas de exposição teórica e outra com uso do software. A turma que
fez uso do software apresentou resultados de aprendizado mais satisfatórios.

Palavras-chaves: Jogos didáticos, aprendizagem, balanceamento de equação química.
Chemical reactions approach: Using the simulator PhET .In order to facilitate learning
about chemical reactions was made using a software that simulates the balancing chemical
reactions, thus contributing to a better understanding of the chemical reactions mechanisms,
providing the student a broader view of a rich content phenomenon abstract. The study was
conducted at the Instituto de Educação do Amazonas – IEA, high school full-time in Manaus, in
classes of 1° year, with a group watching exclusively theoretical exposition classes and another
with use of the software. The class that made use of the software presented better learning
outcomes.
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outro lado, a experimentação no ensino de
química tem sido defendida como recurso
pedagógico importante na construção dos
conceitos (FERREIRA, 2010).
Dentre as ferramentas utilizadas para
o aprendizado das reações químicas se
encontram as simulações de balanceamento
de equações químicas. Há tempos os
educadores entenderam que o computador
deveria fazer parte da sala de aula como um
recurso didático (EICHLER; DEL PINO,
2000). Um exemplo é o software PhET,
desenvolvido pela Universidade do
Colorado (WIEMAN; ADAMS; PERKINS,
2008). Nesse portal existe diversos
softwares educacionais de química, de
domínio público, produzidos em Flash ou
HTML5, e no caso do balanceamento de
equações o software recomendado é o
Balancing-chemical-equations.
O
Balancing-chemical-equations
proporciona aos alunos a possibilidade de
balancear
equações
químicas
acompanhando o movimento dos átomos e
seus coeficientes. O que desenvolve uma
lógica intuitiva de balanceamento de
equações químicas no aluno. Esse software
desafia o aluno a passar por diferentes níveis
de complexidade: baixo, médio e elevado.
Além disso, durante o balanceamento
observa-se a formação ou decomposição das
substâncias envolvidas em uma parte do
monitor, ou seja, o aluno acompanha o efeito
causado pela sua sugestão de coeficiente.
Neste trabalho foi utilizado o PhET
Balancing-chemical-equations
como
estratégia para a compreensão do
balanceamento de reações químicas, em
comparação com a aulas de exclusiva
exposição oral, ambas com exposição do
tema balanceamento de reações químicas.

1. Introdução
A habilidade em balancear equações
químicas é uma regra crucial para o
entendimento de reações químicas. Todavia,
a literatura mostra que o aprendizado do
balanceamento de reações químicas deve ter
uma compreensão apurada da estrutura da
matéria principalmente sobre os átomos e
moléculas (MICKLOS LEWIS; BODNER,
2013).
Todavia, na literatura é reportada a
notória dificuldade de aprender as reações
químicas, sendo que muitos estudantes
atribuem que este problema se deve pela
falta de uma visão do mundo microscópico
(NAAH; SANGER, 2012). Talvez uma das
maiores dificuldades no entendimento das
reações químicas pelos alunos se deve a
grande extensão e generalidade desse
conceito.
Estudantes
dificilmente
reconhecem similaridades entre fenômenos
que tem aspectos perceptivos bem
diferenciados. Por exemplo, qual a relação
entre a combustão de uma vela com o
enferrujamento de um prego (MORTIMER;
MIRANDA, 1995)? Para Lopes (1995) uma
variável que contribui para a dificuldade no
ensino das reações químicas é o livro
didático.
Alguns
livros
didáticos
permanecem com uma classificação antiga
além de alguns equívocos. O problema para
Brito (2001) é que as aulas expositivas estão
atreladas a conclusões apressadas, sem a
participação do aluno no processo de ensinoaprendizagem. Isso torna a aula expositiva
monótona e, geralmente, com pouco
aproveitamento. Outra questão discutida na
literatura é o próprio entendimento do
significado de mol. Compreender o conceito
de mol se faz necessário porque permite a
tradução do mundo invisível para a realidade
cotidiana, possibilitando, portanto, o
entendimento das relações quantitativas
existentes, em termos microscópicos, entre
as substâncias envolvidas numa reação
química (LOURENÇO; MARCONDES,
2003).
Não deve ser esquecida a importância
de colocar os alunos frente a situaçõesproblema adequadas, propiciando a
construção do próprio conhecimento. Por

2. Material e métodos
As atividades foram desenvolvidas no
Instituto de Educação do Amazonas – IEA
(Manaus, AM) em duas turmas de 1° ano de
ensino médio. Em uma turma com 35 alunos
usou-se o PhET Balancing-chemicalequations na abordagem de balanceamento
de equações químicas. Estrategicamente, os
alunos instalaram o Balancing-chemical73
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equation em computadores com o sistema
operacional Windows XP e com 500 Mb de
memória RAM, disponíveis no laboratório
de informática da escola.
Os alunos não tiveram aula
expositiva, realizaram a prática e
responderam a um questionário para
avaliação do aprendizado. O professor foi
um mediador, apenas orientando o
funcionamento do simulador enfatizando as
analogias com os conceitos vistos
anteriormente em sala de aula despertando o
mesmo interesse como se eles estivessem
utilizando um aplicativo de um jogo, que
usam com frequência.
A outra turma, 35 alunos, assistiu
exclusivamente aulas teóricas do mesmo
tema. Nesta estratégia, a postura do
professor foi de abordar todo o conteúdo,
utilizando apenas o pincel e o quadro branco.
As duas estratégias tiveram o mesmo tempo
de 60 minutos cada. Ao final das aulas foi
aplicado um questionário para ambas as
turmas avaliando o rendimento de
aprendizagem (Figura 1).

postura diferente, um novo olhar para o jogo.
Esse comportamento é explicado por Cunha
(2012) pelo fato dos jogos causaram nos
alunos as seguintes mudanças:
- A aprendizagem de conceitos ocorre
mais rapidamente devido à forte motivação;
- Os alunos adquirem habilidades e
competências que não são desenvolvidas em
atividades corriqueiras;
- O jogo causa no estudante uma
maior motivação para o trabalho, pois ele
espera que este lhe proporcione diversão;
- Os jogos melhoram a socialização
em grupo, pois em geral, são realizados em
conjunto com seus colegas;
- Os estudantes que apresentam
dificuldades de aprendizagem ou de
relacionamento com colegas em sala de aula
melhoram sensivelmente o seu rendimento e
a afetividade;
- Os jogos didáticos proporcionam o
desenvolvimento físico, intelectual e moral
dos estudantes;
- A utilização de jogos didáticos faz
com que os alunos trabalhem e adquiram
conhecimentos sem que estes percebam,
pois a primeira sensação é a alegria pelo ato
de jogar.
A motivação constatada permite
afirmar que houve a interatividade entre os
alunos com o software. Essa interatividade,
segundo Taille (2000), sugere que o aluno
exerce o controle sobre o que se aprende e
como se aprende a partir de um software,
neste trabalho o PhET.
A diferenciação de uma atividade de
ensino de química em laboratório de
informática é relatada por Stangherlin et al.,
(2014). Esses autores observaram que a
experiência da informática é significativa
tanto para os alunos quantos para quem
acompanha a aula. A interação entre os
participantes contribui para promover um
novo saber sendo que o professor passa para
o papel de mediador do processo
aprendizagem.
Na Figura 2 fica bastante claro o efeito
de uma aula usando software para outra no
estilo tradicional. Ao considerar que a média
6,0 para a aprovação desse conteúdo,
observa-se que na aula usando o software
obteve 54,3% dos alunos seriam aprovados.

Figura 1 – Questionário para avaliação da
aprendizagem dos alunos.

3. Resultados e discussão
Durante a aula com o simulador no
laboratório de informática, observou-se que
no início, os alunos encaram o software
como se fosse um jogo. Esse fato chamou
muito a atenção dos alunos. Com a mediação
do professor, chamando a atenção para os
conceitos de reação química, notou-se uma
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Enquanto que a aula tradicional o conteúdo
somente 34,3% dos alunos seriam
aprovados. Constata-se um aumento
considerado do nível de aprovação dos
alunos na aula utilizando o software PhET.
Outro efeito causado pelo PhET é que
nenhum dos alunos errou nenhumas da
reações propostas para serem balanceadas. O
mesmo pode ser afirmado para 1 questão; ou
seja, o uso do software fez com que a maioria
dos alunos absorveram pelos menos alguma
coisa do conteúdo ensinado. Nota-se
também que a notas de 10,0 e 9,0 somente
foram alcançadas por aqueles alunos que
utilizaram o software PhET. Nesse ponto, a
aula com software apresentou vantagem em
relação à aula tradicional.
Deve ser mencionado que para acertos
de 3, 4 e 5 questões, o número de alunos que
participaram da aula com o uso do software
e da aula tradicional não tiveram diferenças
consideráveis, mas em contrapartida,
nenhum dos que utilizaram o software
obtiveram 0 e 1 acertos, e somente um aluno
obteve 2 acertos, contra 11 alunos da aula
tradicinal que obtiveram 0, 1 e 2 acertos.
Assim como, apenas um aluno que trabalhou
com o software acertou todas as questões do
questionário.
Em
princípio
esse
comportamento pode ser explicado por
alguma deficiência do software ou mesmo
em sua aplicação pelos alunos.

necessidade do uso de softwares nas aulas de
balanceamento de equações químicas. No
entanto, em comparação com os resultados
de Mendes et al. (2015), em alunos de 2° ano
do ensino médio, nota-se que há uma
redução na eficiência do uso do método
quanto é aplicado um número maior de
questões para testar a eficiência do software
PhET.
Como foram professores diferentes
que usaram essa metodologia tem que ser
levadas a hipótese do papel mediático dos
professores no processo de ensinoaprendizagem de balanceamento de
equações químicas. Essa comparação
permite afirmar que o software PhET não é
robusto o suficiente para dispensar o
professor de sala de aula para ensinar o
balanceamento de reações químicas. O êxito
do ensino de balanceamento de equações
ainda depende do nível de aprofundamento
do professor em relação as novas
tecnologias.
Um aspecto não tratado nos dois
trabalhos é o entendimento dos alunos sobre
o significado dos coeficientes usados nas
fórmulas químicas e equações químicas e
qual a lógica utilizada pelos alunos para
balancear uma equação químicas. Segundo
Micklos Lewis e Bodner (2013) esses dois
itens fundamentais para o entendimento do
processo de balanceamento de equações
químicas. Nos quesitos os professores que
ministraram as aulas de software e
tradicional não foram abordados sobre a
estratégia utilizadas por eles para ensinar o
balanceamento de equações químicas.
O método se mostrou muito eficiente
para balancear equações químicas simples.
Agora para reações complexas observou-se
que os alunos da aula tradicional tiveram
dificuldade para balancear. Logo, os alunos
da aula tradicional ainda não desenvolveram
uma
estratégia
eficiente
para
o
balanceamento de equações químicas
complexas como aqueles que possuem
muitos compostos envolvidos.
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4. Conclusões
Os resultados encontrados foram
considerados satisfatórios já que os alunos

Em termos de literatura, os resultados
obtidos neste trabalho mostram a
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que fizeram uso do software apresentaram
níveis de aprendizado superiores aos demais.
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