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RESUMO 

 

Bozzi, L. D. Proposta Metodológica para Construção de Simuladores 

Baseados em Hipervídeos. 2018. 174p. Dissertação - Programa de Pós-

Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia para a concepção, produção e 

aplicação de simuladores de experimentos baseados em hipervídeos sobre o 

tema pilhas. A eletroquímica é fundamental na química e está presente nas 

propostas curriculares em todos os níveis em que a disciplina é ministrada. 

Porém, inúmeras dificuldades de ensino e aprendizagem são reportadas na 

literatura sobre o tema pilhas, isto da educação básica ao ensino superior. Isso 

tem motivado a proposição de diversos recursos didáticos e abordagens 

metodológicas nos últimos 90 anos. Dentre estes recursos, para este projeto, 

destacam-se a simulação via softwares e a utilização de vídeos. Sendo assim, 

propomos uma metodologia para o desenvolvimento de um simulador baseado 

em hipervídeos que articula as seguintes ideias: representação múltipla dos 

conceitos químicos; competências representacionais; grau de abertura de 

atividades experimentais e uso de registro audiovisual no lugar de 

representações icônicas dos experimentos simulados. O papel instrucional do 

simulador foi avaliado em atividade com 56 estudantes do ensino médio. Os 

resultados apontam que o seu uso contribuiu para o desenvolvimento das 

competências representacionais dos estudantes, sobretudo em relação aos 

conceitos de pilhas associados às dimensões fenomenológica e simbólica. 



 

Palavras-chave: Simuladores; Hipervídeos; Competência Representacional; 

Eletroquímica; Ensino de Química. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Bozzi, L.D. Methodological Proposal to Construction of Experimental 

Simulators Based on hypervideos. 2018. 174p. Master’s Thesis - Graduate 

Program in Chemistry. Chemistry Institute, University of São Paulo, São Paulo. 

 

This work presents a methodology for design, production and application of 

simulators of experiments based on hypervideos on the topic of cells. 

Electrochemistry is a fundamental Field of chemistry. Indeed, it is present in the 

curricular proposals at all levels in which chemistry is taught. Several teaching 

and learning difficulties are reported in the literature regarding the batteries in 

basic education and higher education. This has motivated the proposal of 

different didactic resources and methodological approaches in the past 90 

years. In this work we highlight the simulation via software and the use of 

videos. We propose a methodology for the development of a simulator based 

on hypervideos that articulates the following ideas: multiple representation of 

chemical concepts; representational competences; openness level of 

experimental activities; use of audio-visual registration in place of iconic 

representations of simulated experiments. We evaluated the instructional role of 

simulator in an activity with 56 high school students. The results show that the 

use of the simulator based on hypervideo contributed to the development of 

students' representational competences, especially in relation to the concepts of 

batteries associated with the phenomenological and symbolic dimensions. 

 

Keywords: Simulators; Hypervideos; Representational Competences; 

Electrochemistry; Chemistry Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O TEMA PILHAS NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E NO ENSINO DE 
QUÍMICA 

 No século XVIII, o cientista italiano Alessandro Volta incorporou as 

reações de oxirredução a um dispositivo capaz de gerar eletricidade. Esse 

artefato passou por inúmeros aperfeiçoamentos resultando nas pilhas e 

baterias, hoje, comercializadas. Além de serem portáteis, esses aparelhos 

também apresentam bom desempenho elétrico e são seguros aos usuários o 

que ocasionou um crescente uso em eletroeletrônicos portáteis, como celulares 

e notebooks e a possibilidade de usá-los em marca-passos. A tabela 1 

apresenta as principais aplicações tecnológicas das pilhas ou baterias e o 

sistema redox capaz de gerar eletricidade. 

 
Tabela 1 – Aplicações tecnológicas das reações de oxirredução.  

 

Data de 
invenção 

Dispositivo 
Sistema 
Redox 

Desempenho 

1860 
Pilha seca ou de 

Leclanché 
Zinco/dióxido 
de Manganês 

Não é recarregável. 
Apresenta curta duração em relação às 
demais pilhas comerciais. 
Diferença de Potencial gerada: 1,5 V 

1882 Pilha alcalina 
Zinco/dióxido 
de Manganês 

Não é recarregável. 
Apresenta maior duração em comparação a 
pilha seca. 
Diferença de Potencial gerada: 1,5 V 

1859 
Bateria de 

chumbo/ácido 
Chumbo/óxido 

de chumbo 

É recarregável. 
Diferença de Potencial gerada: 12 V 
(quando são associadas seis pilhas, como 
nas baterias dos automóveis). 

1899 
Bateria de 

níquel/cádmio 
Cádmio / óxido 

de níquel 
É recarregável e dura diversas recargas. 
Diferença de potencial gerada: 1,4 V 

1912 
Bateria de íons 

lítio 
Íons lítio 

É recarregável. 
Emprega materiais de baixa densidade, 
tornando-a leve. 
Diferença de potencial gerada: 3,7 V 

Continua 
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Continuação 

Data de 
invenção 

Dispositivo 
Sistema 
Redox 

Desempenho 

1960 
Pilha de 

lítio/dióxido de 
manganês 

Lítio / dióxido 
de manganês 

Não é recarregável. 
É durável, capaz de armazenar grande 
quantidade de energia e mostra excelente 
desempenho em aplicações que operam em 
temperaturas maiores que a ambiente. 
Diferença de potencial: 3,5 V 

 
Fonte: Bocchi et al., 2000. 

  

 As baterias de íons lítio apresentaram um importante papel estratégico 

e trouxeram diversas contribuições tecnológicas. Entre tais, o uso destas 

baterias em celulares e na indústria automobilística. Para efeitos de 

comparação, o gráfico abaixo foi plotado considerando no eixo y a razão entre 

o tempo em minutos de duração das baterias durante chamadas telefônicas 

pela massa do celular em gramas e no eixo x o ano de lançamento do celular.  

 
Gráfico  1 – Evolução das baterias dos celulares ao longo dos anos. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 
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 O uso das baterias de íons lítio em celulares começou a partir do ano 

de 1996, é possível observar que os telefones celulares ficaram com um tempo 

de duração muito maior em relação à massa do aparelho. Assim, comparada 

aos anos anteriores, em que a bateria era constituída por outros materiais, as 

baterias de íons lítio tiveram grande contribuição na fabricação de celulares no 

que diz a respeito da massa dos celulares e da duração da bateria durante uma 

chamada telefônica. Não distante, outro mercado que utiliza as baterias de íons 

lítio é a indústria automobilística. As baterias de íons lítio são uma alternativa 

para os carros movidos à gasolina. Um relatório1 publicado pela European 

Climate Foundation2 calcula que possivelmente até 2035 os motores a 

combustão representarão apenas 20% da venda dos automóveis em 

substituição àqueles movidos através de tecnologias híbridas e elétricas. Como 

resultado ocorreria uma diminuição dos níveis de emissão do dióxido de 

carbono dos veículos. Inclusive, em um artigo publicado em 2013, algumas 

montadoras de automóveis já utilizam a tecnologia elétrica na construção de 

veículos, a exemplo podemos citar o carro Roadster® da empresa Tesla e o 

Chevy-Volt® fabricado pela General Motors quais utilizam baterias de íons lítio 

(YOUNG et al., 2013).  

 Tal a relevância do tema que em uma pesquisa realizada no Journal of 

Chemical Education há trabalhos publicados desde 1920 sobre pilhas no 

ensino básico. Para fins de exemplificação, relatamos na tabela 2 um trabalho 

de cada década. (CADY; TAFT, 1929; ROHRMAN, 1933; TIMM, 1947; 

MELDRUM, 1951; DILLARD; KAMMEYER, 1963; BIEGLER; WOODS, 1973; 

                                            
1
 Disponível em: https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2018/02/FEF_transition.pdf 

(acessado em 19/08/2018) 
2
 Organização fundada para discutir ideias para reduzir o nível de emissões de poluentes na 

Europa. 

https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2018/02/FEF_transition.pdf
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CHAMBERS, 1983; BIRSS; TRUAX, 1990; ROGERS et al., 2000; VIDAL-

IGLESIAS et al., 2012). 

 

Tabela 2 - Publicações sobre pilha no Journal of Chemical Education. 
 

Década Título do Trabalho 

1920 “An experiment illustrating voltaic polarization” (CADY; TAFT, 1929). 

1930 
“Corrosion, the billion-dollar thief. I. Introduction, definition, history, and 
elementary concepts” (ROHRMAN, 1933). 

1940 
“The problem of teaching electrolysis in the course in general chemistry”. (TIMM, 
1947) 

1950 “Electrochemistry in the freshman course” (MELDRUM, 1951). 

1960 
“An experiment with galvanic cells: For the general chemistry laboratory” 
(DILLARD; KAMMEYER, 1963). 

1970 
“The standard hydrogen electrode. A misrepresented concept” (BIEGLER; 
WOODS, 1973). 

1980 “Electrochemistry in the general chemistry curriculum” (CHAMBERS, 1983). 

1990 “An effective approach to teaching electrochemistry” (BIRSS; TRUAX, 1990). 

2000 
“Using a Teaching Model to Correct Known Misconceptions in Electrochemistry” 
(ROGERS; HUDDLE; WHITE, 2000). 

2010 
“Understanding the Nernst Equation and Other Electrochemical Concepts: An 
Easy Experimental Approach for Students” (VIDAL-IGLESIAS et al., 2012). 

 
Fonte: Da autora. 

1.2 A RELEVÂNCIA CURRICULAR DO TEMA PILHAS 

 A eletroquímica está presente nas propostas curriculares de todos os 

níveis em que a disciplina é ministrada. Desde a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e das Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) as pilhas já 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed067p403
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed077p104
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed2007179
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed2007179


25 

 

aparecem como um tópico a ser estudado no ensino médio, sendo que nestes 

dois documentos, a abordagem deste tema deve ser feita com o intuito de que 

o aluno compreenda a produção e consumo de energia elétrica nas 

transformações químicas, a partir do estudo das reações de óxido-redução 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000, 2002). Esse tema também norteia o 

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP), conforme informações extraídas do site do SARESP DE 20173, as 

matrizes de referência para a avaliação se baseiam no documento publicado 

em 2009 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009). Segundo os 

critérios de avaliação do SARESP, ao que nos interessa para este projeto, o 

aluno deve ter competências para: - reconhecer que há transformações 

químicas que ocorrem com o envolvimento de energia elétrica; - interpretar os 

processos de oxidação e redução a partir de ideias sobre a estrutura da 

matéria; - relacionar a energia elétrica produzida e consumida na 

transformação química com os processos de oxidação e redução; - aplicar 

esses conhecimentos para explicar o funcionamento de uma pilha galvânica; - 

avaliar as implicações sociais e ambientais das transformações químicas que 

ocorrem com o envolvimento de energia elétrica e os impactos ambientais 

causados pelo descarte de pilhas galvânicas e baterias. 

 Não apenas presente no PCN, PCN+ e SARESP, o tema pilhas 

também é um tópico abordado nos principais vestibulares públicos do estado 

de São Paulo.  Segundo o manual do candidato da FUVEST de 2019, um dos 

requisitos esperados para o tópico “energia nas transformações químicas” é 

que o candidato reconheça os componentes das pilhas e cubas eletrolíticas e 

                                            
3
 saresp.fde.sp.gov.br/2017/ acessado em 14/08/2018  
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compreenda os fenômenos que ocorrem nesses processos. Um dos subtópicos 

presente nessa temática é “as transformações químicas e energia elétrica” e o 

programa indicado para este subitem é: - Produção de energia elétrica: pilha; - 

Consumo de energia elétrica: eletrólise; - Representação das transformações 

que ocorrem na pilha e no processo de eletrólise por meio das equações 

químicas balanceadas; - Interpretação e aplicação de potenciais padrão de 

redução.  

 Por sua vez, conforme o site oficial do ENEM 2018, os conteúdos da 

prova são definidos a partir da matriz de referência ENEM, para fins deste 

trabalho, selecionamos algumas competências e habilidades das ciências da 

natureza e suas tecnologias que consideramos ser relacionadas às pilhas:  

 “Competência da área 1: compreender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e 
social da humanidade.  
Habilidade: 
  - Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde 
ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. 
 Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias 
associadas às ciências naturais em diferentes contextos. 
Habilidades: 
  – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 
  – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou 
utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. 
  – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a 
comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do 
consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. 
 Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química 
para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 
científico tecnológicas. 
Habilidades: 
 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção 
ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando 
transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos.” 

4
 
  

 Para sustentar nosso argumento de que o assunto pilhas está presente 

nas provas dos principais vestibulares, também selecionamos alguns dos 

                                            
4
 Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.p
df (acessado em 18 de agosto de 2018) 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
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objetos de conhecimento associados às Matrizes de Referência ENEM, são 

eles: Transformações químicas e energia elétrica: - Reação de oxirredução; - 

Potenciais padrão de redução; - Pilha e Eletrólise.  

 Por fim, o manual ingresso 2019 da UNICAMP também apresenta as 

pilhas como um dos conteúdos abordados no vestibular. Conforme o manual, 

os conteúdos cobrados para o tópico pilha são: - processos de oxidação e 

redução – equacionamento, número de oxidação e identificação das espécies 

redutoras e oxidantes; - aplicação da tabela de potenciais padrão de eletrodo, 

pilhas; - eletrólise, leis de Faraday; - eletrólise de soluções aquosas e de 

compostos fundidos.  

 A nova Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC) 

também aborda competências e habilidades que consideramos relacionadas ao 

conhecimento da eletroquímica e por consequência das pilhas. Segundo o 

documento, ainda em aprovação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

a competência específica 3 da área de ciências da natureza propõe que o 

aluno saiba: 

“Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento 
científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 
procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor 
soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e 
comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos 
contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC).”  

(BNCC, 2018) 
  

 Uma das habilidades relacionadas a essa competência e relevantes 

para este trabalho é que o aluno saiba:  

“Analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, redes 
de informática e sistemas de automação para compreender as tecnologias 
contemporâneas e avaliar seus impactos.”  

(BNCC, 2018) 
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 No ensino superior o tema pilhas também se mostra importante, pois 

as pilhas e baterias englobam quase todas as preocupações energéticas e 

ambientais recorrentes no dia a dia de um químico (CARNEIRO, 2009). Como 

mencionado por Atkins no livro “Princípios de Química”, referência nos cursos 

superiores de química; o ensino de pilhas pode fornecer subsídios na formação 

do aluno para a busca por alternativas de energia limpa (ATKINS; JONES, 

2012). Logo, é importante que um químico em formação tenha subsídios para 

compreender conceitos como economia energética, cuidado ambiental e a 

reciclagem para que possa aplicar em seu trabalho. 

 Ainda o tema pilha é considerado desafiador e difícil para o ensino de 

química com grandes obstáculos de ensino e aprendizagem como será 

discutido na seção “Dificuldades de Ensino e Aprendizagem na Eletroquímica”. 

1.3 DIFICULDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA ELETROQUÍMICA 

 As dificuldades de ensino-aprendizagem frequentemente encontradas 

nos estudantes de eletroquímica são descritas por diversos estudos (BOCCHI 

et al., 2000; HIOKA et al., 2000; MERÇON et al., 2004; SANJUAN et al., 2009; 

TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 2000). No contexto deste trabalho convém 

enfatizar, dentre as dificuldades de ensino e aprendizagem, aquelas 

caracterizadas como concepções alternativas. Assim, antes de aprofundar 

propriamente nas concepções alternativas especificas do tema pilhas, vale 

apresentar uma breve consideração sobre o assunto. 

1.4 CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 As concepções alternativas são “designações que sugerem diferenças 

qualitativas entre as representações do aluno e os conceitos científicos” 
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(COSTA, 2013 apud SANTOS, 1991) que podem ser construídas a partir da 

interação do sujeito com o mundo (DE SOUZA et al., 2013). Existem, ainda, 

diversas posições relativas à influência de um ou outro fator, sociocultural, 

educativo e linguístico, no que diz respeito à origem destas construções 

pessoais e como estão organizadas. Alguns materiais didáticos podem reforçar 

as concepções alternativas (vide “Concepções Alternativas Específicas do 

Tema Pilhas”), entre tais, encontramos os livros didáticos, as animações e os 

simuladores. Muitos desses materiais reforçam as concepções alternativas por 

meio de representações de alguns conceitos como será abordado no tópico a 

seguir.  

 Existem duas propostas, conforme a literatura, para remediar as 

concepções alternativas: 

1º Proposta: Mudança Conceitual  

 A mudança conceitual propõe a substituição de uma concepção 

alternativa por um novo conceito. Entretanto, para que ocorra essa substituição 

é necessário que o estudante esteja insatisfeito com as concepções existentes 

em sua estrutura cognitiva. Os teóricos, como Posner, acreditam que isso pode 

ocorrer quando não há assimilação entre a nova informação e o conceito 

existente no estudante. Sendo assim, o resultado pode levar o aluno a 

abandonar o conceito existente e substituí-lo por um novo, desde que este 

consiga explicar e resolver fenômenos e problemas encontrados. 

Adicionalmente, para o aluno, a nova informação precisa ser: plausível; 

inteligível (fazer sentido) e útil (GRAVINA; BUCHWEITZ, 1994).  

2ª Proposta: Perfil Conceitual 
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 A ideia de Perfil Conceitual tem como principal teórico o E. F. Mortimer 

(1995). Para atribuir um significado ao perfil conceitual Mortimer baseou-se nas 

ideias de perfil epistemológico de Bachelard.  

 Diferentemente da mudança conceitual, aqui não é necessário que o 

aluno abandone as suas concepções ao aprender novas ideias científicas. A 

ideia é que um único conceito pode ser polissêmico e, portanto, comportar 

diferentes maneiras de ver e representar o mundo, quais são usados pelas 

pessoas em contextos diferenciados, ou seja, dependendo da pertinência do 

contexto se adota um conceito ou outro (MORTIMER, 2005). 

1.4.1 Concepções alternativas específicas do tema pilhas 

  Sobretudo duas pesquisas de Garnett e Treagust (GARNETT; 

TREAGUST, 1990a, 1990b) são referências nesse assunto. As pesquisas 

apresentam metodologias similares; aplicar uma entrevista semi-estruturada a 

estudantes do ensino médio após o aprendizado de eletroquímica e categorizar 

as concepções alternativas dos estudantes. Vale ressaltar que Garnett e 

Treagust consideram concepções alternativas como “o termo utilizado para 

identificar qualquer ideia conceitual que difere da comumente aceita pelo 

consenso cientifico”.  

 Os pesquisadores decompuseram os resultados obtidos em dois 

artigos. No primeiro apresentam as concepções alternativas envolvendo 

circuitos elétricos e reações de óxido-redução (GARNETT; TREAGUST, 1990a) 

e no segundo artigo apresentam as concepções alternativas de células 

eletroquímicas (pilhas galvânicas) e células eletrolíticas (GARNETT; 

TREAGUST, 1990b). 
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 Sanger e Greenbowe (SANGER; GREENBOWE, 1997a, 1997b) 

replicaram a pesquisa de Garnett e Treagust para alunos universitários em 

cursos introdutórios de química. Os resultados obtidos por Sanger e 

Greenbowe também foram divididos em dois artigos. No primeiro apresentam 

as concepções alternativas dos conceitos de corrente elétrica em soluções 

eletrolíticas e ponte salina (SANGER; GREENBOWE, 1997b) no segundo 

artigo as concepções alternativas envolvendo células eletroquímicas 

(galvânicas), eletrolíticas e pilhas de concentração (SANGER; GREENBOWE, 

1997a).  

 Garnett et al. (1990a) em um estudo posterior categorizaram cinco 

possíveis fontes que cooperam para o surgimento de concepções alternativas e 

apresentaram propostas para solucionar a causa dessas incompreensões 

(GARNETT et al., 1990a, 1990b).  

 Não distante, Sanger e Greenbowe identificaram reforços de 

concepções alternativas provenientes de livros didáticos e também sugeriram 

propostas para resolver os problemas dessas possíveis fontes (SANGER; 

GREENBOWE, 1999).  

 Tais concepções alternativas, fontes e propostas para endereçá-las 

encontradas na literatura estão descritas na tabela 3. 
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Tabela 3 – Concepções alternativas, fatores que contribuem e propostas para endereçá-las. 
 

Assunto Concepção alternativa Fatores que contribuem Propostas para endereçá-las 
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1. O estado de oxidação de um elemento é o 
mesmo que a carga do íon monoatômico 
desse elemento. 

Uso de múltiplas definições e modelos: 
uma sequência de diversos modelos e 
teorias pode causar grandes dificuldades 
para os alunos. As teorias são por vezes 
introduzidas sobre uma perspectiva 
histórica e, portanto, abordadas por 
diferentes modelos que permitem 
identificar uma reação redox.  Essa 
utilização de vários modelos, para alguns 
alunos, pode ser desconcertante fazendo 
com que se concentrem em definições 
alternativas, como por exemplo, aplicar o 
modelo do oxigênio para identificar todas 
as reações de óxido redução.  

 
 
Os professores devem esclarecer as 
limitações de cada modelo. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Em todas as equações, a adição e a 
remoção de oxigênio podem ser usadas para 
identificar uma reação de oxidação ou 
redução. 

3. Nas equações químicas, a mudança de 
cargas de espécies poliatômicas pode ser 
usada para identificar uma reação de oxidação 
ou redução.  

4. Os processos de oxidação e redução 
ocorrem independentemente. 

5. A carga de espécies poliatômicas indica o 
estado de oxidação da molécula ou do íon. 

Continua 
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Continuação 

Assunto Concepção alternativa Fatores que contribuem Propostas para tratar no ensino 
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6. Números ou estados de oxidação podem 
ser atribuídos para moléculas poliatômicas ou 
íons. 

Uso de afirmações generalizadas e não 
qualificadas: por diversas vezes, o 
professor não diferencia em sua fala a 
molécula de O2, do átomo oxigênio e do 
íon oxigênio, retratando tudo apenas 
como oxigênio. Sendo assim, a 
tendência dos alunos é a generalização 
exacerbada das declarações dos 
professores.  

Os professores precisam ser cautelosos 
em fazer declarações não qualificadas e 
generalizadas sobre conceitos, pois os 
alunos tendem a interpretar as 
declarações de forma literal e aplicá-las 
mais amplamente do que as declarações 
se destinam. 

7. Em uma equação, mudanças nas cargas de 
espécies poliatômicas podem ser usadas para 
determinar o número de elétrons removidos ou 
ganhados pelas espécies reativas. 

P
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h
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s
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a
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8. A eletricidade na química e na física é 
diferente porque o fluxo de corrente ocorre em 
direções opostas.  

Química e física ministradas como 
disciplinas independentes: vários alunos 
não interligam os conteúdos aprendidos 
nas disciplinas de física e química. 

Os professores precisam ser cautelosos 
em fazer declarações não qualificadas e 
generalizadas sobre conceitos, pois os 
alunos tendem a interpretar as 
declarações literalmente e aplicá-las mais 
amplamente do que as declarações se 
destinam. Os educadores também 
precisam realizar vínculos entre os 
conceitos comuns de disciplinas distintas 
para que os alunos as assumam como 
disciplinas relacionadas. Além disso, 
devem apresentar esses assuntos 
interligados ao cotidiano do aluno para 
que eles sejam capazes de fazer 
correlações entre as disciplinas e associar 
a aprendizagem escolar aos fenômenos 
do mundo real. 

9. Elétrons movem-se em solução pela 
atração alternada de um íon para outro. 

10. Quando um eletrólito conduz corrente, os 
elétrons movem-se para um íon no cátodo e 
são transportados por esse íon para o ânodo. 

Continua 
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Continuação 

Assunto Concepção alternativa Fatores que contribuem Propostas para endereçá-las 
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11. Em uma pilha os ânions e cátions são 
atraídos uns pelos outros e isso afeta o 
movimento dos íons nos eletrodos. 

Utilização de terminologias 
inconsistentes em química e física: as 
diferenças que os estudantes sugerem 
entre a física e a química são 
exacerbadas por inconsistências entre 
as terminologias. 

Quando as disciplinas de ciências usarem 
terminologias diferentes para definir o 
mesmo conceito, os professores devem 
discutir a relação entre essas 
terminologias. 

12. Elétrons movem-se através dos eletrólitos 
por serem atraídos por íons positivos em 
solução. 

13. Prótons fluem nos condutores metálicos. Utilização de diferentes convenções em 
química e física: assim como quando 
usadas terminologias diferentes, 
convenções diferentes em física e 
química também podem criar problemas 
conceituais para alguns alunos. 

Quando os conceitos forem tratados em 
duas ou mais disciplinas, os professores 
devem adotar convenções semelhantes. 14. A corrente convencional é o fluxo de 

cargas positivas (geralmente prótons). 

15. Elétrons movem-se em solução pela 
atração alternada de um íon para outro. Uso da linguagem cotidiana em um 

contexto cientifico: muitas palavras 
utilizadas na ciência possuem 
significados diferentes da linguagem 
cotidiana, criando distintas imagens 
mentais para diferentes pessoas. Essas 
concepções também podem decorrer de 
pré-requisitos insuficientes. 

É importante que os professores usem 
uma linguagem que é inequívoca, mas 
que ao mesmo tempo retrate uma imagem 
precisa do conceito que está sendo 
discutido. Quanto aos pré-requisitos 
insuficientes é preciso que os professores 
estabeleçam qual o grau que um 
conhecimento que é pré-requisito foi 
alcançado e planejar a instrução 
subsequente em conformidade a esse 
alcance. 

16. Quando um eletrólito conduz correte, 
elétrons movem-se para um íon no cátodo e 
são transportados por esse íon para o ânodo. 

Continua 
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17. Em uma célula eletroquímica, a ponte 
salina fornece elétrons necessários completar 
o circuito. 

Uso de afirmações generalizadas e não 
qualificadas: a tendência dos alunos é a 
generalização exacerbada de 
declarações relativas a conceitos 
específicos e aplicações em 
circunstâncias inadequadas. 

Os professores precisam ser cautelosos 
em fazer declarações não qualificadas e 
generalizadas sobre conceitos, pois os 
alunos tendem a interpretar as 
declarações literalmente e aplicá-las mais 
amplamente do que as declarações se 
destinam. 

18. Nas tabelas de potenciais de redução 
padrão, a espécie com maior potencial é o 
ânodo. 

 

Aplicação mecânica de conceitos e 
algoritmos: muitos alunos tendem a 
aplicar conceitos e algoritmos de uma 
forma mecânica, sem qualquer tentativa 
de compreender plenamente ou analisar 
o problema. 

O material precisa ser desenvolvido de 
forma a encorajar os alunos a 
compreender e raciocinar os conceitos 
abordados ao invés de promover a 
aceitação inquestionável de algoritmos e 
consequente aprendizagem por 
memorização. Adicionalmente, os 
professores devem ser cautelosos ao 
usarem algoritmos simplificados que 
permitam que os alunos obtenham a 
resposta certa sem exigir um raciocínio 
lógico. 

19. A identificação do ânodo e do cátodo 
depende da localização física da meia célula.  

Essa concepção alternativa é decorrente 
das ilustrações presentes nos livros 
didáticos. Geralmente os livros didáticos 
e os professores posicionam o ânodo no 
lado esquerdo da pilha, mas não 
mencionam que essa é uma convenção 
da IUPAC.   

Os autores devem evitar o uso de 
simplificações, como sempre 
representarem o ânodo como a meia 
célula posicionada do lado esquerdo. 

Continua 
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20. Não há necessidade de uma meia célula 
padrão. 

Simplificações das expressões 
matemáticas. Vários livros didáticos 
contêm declarações que sugerem que 
potenciais padrão de redução são 
absolutos. Por exemplo, muitos livros 
didáticos recomendam o cálculo do 
potencial das células usando a equação 
E

0
cell=E

0
ox + E

0
red, em que E

0
ox é 

determinado pela troca do sinal do 
potencial de redução da meia reação de 
oxidação. Isso sugere que potenciais 
individuais de meia célula têm 
significado, quando na verdade é a 
diferença de potencial que possui 
significado. 

Os autores devem calcular potenciais de 
células usando o método da diferença (E ° 
célula = E ° cátodo – E ° ânodo) em vez 
do método aditivo (E ° célula = E ° oxi + E 
° red) para instigar os alunos a 
entenderem que as meias células não 
possuem valores absolutos. 

21. Potenciais de meia célula são absolutos 
na natureza e podem ser usados para 
predizer a espontaneidade das meias células. 

22. Potenciais das células são derivados da 
adição individual dos potenciais de redução. 

23. Potenciais de meia célula não são 
propriedades intensivas. 

24. Elétrons movem-se em solução pela 
atração alternada de um íon para outro.  

Essas concepções alternativas são 
decorrentes de ilustrações contidas nos 
livros didáticos e interpretações dos 
estudantes sobre declarações 
enganosas. 

Os autores devem evitar o uso de 
declarações e terminologias vagas ou 
enganosas em favor de simples 
descrições diretas dos processos que 
ocorrem em células eletroquímicas. 

25. Elétrons movem-se através dos eletrólitos 
por serem atraídos por íons positivos em 
solução. 

26. Os elétrons fluem nos eletrólitos. 

27. Elétrons podem fluir pela solução aquosa 
sem assistência dos íons. 

28. O ânodo é carregado positivamente 
porque ele perde elétrons e o cátodo é 
carregado negativamente porque ganha 
elétrons. 

Continua 
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29. O ânodo é carregado negativamente e por 
isso atrai cátions, o cátodo é carregado 
positivamente e por isso atrai ânions. 

Essas concepções alternativas são 
favorecidas pelas ilustrações contidas 
nos livros didáticos e interpretações dos 
estudantes sobre declarações 
enganosas 

Os autores devem evitar o uso de 
declarações e terminologias vagas ou 
enganosas em favor de simples 
descrições diretas dos processos que 
ocorrem em células eletroquímicas. 

 
Fonte: Da autora. 
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1.5 RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE PILHAS BASEADOS 
NAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO  

 O cenário descrito no item “Dificuldades de Ensino e Aprendizagem na 

eletroquímica” motivou a proposta de diversos recursos didáticos e abordagens 

metodológicas nos últimos 90 anos para trabalhar as concepções alternativas. 

Para este trabalho, destacam-se as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) baseadas em simulações via softwares e a utilização de vídeos 

(GREENBOWE, 1994; OSMAN; LEE, 2012; SANGER). 

 
Figura 1. Exemplo de simulador de eletroquímica. 

 

 
 

Fonte: http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0media_chem/chem_sim/html5/Electro/Electro.php 
(acessado em 19 de agosto de 2018). 

 

 As TIC são ferramentas tecnológicas capazes de auxiliar a 

compreensão de conceitos, especialmente nos processos visuo-espaciais 

abstratos; presente no tema pilhas. Esse auxílio é realizado a partir de um 

ambiente imersível ao aluno. Tais ferramentas permitem criar, capturar, 

http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0media_chem/chem_sim/html5/Electro/Electro.php
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interpretar, armazenar, receber e transmitir informações (OSMAN; LEE, 2012; 

SOARES-LEITE; NASCIMENTO-RIBEIRO, 2012). O uso das TIC vai além de 

suas aplicações pedagógicas, constituindo não apenas uma ferramenta capaz 

de potencializar a dinâmica em sala, mas também pode contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades que permitam que os alunos transitem entre o 

meio real e virtual (SOARES-LEITE; NASCIMENTO-RIBEIRO, 2012). 

1.5.1 Simuladores e seu papel no ensino 

 Dentro os objetos de ensino aprendizagem baseadas nas TIC 

destacam-se os simuladores. Segundo Pegden et al. (DE SOUZA, 2013 apud 

PEGDEN, 1990) “a simulação é um processo de projetar um modelo 

computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo 

com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para 

sua operação”. No âmbito das simulações com fins educacionais, adotamos 

para este projeto a seguinte definição: “as simulações são ambientes de 

aprendizagem interativa nos quais um modelo simula características de um 

sistema dependendo das ações feitas pelo aluno” (GRECA apud VRIES e 

HUISMAN apud KIRSCHNER e HUISMAN, 2014). Uma diferença fundamental 

é que, enquanto as simulações científicas buscam uma melhor compreensão 

de fenômenos e processos complexos baseados na construção de modelos 

computacionais, as simulações educacionais objetivam a compreensão de um 

modelo subjacente e a partir dele os alunos devem entender princípios teóricos 

os quais regem o próprio simulador. Ou seja, a simulação é um processo 

que engloba não apenas manipulação, exploração ou experimentação da 

reprodução parcial ou total de fenômenos reais, mas todo o desenvolvimento 
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metodológico para a construção desse objeto de aprendizagem bem como o 

seu uso.  

  Muitas são as vantagens apontadas para a utilização de 

simulações no ensino de ciências, os principais benefícios relatados na 

literatura são (VAN BERKUN e JONG, 1991; BLAKE e SCANLON, 2007):  

1. Tornar conceitos abstratos em mais concretos. O uso de simuladores, 

especialmente os baseados em vídeos, simula um ambiente real que permite 

ao aluno visualizar o fenômeno científico ao invés de tentar compreender o que 

é transmitido por fala ou imagens estáticas; 

2. Reduzir a ambiguidade. Essa é uma vantagem especial aos simuladores 

baseados em vídeos de registros reais, pois evitam interpretações equivocadas 

provenientes das terminologias de livros, professores e/ou animações; 

3. Promover habilidades de raciocínio crítico e desenvolver habilidades de 

resolução de problemas. Os simuladores são desenvolvidos de forma a 

encorajar os alunos a compreenderem e raciocinarem os conceitos abordados 

em oposição à simplesmente os memorizarem; 

4. Auxiliar os estudantes a aprenderem sobre o mundo natural; 

5. Permitir que os estudantes se concentrem nos conceitos envolvidos nos 

experimentos; 

6. Permitir aos estudantes coletarem rapidamente uma grande quantidade de 

dados;  

7. Permitir aos estudantes testarem hipóteses; 

8. Engajar os estudantes em tarefas de alto nível de interatividade;  

9. Envolver os estudantes em atividades que apresentam a investigação 

científica. 
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10. Explorar sistematicamente situações hipotéticas; 

11. Alterar a escala de tempo dos eventos; 

12. Praticar tarefas ou resolver problemas em um ambiente realista sem 

pressão; 

13. Permitir que os professores dediquem mais tempo aos alunos em vez de 

montar e supervisionar os experimentos; 

14. Facilitar a manipulação das variáveis experimentais.  

 Portanto, o pleno aproveitamento das potencialidades da simulação 

computacional no ensino requer orientações pedagógicas bem estabelecidas e 

bem circunscritas. 

 Contudo, o número de simuladores com finalidades educativas sobre o 

tema pilhas é baixo mediante as diversas vantagens aqui relatadas para tal. A 

tabela 4 mostra o número encontrado para simulações sobre pilhas no ano de 

2018 e as publicações sobre animações e simulações sobre eletroquímica.  

 

Tabela 4 – Número de recursos sobre pilhas. 
 

Quantidade Recurso Base 

3 
Simuladores sobre pilhas em 
português

1
 

Motor Google 

11 
Publicações sobre 
animações

2
 

Plataforma ERIC
4
  

8 
Publicações sobre 
simuladores de 
eletroquímica

3
 

Plataforma ERIC
4
 

Notas:  
1.
 Pesquisa realizada no motor de buscas Google, em 13 de agosto de 2018, com os termos de 

busca “simuladores” e “pilhas”. 
2.
 Pesquisa realizada com as palavras “electrochemistry” e “animations” – utilizou-se como filtro 

“animations”. 
3.
 Pesquisa realizada com as palavras “electrochemistry” e “simulations” – utilizou-se como filtro 

“computer simulations”. 
4.
 Education Information Center. 

 
Fonte: Da autora. 
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 Dos estudos presentes na literatura destacam-se alguns desses 

softwares sobre pilhas. Greenbowe (1994) reportou a análise do uso de dois 

simuladores de pilhas. Os softwares analisados permitem que o aluno manipule 

instrumentos e produtos químicos no mundo virtual para construir uma pilha. O 

autor revelou que o uso desses simuladores melhorou o entendimento 

conceitual de processos que ocorrem em células eletroquímicas, mas podem 

ser ainda mais eficientes quando acoplados à demonstração ao vivo de células 

eletroquímicas (GREENBOWE, 1994). Osman e Lee (OSMAN; LEE, 2012) 

reportam um software envolvendo uma seção de simulações de experiências 

com pilhas. Neste objeto de aprendizagem os autores empregaram simulações, 

jogos, questões de múltipla escolha e exercícios como recursos de ensino-

aprendizagem.  Segundo os autores, os resultados reportados indicam que o 

uso do software contribuiu para a aprendizagem de conceitos de eletroquímica, 

avaliada por meio de comparação do desempenho dos estudantes em pré e 

pós-testes. No entanto, a atividade com o simulador parece não ter contribuído 

para motivar os alunos quando comparada aos métodos tradicionais (aula 

expositiva – giz, lousa e oratória).  

1.6 PROBLEMAS RELACIONADOS AOS SIMULADORES 

 Assim como no caso dos demais recursos didáticos, os simuladores 

educacionais produzidos sem a preocupação didática e conceitual podem 

reforçar problemas de ensino e aprendizagem. Para este trabalho nos 

interessam três problemas elencados nas instâncias a seguir.  

1. Problemas relacionados à concepção dos simuladores: 

 Em geral as pesquisas sobre simulações educacionais centram-se nos 

aspectos cognitivos associados ao seu uso, ou seja, consideram problemas 
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conceituais e não levam em conta o conhecimento específico em Ensino de 

Ciências como, por exemplo, o fato das concepções alternativas serem 

reforçadas pelo uso de analogias visuais inapropriadas (GRECA, 2014).  

 Ressaltamos abaixo duas imagens passíveis de reforçar as 

concepções alternativas destacadas nos itens 19 e 26 da tabela 3.  

 
Figura 2. Pilha de Daniell. 

 

 
 

Fonte: ATKINS, P.W.; BERAN, J.A. General Chemistry; 2nd ed., Updated version; Scientific 
American: New York, p. 657, 1992. 

 

Figura 3. Processo de óxido – redução. 
 

 
 

Fonte: ATKINS, P. W.; BERAN, J. A. General Chemistry; 2nd ed., Updated version; Scientific 
American: New York, p. 656, 1992. 

  

 A figura 2 também pode gerar outra possível concepção alternativa, as 

setas da reta espessa que passam pelas soluções eletrolíticas representam um 
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fluxo aniônico o que pode sugerir aos estudantes que o fluxo de cátions não 

constitui uma corrente em solução aquosa. 

  A ausência dessa discussão eventualmente pode levar os alunos 

a considerarem que o uso de simulações é apenas para “brincar com valores e 

fórmulas no modelo de computador para que eles correspondam aos valores 

medidos” (GRECA, 2014 apud SINS et al. 2009, p. 1219). Sendo assim, os 

educadores devem ensinar seus alunos a serem críticos da realidade 

representada no objeto de aprendizagem e capazes de usá-lo de maneira 

apropriada ou instrumental, já que o contrário forneceria uma visão distorcida 

da ciência (GRECA, 2014). 

2. Problemas de desenvolvimento: 

 Uma das barreiras é a necessidade de ter uma equipe técnica 

disponível, pois as ferramentas de edição de conteúdo digital, por vezes, 

requerem saberes técnicos que, frequentemente, não são dominadas pelos 

especialistas em Ensino de Ciências. E nem sempre um time multidisciplinar é 

possível de ser constituído.  

3. Problemas relacionados à aplicação ou inserção dos simuladores em 

planos de ensino: 

 Uma série de condições deve ser atendida. Costa et al. (2008) 

propuseram um guia com dez princípios para garantir uma aplicação / inserção 

eficaz do simulador no ensino. Estes princípios estão resumidos a seguir:  

1. Garantir que as atividades do simulador sejam integradas ao currículo.  

 As atividades do simulador em um curso não devem ser exercícios 

isolados, mas devem ser incorporadas nos planos de aula e integradas aos 

objetivos do educador. O educador precisa ser claro sobre o que os alunos 
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devem alcançar com o uso do simulador, sendo que o uso desse software 

precisa levar em consideração as habilidades computacionais e visuais do 

aluno, para que estes possam aproveitar ao máximo o objeto de aprendizagem.  

2. Não usar simuladores em excesso.  

 A simulação é uma possível opção quando um dos objetivos é que os 

alunos desenvolvam habilidades relacionadas à tecnologia e informação, entre 

outras habilidades difíceis de serem atingidas no mundo real. No entanto, a 

simulação é apenas uma das várias estratégias alternativas de ensino. Um 

repertório bem equilibrado de abordagens instrucionais é uma característica 

importante do ensino bem sucedido. 

3. Planejar os usos dos simuladores conforme a infraestrutura e os recursos 

disponíveis. 

 A infraestrutura inadequada e a assistência técnica ou pedagógica 

deficiente no local podem limitar a eficiência da aplicação do simulador, 

portanto os planos devem ser ajustados às condições existentes.  

4. Priorizar a Interatividade. 

 Aplicações favoráveis ao aprendizado geralmente exigem que os 

alunos tomem decisões por meio de um sistema sensível ao contexto. Embora 

um tutorial forneça um caminho para o aluno, o simulador não oferece um 

percurso e como consequência, o estudante precisa de orientação externa. 

Neste caso, a definição de caminhos exploratórios apropriados é de 

responsabilidade do design instrucional. Seja qual for a escolha, deve-se 

minimizar a necessidade de leitura de texto e diagramas. 

5. Permitir diferentes ritmos de progressão na aula, mas garantir que todos os 

alunos atinjam os objetivos. 
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 A aprendizagem centrada no aluno em sala de aula pode ser 

implementada com o uso de simuladores. Uma vez que os objetivos 

instrucionais sejam explícitos e estejam disponíveis aos estudantes, o 

professor deve permitir variações na progressão individual ou da equipe na 

mesma classe sem considerá-la uma desvantagem para os alunos. Uma aula 

com uso de um simulador na qual todos os alunos seguem o ritmo do educador 

pode ser uma palestra disfarçada.  

6. Definir pontos de verificação para atingir certos objetivos e treinar os alunos 

através deles. 

 Fornecer a orientação apropriada torna-se crítico quando o simulador é 

usado em problemas complexos. Os estudantes não devem estar muito 

perdidos, nem devem ser guiados de forma que se tornem mentalmente 

inativos. Pontos de verificação para atingir certos objetivos podem facilitar o 

progresso da turma e permitir que ela seja monitorada.  

7. Garantir que os alunos compreendam o escopo e os objetivos das 

atribuições. 

 O educador deve se certificar de que seus alunos leram e 

compreenderam as tarefas do simulador, os prazos e o papel deles na 

instrução. Os estudantes devem ser apresentados aos objetivos instrucionais 

em termos de conteúdo e habilidade. A profundidade conceitual pretendida e o 

domínio das habilidades devem ser ajustados a um nível viável. Uma 

compreensão clara dos objetivos aumentará a motivação, a independência e a 

satisfação do aluno com o software.  

8. Certificar que os alunos entendam os modelos apresentados na tela. 
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 A apresentação dinâmica de processos e modelos teóricos é uma 

grande potencialidade do simulador, entretanto ao ensinar com modelos deve-

se atentar as seguintes questões: -os alunos têm diferentes níveis de 

alfabetização visual, assim eles podem interpretar e entender recursos visuais 

de maneiras muito diferentes; -os modelos representam a realidade, mas não 

são a realidade; -os alunos muitas vezes interpretam modelos de acordo com 

conceitos prévios, o que, se incorretos, podem prejudicar a aprendizagem. 

Portanto, o professor deve abordar esses problemas comunicando-se com 

seus alunos antes e durante o uso do simulador. Por fim, cabe também ao 

educador a escolha de modelos com base na clareza, precisão e 

representação adequada.  

9. Avaliar o desempenho do aluno ao usar o simulador. 

 Os estudantes tendem a ignorar atividades instrucionais que não 

contribuem para as notas. Portanto, é de suma importância que o professor 

avalie pelo menos alguns dos resultados do software. Isso significa examinar 

os alunos frente ao seu desempenho no uso do software, o que pode ser feito 

por meio de testes escritos (interpretações cognitivas). O educador deve deixar 

claro que haverá uma avaliação e fornecer as informações essenciais sobre 

quando e como fará isso.  

10. Usar o computador sob um paradigma apropriado. 

 Os simuladores são ferramentas poderosas para atingir certos 

objetivos educacionais, como o desenvolvimento de habilidades de 

alfabetização visual, entretanto existem diversas metodologias que podem ser 

incorporadas no currículo. O simples uso de teclados e telas em vez de papel e 
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caneta não garantem melhorias no ensino ou aprendizagem. Se o educador 

optar pelo uso do simulador deve se concentrar em que contexto o usará. 

1.7 DIFICULDADES REPORTADAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS 
SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DE ELETROQUÍMICA 

 Comparados aos recursos didáticos tradicionais, aqueles baseados nas 

TIC ainda são pouco utilizados nas escolas. Alguns autores atribuem o fato a 

um conjunto de fatores tais quais: os professores acreditam que esses 

instrumentos são muito formais; não são interessantes e não seguem a 

proposta curricular (OSMAN; LEE, 2012; SOARES-LEITE; NASCIMENTO-

RIBEIRO, 2012). 

 Ademais, o uso inapropriado destes recursos pode gerar resultados 

negativos (SOARES-LEITE; NASCIMENTO-RIBEIRO, 2012). Rosenthal e 

Sanger (ROSENTHAL; SANGER, 2012) relataram que a maioria das pesquisas 

envolvendo o uso de animações em computadores a níveis submicroscópico 

fazem uso de intervenções instrucionais para melhorar a compreensão 

conceitual dos processos químicos, sendo o seu estudo um dos poucos que 

usa animações como parte do processo de avaliação. Com base nos 

resultados5, os autores comentam a importância da existência de uma narração 

de qualidade para explicar o que ocorre nas animações de computador.  

                                            
5
 O estudo em questão identificou os erros dos estudantes ao interpretarem fenômenos 

eletroquímicos representados em animações sem narração, bem como as explicações dos 
alunos dos objetos e símbolos usados nas animações. Os pesquisadores identificaram que os 
estudantes comentem dois erros principais: o primeiro se refere às identificações erradas dos 
objetos e símbolos representados na animação e o segundo aborda as concepções 
alternativas consequentes da falha interpretação dos objetos ou símbolos. 
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1.8 VÍDEOS INTERATIVOS (HIPERVÍDEOS) 

 Diante dos aspectos mencionados acima, os hipervídeos são uma 

alternativa potencial para aprimorar a compreensão do tema pilhas. Os 

hipervídeos possibilitam a interatividade com o simulador, acessada através de 

links que redirecionem o usuário para diferentes frames do recurso audiovisual 

ou até mesmo para mídias de outra natureza (como textos e imagens). A 

função interativa também pode ser concebida na forma de anotações ou 

feedbacks informativos (ALMEIDA; ULBRICHT, 2014). Este recurso passa de 

uma mídia que prevê a passividade de seus usuários (vídeos) e aposta em um 

modelo cognitivo experimental que permite a reflexão e promove abertura para 

diferentes estilos de aprendizagem. 

  De acordo com as propostas sugeridas por Rosenthal et al., 

Greenbowe et al., Sanger et al. e Garnett et al. tal ferramenta tende a evitar o 

aprendizado mecânico e por se apropriarem de registro audiovisual gravadas 

no lugar de representações icônicas também propendem evitar as 

terminologias falsas e as linguagens cotidianas usadas em contexto científico 

(GARNETT et al., 1990a, 1990b; GREENBOWE, 1994; ROSENTHAL; 

SANGER, 2012; SANGER; GREENBOWE, 1999). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

- Propor uma metodologia para a construção de simuladores de 

experimentos baseados em hipervídeos. 

- Desenvolver um objeto de aprendizagem baseado em vídeos 

interativos sobre pilhas.  

- Avaliar o potencial instrucional e o papel do simulador no processo de 

Ensino e Aprendizagem do tema pilhas, tendo como foco as questões 

representacionais.  

  

 Para tanto, o presente trabalho foi operacionalizado nas seguintes 

etapas: 

 - Selecionar os experimentos que serão usados para construir o 

simulador de pilhas;  

 - Produzir os vídeos interativos por meio das interfaces gráficas 

presentes na plataforma digital LABIQ; 

 - Desenvolver uma atividade didática para a avaliação do objeto de 

aprendizagem;  

 - Desenvolver um instrumento de coleta e análise de dados.  
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3 PROPOSIÇÃO DE UM ESQUEMA CONCEITUAL PARA A CONCEPÇÃO 
DE SIMULADORES BASEADOS EM VÍDEOS INTERATIVOS 

 O simulador proposto apresenta as seguintes características:  

1) Incorpora as possibilidades finitas de simulação determinadas pelos 

conceitos que descrevem os fenômenos simulados. No caso, os conceitos 

utilizados são relacionados com o tema pilha, no simulador destacam-se os 

seguintes conceitos: os pares redox; a montagem da pilha, o papel da ponte 

salina, a equação geral de oxirredução e a diferença de potencial gerada pela 

pilha. O simulador então tem como entrada do estudante a escolha de pares 

redox e a montagem da pilha, e tem como saída: o potencial elétrico em volts e 

a equação química geral.  

2) Utiliza como mídia imagens de vídeo narrado, portanto, lança mão de 

registros audiovisuais de experimentos e não de representação de 

experimentos, como animações ou desenhos tal qual noutros simuladores 

convencionais.  

3) Abre múltiplas possibilidades de simulação sem um roteiro pré-determinado, 

portanto, guarda semelhanças com modalidades abertas de experimentação no 

ensino.  

 Os grifos nas características de 1 a 3 indicam atributos deste tipo de 

simulador que não podem ser contempladas por um único aporte conceitual da 

área de ensino de ciências. Assim, é conveniente neste trabalho estabelecer as 

correlações entre as características fundamentais do simulador e a contribuição 

teórica da área. A tabela abaixo organiza estas relações:  
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Tabela 5 – Características do simulador e a relação com os aportes conceituais. 
 

Características do simulador Aportes Conceituais Considerados 

1) O simulador tem como resultado o 
processo químico da pilha correspondente, a 
equação química que a descreve e o potencial 
químico.  

1. Representação múltipla dos conceitos 
químicos segundo Johnstone e a competência 
representacional, conforme Kozma e Russell. 

2) Os processos simulados são apresentados 
como vídeos interativos narrados. 

2. O papel da analogia na representação de 
conceitos químicos nas simulações e a 
comparação com os registros. 

3. Teoria de aprendizagem multimídia de 
Mayer. 

3) O simulador admite diferentes caminhos de 
exploração. 

4. Graus de abertura no ensino experimental 
de ciências segundo Priestley. 

 
Fonte: Da autora. 

  

 Por fim, há de se considerar, além das características do simulador em 

si, a forma como se insere na proposta de organização do ensino. Conforme 

apresentado na introdução, este fator é indissociável do entendimento do 

simulador como recurso didático. Assim, as contribuições de um simulador ao 

processo de ensino e aprendizagem não podem ser discutidas sem que este 

fator seja considerado como parte que operacionaliza e estabelece as 

condições para sua apropriação pelo professor e pelos alunos em seu percurso 

conjunto na sala de aula.  

 Portanto, é possível organizar a proposta deste trabalho articulando as 

características do simulador, sua inserção na organização do ensino com o 

aporte teórico da área de ensino. Esta proposta pode ser representada 

esquematicamente pelo diagrama abaixo:  
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Figura 4. Articulação entre os elementos teóricos e o vídeo interativo. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

É conveniente, portanto, expor brevemente estes aportes teóricos e suas 

contribuições para a concepção do simulador.   

3.1 REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS DOS CONCEITOS QUÍMICOS 

 Johnstone propôs um modelo para explicar os níveis de representação 

dos conteúdos de química (FIGURA 5) (JOHNSTONE, 2009). 

 
Figura 5. Proposta de A. H. Johnstone para dimensões representacionais dos conceitos 

químicos. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

 Segundo o autor, os conceitos químicos, apresentam uma 

representação tríplice:  

1. Fenomenológico (macroscópico e tangível): é a parte observável da Química 

que pode ser descrita e mensurada a partir de propriedades. 

2. Submicroscópico (molecular e invisível): são as explicações dos fenômenos 

observados no nível macroscópico, nesse nível são utilizados conceitos como 
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moléculas, átomos, íons, ligações químicas, entre outros, de forma a fornecer 

uma imagem mental ou um modelo para racionalizar o nível descritivo.  

3. Simbólico: é a forma de representar as substâncias e transformações 

através de linguagem científica, por meio de símbolos e equações químicas. 

 Johnstone considera que a aprendizagem de um conceito químico 

requer a integração entre as dimensões representacionais e que problemas de 

ensino e aprendizagem decorrem em grande parte de dificuldades em cada 

dimensão e na integração das mesmas. Admite-se que esta integração ocorra 

em diferentes graus entre os estudantes e depende de uma capacidade 

denominada competência representacional. 

 A tabela a seguir apresenta a aplicação da proposta de Johnstone para 

conceitos tratados no simulador e no tema pilhas.  

 
Tabela 6 - Aplicação da proposta de Johnstone para conceitos tratados no simulador e no tema 
pilhas. 
 

Conceito Fenomenológico Simbólico Submicroscópico  

Construção 
da pilha 

Materiais e reagentes 
necessários para 

construir uma pilha (1) 
Representação da pilha (3) (5) 

Ponte 
salina 

Estrutura na pilha (2) Representação da pilha (3) (5) 

Reações 
Observação visual do 

processo 
eletroquímico. 

Semi-reações e Equação global 
(4) 

Transferência de 
íons e elétrons 

Diferença 
de 

Potencial 

Observação da 
diferença de potencial 
indicada no voltímetro. 

Cálculo da diferença de potencial 
através dos potenciais de 

redução padrão. 

Transferência de 
elétrons. 

Nota: 1. No simulador é necessário escolher duas semi-células diferentes e inserir a ponte 
salina para o funcionamento da pilha, assim como nas experiências laboratoriais.  
2. Na maioria das experiências didáticas - tubo em “U”. No simulador, utilizamos papel de filtro. 
3. Na representação da pilha sugerida pela IUPAC são mostradas as duas semi-reações e a 
ponte salina. Essa representação foi adotada em nosso simulador.  
4. A transformação química que ocorre nas pilhas pode ser traduzida por meio das semi-
reações e da equação global.  

5. O nível submicroscópico não foi abordado em nosso simulador. 

 
Fonte: Da autora. 



55 

 

 

3.2 COMPETÊNCIA REPRESENTACIONAL  

 A competência representacional pode ser definida como o conjunto de 

habilidades e práticas que permitem uma pessoa a usar reflexivamente uma 

variedade de representações ou visualizações, juntas ou separadas, para 

realizar ações referentes a fenômenos químicos subjancentes e processos 

físicos aperceptuais (KOZMA E RUSSELL, 2005). 

Segundo Kozma e Russel (2005), indivíduos com pouca competência 

representacional dependem, principalmente das características superficiais das 

representações ou da aplicação mecânica de regras simbólicas para atribuir 

um significado ao que lhe é apresentando. Enquanto, os indivíduos com 

habilidades mais complexas usam uma variedade de representações formais e 

informações para explicar fenômenos, resolver problemas ou fazer previsões 

experimentais.  Assim, elecamos algumas habilidades sugeridas pelos autores 

para o desenvolvimento de competências representacionais mais complexas:  

- Usar representações para descrever fenômenos químicos observáveis em 

termos de processos moleculares subjacentes; 

- Gerar ou selecionar uma representação para explicar por que ela é 

apropriada para uma finalidade específica; 

- Descrever como diferentes representações podem apresentar maneiras 

diversas de apresentação em um mesmo assunto;  

- Fazer conexões entre diferentes representações;  

- Usar representações e suas características em situações sociais como 

evidência para fazer inferências e previsões sobre os fenomênos químicos 

observáveis. 
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 Os autores categorizaram essas habilidades em uma escala de cinco 

níveis de competência representacional, resumida a seguir:  

 
Tabela 7 - Níveis de competência representacional. 
 

Níveis Competências 

Nível 1: Representação como descrição 
O indivíduo produz representações do 
fenômeno apenas baseadas nas 
características físicas.  

Nível 2: Primeiras habilidades simbólicas 
A pessoa gera representações do fenômeno 
baseadas em suas características físicas, 
porém inclui alguns elementos simbólicos. 

Nível 3: Uso sintático de representações 
formais  

A pessoa produz representações do 
fenômeno com base nas características 
físicas observáveis e não observáveis, além 
dos processos subjacentes. Embora faça uso 
correto das representações formais, o 
indivíduo se concentra na sintaxe de uso, ao 
invés do significado da representação.  

Nível 4: Uso semântico das representações 
formais.  

A pessoa produz representações com o 
emprego correto de um sistema formal de 
símbolos para representar processos 
subjacentes e não observáveis. A pessoa é 
capaz de estabelecer conexões entre duas 
representações diferentes ou transformar uma 
representação em outra através do significado 
compartilhado das diferentes representações 
e suas características.  

Nível 5: Uso retórico e reflexivo das 
representações  

A pessoa usa uma ou mais representações 
para explicar a relação entre propriedades 
físicas e processos subjacentes. O indivíduo é 
capaz de selecionar ou construir a 
representação mais apropriada para uma 
determinada situação e explicar por que essa 
representação é a mais apropriada.  

 
Fonte: Kozma e Russel, 2005. 

3.3 O PAPEL DAS ANALOGIAS NA REPRESENTAÇÃO DE CONCEITOS 
QUÍMICOS EM SIMULAÇÕES: COMPARAÇÃO DE REGISTROS E 
REPRESENTAÇÕES ICÔNICAS 

3.3.1 Representação versus registros visuais  

 A construção de um simulador baseado em vídeos interativos se apoia 

na imagem dinâmica, ou seja, aqui se encontra um registro da imagem de um 

objeto em movimento no tempo. Em oposição, estão as representações visuais 
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como recursos de elucidação dos conceitos científicos, seja entre cientistas ou 

na sala de aula. Ensinar conceitos não visíveis e abstratos demanda 

representações visuais para tornar estes conceitos mais concretos (PATRICK 

et al., 2005) e são importantes ferramentas na sala de aula, pois ajudam os 

alunos a representarem fenômenos não observáveis.  

 Portanto é fundamental expor as diversas formas de representar ou 

registrar um conteúdo. Para este fim, nos baseamos na classificação das 

imagens e suas respectivas materialidades proposta por Villafañe (2006): 

- Imagens criadas: são adicionados novos elementos diferentes daqueles 

apresentados pelo objeto observado e não representam cópias exatas da 

realidade.  

- Imagens mentais: não demandam estímulo físico para que sejam criadas, ou 

seja, são construídas psiquicamente a partir de um conteúdo interiorizado 

organizando um modelo da realidade;  

- Imagens naturais: representam o que é visível, ou seja, aquilo que a retina é 

capaz de capturar;  

- Imagens registradas: são construídas de uma cópia relativamente exata do 

objeto real, são complexas em termos de materialidade e em geral, possuem 

clara intenção comunicativa.  

3.3.2 O hipervídeo como registro do fenômeno 

 O hipervídeo apresenta diferentes rotas de acesso à informação, assim 

como possibilidades de interagir com o conteúdo. Esses recursos visam 

proporcionar ao alunado a criação de formas mais flexíveis de representação 

mental da estrutura e do conteúdo apresentados na mídia em questão. 
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 Ademais, o vídeo interativo é uma tecnologia que possibilita integrar os 

registros com a interatividade do simulador. Os recursos interativos do 

hipervídeo permitem criar uma navegação por um caminho conceitual que 

explora as imagens animadas em uma linha do tempo como um registro 

fidedigno da realidade.  

3.4 TEORIA DE APRENDIZAGEM DE MULTIMÍDIA DE MAYER 

 Segundo a definição de Mayer um ambiente multimídia é aquele em que 

o material é apresentado em mais de um formato – como em palavras e 

imagens. Por palavras entende-se que o material é apresentado na forma 

verbal e podem incluir discursos ou textos impressos. Por imagens entende-se 

que o material é apresentado na forma visual (pictórica) e podem incluir 

gráficos estáticos (como ilustrações ou fotos) e gráficos dinâmicos (como 

animações e vídeos). Os modos verbais de apresentação dominaram a 

maneira como transmitimos explicações uns aos outros. Como consequência, a 

aprendizagem verbal dominou a educação. Entretanto, com o advento da 

tecnologia da informação há uma série de formas visuais de apresentação de 

material, como bibliotecas de imagens estáticas e dinâmicas. À luz do poder da 

computação gráfica, é importante, portanto, entender as consequências de 

aprendizagem quando se exploram concomitantemente os modos verbais e 

visuais, ou seja, os meios midiáticos (MAYER, 2009).  A aprendizagem 

multimídia baseia-se na ideia de que mensagens instrucionais6 devem ser 

projetadas conforme a mente humana funciona. Para Mayer, os humanos 

possuem dois sistemas de processamento de informações – um para o 

                                            
6
  Uma mensagem instrutiva é uma comunicação destinada a promover o aprendizado e que 

podem ser apresentada nos formatos aos alunos. São eles: palavras e imagens. 
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material verbal e outro para o material visual. Tomando como base que, nos 

últimos anos, o material instrucional verbal dominou a educação, a justificativa 

para apresentações multimídia – isto é, apresentar material em palavras e 

imagens – é que ela aproveita toda a capacidade dos seres humanos para 

processar informações. Ou seja, ao apresentarmos o material apenas no modo 

verbal, ignoramos a contribuição potencial da capacidade de processar o 

material também no modo visual e vice versa. Apresentando os dois modos, o 

aluno é exposto duas vezes à explicação (MAYER, 2009). A teoria cognitiva da 

aprendizagem multimídia de Mayer busca entender como as pessoas 

constroem conhecimento a partir desses dois modos: palavras e imagens. 

A figura abaixo apresenta um modelo cognitivo de aprendizagem 

multimídia destinado a representar o sistema humano de processamento das 

informações. As caixas representam armazenamentos da memória. Incluindo a 

memória sensorial, memória de trabalho e memória de longo prazo. Imagens e 

palavras surgem do mundo exterior como uma apresentação multimídia 

(indicado ao lado esquerdo da figura) e entram na memória sensorial através 

dos olhos e ouvidos (indicados na caixa da memória sensorial). A memória 

sensorial permite que figuras e textos impressos sejam mantidos como 

imagens visuais exatas por um período breve na memória sensorial visual (no 

topo) e as palavras faladas e outros sons são mantidos como imagens 

auditivas exatas por um período breve na memória sensorial auditiva (na parte 

inferior).  
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Figura 6. Modelo cognitivo de aprendizagem multimídia. 

 

 
 

Fonte: Mayer, 2009. 
 

A seta das imagens para os olhos corresponde à imagem registrada nos 

olhos, a seta das palavras para os ouvidos corresponde ao texto falado 

registrado nos ouvidos e a seta das palavras para os olhos corresponde ao 

texto impresso registrado nos olhos.  

O trabalho central da aprendizagem multimídia ocorre na memória de 

trabalho. Conforme Mayer, a memória de trabalho é usada para manter e 

manipular o conhecimento na consciência ativa. Na figura, ao lado esquerdo da 

memória de trabalho, está representada a “matéria prima” que entrará na 

memória de trabalho, sejam imagens visuais de figuras ou imagens sonoras 

das palavras e baseia-se nas duas modalidades sensoriais, conhecidas como 

visual e auditiva. Em contraste, ao lado direto da memória de trabalho é 

representado o conhecimento construído na memória de trabalho – ou seja, os 

modelos mentais pictóricos e verbais e os elos entre eles – baseados nos dois 

modos de representação – visual e verbal. A seta dos sonos para as imagens 

representa a conversão mental de um som em uma imagem visual. Por 

exemplo, ao ouvir a palavra “gato” podemos formar a imagem mental de um 

gato. Já a seta das imagens para os sons representa a conversão mental de 
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uma imagem visual em um som, ou seja, ao ver a foto de um gato, você ouve 

mentalmente a palavra gato (MAYER, 2009). 

Por fim, a caixa à direita, rotulada de memória a longo prazo, 

corresponde ao depósito de conhecimento do aluno. Ao contrário da memória 

de trabalho, a memória a longo prazo pode conter grandes quantidades de 

conhecimentos por longos períodos de tempo, mas para pensar ativamente 

sobre o material na memória de longo prazo, ela dever ser trazida para a 

memória de trabalho (MAYER, 2009). 

Sendo assim, existem três pressupostos subjacentes à teoria cognitiva 

da aprendizagem multimídia: 

Os canais duplos: os seres humanos possuem canais separados para 

processar informações visuais e auditivas. 

 A capacidade limitada: os seres humanos são limitados na quantidade 

de informação que eles podem processar em cada canal ao mesmo tempo. 

O processamento ativo: os seres humanos participam da aprendizagem 

ativa ao atenderem informações recebidas que são relevantes, ao 

selecionarem e organizarem informações em representações mentais 

coerentes e integrarem as representações mentais com outros conhecimentos. 

A aprendizagem significativa em um ambiente multimídia ocorre quando 

são envolvidos cinco processos cognitivos divididos em três grandes blocos:  

Grupo da seleção: o aluno presta atenção em palavras e imagens relevantes 

na mensagem multimídia para criar uma base de palavras e uma base de 

imagens. 

(1) seleção de palavras relevantes para o processamento na memória de 

trabalho verbal. 
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(2) seleção de imagens relevantes para o processamento na memória de 

trabalho visual.  

Grupo da organização: o aluno constrói conexões internas entre as palavras 

selecionadas para criar um modelo verbal coerente e entre imagens, a fim de 

criar um modelo pictórico coerente.  

(3) organização de palavras selecionadas em um modelo mental verbal;  

(4) organização de imagens selecionadas em um modelo mental visual.  

Grupo da integração: o aluno constrói conexões externas entre os modelos 

verbal e pictórico e com conhecimento prévio. 

(5) integração das representações verbais e visuais.  

Segundo Mayer, esse processo não ocorre necessariamente em ordem 

linear, de modo que um aprendiz pode passar de um processo para outro de 

diferentes maneiras. A aprendizagem multimídia bem-sucedida requer que o 

aluno coordene e monitore esses cinco processos (MAYER, 2009).  

 Outro ponto levantado por Mayer está relacionado à sobrecarga de 

processamento essencial. Essa sobrecarga ocorre, por exemplo, quando há 

uma apresentação de slides com figuras e frases e apenas 10 segundos de 

mudança para o próximo slide, essa lição pode ser rápida ao alunado, pois 

assim que ele termina a leitura de um slide já começa o seguinte e não há 

tempo para comparar as frases com as figuras ou realizar conexões casuais 

entre um slide e o seguinte. Em um posterior teste de retenção, o aluno pode 

lembrar partes de algumas frases e em um teste de transferência de conteúdo, 

não é possível aplicar o conteúdo apresentado para resolver novos problemas.  

Essa situação é um exemplo de sobrecarga de processamento essencial - isto 

é, uma situação em que o processamento cognitivo do material básico da lição 
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é tão exigente que há pouca ou nenhuma capacidade cognitiva remanescente 

para se envolver em um processamento mais profundo do material. Essa 

sobrecarga geralmente é decorrente quando o material essencial (a informação 

essencial da lição necessária para alcançar o objetivo instrucional) é complexo, 

o aprendiz inexperiente e a apresentação acelerada (MAYER, 2009).  

 O processamento essencial é o processamento cognitivo que visa 

representar mentalmente o material essencial na memória de trabalho. Na 

figura 6 essa forma de processamento é indicada pelas setas. O 

gerenciamento do processo essencial se dá por três princípios:  

(1) Princípio da segmentação: as pessoas aprendem melhor quando uma 

mensagem multimídia é apresentada ao usuário na forma de segmentos e não 

em uma unidade de ritmo contínuo, ou seja, o aluno define o ritmo de 

aprendizagem. Ao o aluno ver uma animação narrada em um ritmo acelerado 

que explique os passos de um processo, alguns aprendizes podem não 

compreender completamente um passo antes que o próximo seja apresentado, 

e assim, eles podem não ter tempo para fazer uma relação causal entre as 

partes.  

(2) Princípio do pré-treinamento: as pessoas aprendem melhor com uma 

mensagem multimídia quando conhecem os nomes e as características dos 

conceitos principais. Ao visualizar uma animação narrada em ritmo acelerado 

que explica as etapas de um processo, os alunos têm que construir um modelo 

mental causal do sistema (ou seja, um modelo de como o sistema funciona), 

bem como modelos de componentes para cada peça-chave no sistema. O pré-

treinamento pode ajudar a gerenciar essas duas demandas de processamento 
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essencial ao distribuir determinado processamento para um momento pré-

treinamento que ocorre antes da aula principal. 

(3) Princípio da modalidade: as pessoas aprendem melhor com imagens e 

palavras faladas do que com imagens e palavras impressas. Na versão de 

animação com texto na tela, tanto as imagens quanto as palavras entram no 

sistema cognitivo através dos olhos, causando uma sobrecarga no sistema 

visual. Na versão de animação com narração, as palavras são descarregadas 

no canal verbal, permitindo ao aluno processar de forma mais completa as 

imagens no canal visual (MAYER, 2009). 

 Como o recurso multimídia do presente trabalho proporciona 

interatividade é válido também apresentar aspectos da teoria da aprendizagem 

multimodal interativa. Segundo Moreno e Mayer (2007), existes cinco tipos de 

aprendizagens multimodais interativas, elencadas a seguir:  

1) Diálogo: a interação entre o estudante e o conteúdo ocorre através de 

perguntas e respostas.  

2) Controle: a interação entre o estudante e o conteúdo ocorre ao aluno 

determinar o ritmo do conteúdo;  

3) Pesquisa: o aluno busca informações acerca do conteúdo.  

4) Navegação: o aluno seleciona as informações necessárias.  

5) Manipulação: o aluno pode alterar variáveis relacionadas a uma 

representação.  

3.5 O PAPEL DA EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 Os professores de ciências reconhecem que a experimentação instiga 

os alunos dos mais variados graus de escolarização. Por sua vez, os alunos 

atribuem à experiência um caráter lúdico e motivador. Adicionalmente, os 



65 

 

 

professores também costumam alegar que a experimentação aumenta a 

capacidade de aprendizado por envolver os alunos em temas atuais. Por isso, 

a experimentação, inclusive em química, deve ser brevemente discutida.  

 Hofstein e Lunetta (2004) publicaram uma revisão em 1982 sobre o 

papel do laboratório no ensino de ciências. Até então, a teoria Piagetiana era o 

principal modelo para interpretar a natureza da aprendizagem de ciências e 

para desenvolver estratégias de ensino de ciências e de currículo. Os 

pesquisadores mencionaram a dificuldade em identificar uma relação simples 

entre o desempenho dos alunos e a prática laboratorial.  

Com o tempo, a centralidade nos modelos de Piaget foi reduzida e o 

foco incidiu sobre o desenvolvimento construtivista da aprendizagem.   

Muitos estudos relatam que, por vezes, alunos e professores se 

preocupam com detalhes técnicos e manipulativos que consomem a maior 

parte do tempo e energia.  Tal preocupação limita seriamente o tempo que eles 

poderiam destinar às atividades significativas de investigação, ou seja, de 

interação e reflexão sobre as ideias centrais do laboratório. Em outras palavras, 

eles normalmente têm poucas oportunidades de atividades metacognitivas. A 

metacognição envolve a elaboração e aplicação do aprendizado, qual pode 

resultar em um melhor entendimento de determinado conceito. Na prática, é 

essencial fornecer oportunidades que estimulem os alunos a fazerem 

perguntas, sugerirem hipóteses e fazerem investigações.  

Um modelo construtivista serve como um organizador teórico para 

muitos professores de ciências que buscam compreender a cognição em 

ciência. Ou seja, os aprendizes constroem suas ideias e compreensões com 

base em uma série de experiências pessoais. Além disso, há um senso 
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crescente que a aprendizagem é contextualizada e que os alunos constroem 

conhecimento resolvendo problemas significativos. As experiências em 

laboratórios escolares podem fornecer tais oportunidades para os alunos desde 

que o professor permita o envolvimento intelectual com experiências 

investigativas significativos sobre as quais os alunos possam construir 

conceitos científicos.  Um quadro social construtivista apresenta grande 

potencial para orientar o ensino no laboratório. 

A revisão também sugere que as investigações laboratoriais oferecem 

oportunidades importantes de conexão entre os conceitos científicos, as teorias 

discutidas em sala de aula e livros didáticos com a observação de fenômenos e 

sistemas; entretanto, a investigação no laboratório não é por si só suficiente 

para capacitar os alunos a construírem entendimentos conceituais mais 

complexos. Segundo a literatura, um maior engajamento com organizadores 

conceituais (como, analogias e mapas conceituais) poderia resultar em um 

melhor desenvolvimento de conceitos científicos. Ou seja, quando as 

experiências laboratoriais são integradas com outras experiências de 

aprendizagem metacognitiva, como demonstrações de “prever – explicar – 

observar” e quando incorporam a manipulação de ideias, além de apenas 

materiais e procedimentos, é quando pode promover o aprendizado da Ciência. 

Polman (HOFSTEIN E LUNETTA, 2004 apud POLMAN, 2000) conduziu um 

extenso estudo de caso de um professor que criou uma comunidade de 

aprendizagem colaborativa e forneceu aos alunos do ensino médio 

oportunidades de aprender fazendo. O professor foi guiado pela pedagogia 

construtivista dando atenção especial à aprendizagem colaborativa. A análise 

do pesquisador fornece informações detalhadas sobre estratégias de aplicação 
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de um modelo de ciência baseada em projetos. Polman sugere que 

professores que desejam fomentar o aprendizado da ciência por meio de 

projetos e pesquisas devem desempenhar um papel complexo no discurso com 

os alunos. Embora várias décadas de pesquisa tenham nos dado uma forte 

base teórica sobre a natureza da aprendizagem e o valor dos métodos 

baseados em problemas, essas informações possuem pouco impacto nas 

práticas de educação, pois não há uma teoria de instrução amplamente aceita 

ou métodos de implementação gerenciáveis cuidadosamente sobre a teoria 

construtivista. 

Para adquirir uma compreensão mais válida dessas importantes 

questões, os educadores de ciências precisam conduzir pesquisas mais 

intensivas e focadas para examinar os efeitos de experiências específicas do 

laboratório escolar e contextos associados na aprendizagem dos alunos. A 

pesquisa deve examinar as percepções dos professores e alunos sobre o 

propósito, o comportamento do professor e do aluno e as percepções e 

entendimentos (conceituais e processuais) resultantes que os alunos 

constroem. 

3.5.1 As simulações por meio de experimentos 

 No contexto escolar, a interação com as simulações instrucionais 

podem ajudar os alunos a entenderem um sistema, um processo ou mesmo um 

fenômeno real, além disso, também podem capacitar estudantes a resolverem 

problemas, tomarem decisões e obervarem as consequências. Enquanto as 

atividades experimentais são projetadas para envolverem os alunos 

diretamente com reagentes, materiais e fenômenos, as simulações podem ser 

projetadas para fornecerem representações significativas de experiências 
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lentas, perigosas ou caras para serem conduzidas no laboratório escolar. 

Segundo Hofstein e Lunetta (2004), simulações apropriadas precisam de um 

menor tempo para engajar os alunos se comparadas às atividades laboratoriais 

equivalentes.  Embora, recursos e questões éticas e culturais sejam fatores 

importantes no contexto escolar, as decisões de usar simulações no lugar de 

atividades experimentais equivalentes devem ser pautadas principalmente com 

base nos resultados pretendidos. O autor, ainda ressalta que as interseções de 

atividades laboratoriais e simulações merecem uma atenção especial por parte 

dos professores de ciências, ainda mais em um momento de constante 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

3.6 GRAU DE ABERTURA EXPERIMENTAL E GRAU DE ABERTURA DO 
SIMULADOR POR MEIO DE HIPERVÍDEO 

 No âmbito dos experimentos no ensino de química, podemos ter 

diversos graus de abertura. Esses graus foram propostos pelo pesquisador 

Priestley7 e é um dos aportes teóricos da nossa pesquisa. A tabela abaixo 

resume a escala de Priestley. 

 
  

                                            
7
 W. J. Priestley baseou-se na taxonomia de Benjamim Bloom dos objetivos educacionais, 

incorporando os seguintes princípios: hierarquias quanto à demanda de habilidades cognitivas 
e da complexidade; e que a consecução de um objetivo ou nível na categoria na hierarquia 
pressupõe a aquisição ou consecução dos níveis ou patamares anteriores menos complexos.  
 
PRISTLEY, W. J. The impact of longer term intervention on reforming physical science 
teachers’ approaches to laboratory instruction: seeking a more effective role for 
laboratory in science educaction. Dissertation Abstracts International, v.58, n.3, 1997. 
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Tabela 8 – Níveis de abertura para as práticas de ensino. 
 

Nível Título Descrição das atividades 
Processo 
cognitivo 

1 
Hermeticamente 

fechado 

Os alunos recebem todos os procedimentos 
de prática já prontos e inserem os dados em 
um roteiro com espaços em branco preparado 
pelo professor. Tabelas são utilizadas para 
listar os dados. 

Lembrar 

2 Muito fechado 
Os alunos recebem todos os procedimentos 
da prática já prontos. Tabelas são utilizadas 
para listar os dados. 

Lembrar 

3 Fechado 
Os alunos recebem todos os procedimentos 
da prática já prontos. 

Lembrar e 
Compreender 

4 Semiaberto 
Os alunos recebem todos os procedimentos 
da prática já prontos. Algumas perguntas e 
conclusões são abertas. 

Compreender e 
aplicar 

5 
Ligeiramente 

aberto 

Os alunos recebem a maioria dos 
procedimentos da prática já prontos. 
Algumas perguntas e conclusões são 
abertas. 

Aplicar 

6 Aberto 
Os alunos desenvolvem seus próprios 
procedimentos. Muitas perguntas e 
conclusões são abertas. 

Analisar e sintetizar 

7 Muito aberto 

É indicado aos alunos um problema que 
estes devem resolver ou que eles mesmos 
propõem. Os alunos desenvolvem seus 
próprios procedimentos e tiram suas próprias 
conclusões. 

Sintetizar e avaliar 

 
Fonte: Fogaça, 2008. 

  

 Quanto menor for a interferência docente, maior será o grau de 

abertura da prática de ensino em questão e, portanto, a descoberta do aluno. 

As práticas muito fechadas demandam que os alunos apenas sigam os 

comandos, já que eles passam mais tempo preocupados em obter os 

resultados esperados ao invés de refletir sobre os resultados obtidos 

(FOGAÇA, 2018).  Em contrapartida, práticas com alto grau de abertura 

requerem que os estudantes sejam capazes de elaborar hipóteses, conclusões, 

ou até mesmo, as próprias práticas e experimentos (FOGAÇA, 2018). 
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4 HIPÓTESE DE TRABALHO 

 O uso de atividades experimentais de maior abertura (Priestley) criam 

mais oportunidades para a aprendizagem de conceitos químicos. Partimos do 

pressuposto que o mesmo vale para a simulação de atividades experimentais, 

ou seja, simuladores concebidos de modo a possibilitar explorações mais 

abertas de seus conteúdos favorecem a aprendizagem dos conceitos químicos 

de que tratam. Os conceitos químicos são multidimensionais quanto a suas 

formas de representação e sua compreensão depende da competência 

representacional. Portanto, assumimos que um simulador de experimentos de 

grau mais aberto pode favorecer a compreensão de conceitos químicos e que 

este processo envolve o desenvolvimento da competência representacional. O 

cerne de nossa hipótese é que o uso de simulação por meio de vídeos 

interativos é especialmente interessante como facilitador do desenvolvimento 

da competência representacional, visto que emprega registros da dimensão 

fenomenológica no lugar de representações icônicas. Adicionalmente, 

consideramos que se forem empregados textos e narração de modo articulado 

com as imagens, este fator pode ser ampliado. 
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5 METODOLOGIAS 

O trabalho tem dois centros metodológicos distintos: o desenvolvimento 

do simulador e a investigação do papel no processo de ensino e aprendizagem 

com estudantes do ensino médio.  

O vídeo interativo sobre pilhas e a aplicação deste foram arquitetados a 

partir dos fundamentos teóricos já apresentados, ou seja, todo conhecimento 

acerca do currículo, do ensino e aprendizagem sobre pilhas e da relação entre 

os alunos e o assunto foram a sustentação para construir o simulador e avaliar 

o seu papel instrucional. 

5.1 DESENVOLVIMENTO DO SIMULADOR  

A proposta metodológica para elaboração do hipervídeo segue a matriz 

conceitual proposta anteriormente integrando elementos do objeto de 

aprendizagem aos conhecimentos do ensino de ciências para o tema pilhas.  

Para definir o conteúdo abordado no simulador consideramos a 

relevância do conteúdo no currículo do ensino médio e da graduação, além da 

importância do tema na ciência e tecnologia e no ensino de química. As 

principais importâncias consideradas relevantes para fins deste projeto foram 

apresentadas no tópico 1.1.  

 Lembramos os quatro principais aportes conceituais que organizaram o 

desenvolvimento do simulador construído:  

 1. Representação múltipla dos conceitos químicos e a competência 

representacional.  

 2. O papel da analogia na representação de conceitos químicos nas 

simulações em comparação com os registros.  
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 3. A teoria de aprendizagem multimídia proposta por Richard Mayer.  

 4. Os graus de abertura no ensino experimental de ciências.  

.  É importante aqui estabelecer quais foram os principais elementos 

deste aporte teórico e sua relação na construção do simulador.  

1. A representação múltipla dos conceitos químicos e a competência 

representacional:  

 Para a construção do simulador, partimos da premissa apontada por 

Johnstone. Ao observarem as transformações químicas pela primeira vez, os 

estudantes operam principalmente na dimensão fenomenológica, ainda que o 

professor adote estratégia de ensino articulando as três dimensões. Isto não 

favorece a compreensão dos conceitos. Johnstone sugere que os conceitos 

químicos sejam abordados inicialmente na dimensão macroscópica e 

gradualmente sejam discutidos nas dimensões simbólica e submicroscópica, 

percorrendo, assim, uma dimensão de cada vez e as articulando gradualmente 

até atingir as três dimensões (JOHNSTONE, 2009). Concebemos nosso 

simulador focando principalmente em duas dimensões representacionais 

propostas por Johnstone, são elas: a fenomenológica e a simbólica. Aplicando-

se este princípio na construção do simulador, primeiramente o estudante se 

depara com a dimensão fenomenológica para então adentrar na dimensão 

representacional (maiores detalhamentos sobre este ponto estão disponíveis 

no item “Elaboração do Simulador”).  

 Isto visa contribuir para que o estudante transite em níveis mais 

complexos de competência representacional.  

2. O papel da analogia na representação de conceitos químicos nas 

simulações em comparação com os registros audiovisuais:   
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 A adoção de registros audiovisuais no lugar de representações icônicas 

objetiva evitar o reforço de concepções alternativas. Admite-se que por 

apresentar os fenômenos tais quais como ocorreram, os registros teriam em 

princípio menor possibilidade de incorporar erros comparados às analogias 

visuais inapropriadas. Pois, não são realizadas simplificações, exageros de 

detalhes e outros recursos comuns em ilustrações e animações de 

experimentos (FIGURA 6).  

 
Figura 7. Comparação entre simuladores baseados em representações e o simulador 

elaborado durante este projeto. 
 

A) Simulador de eletroquímica. 

 

B) Simulador elaborado. 

 
C) Simulador de pilhas. 

 
 

Fonte: A) http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0media_chem/chem_sim/html5/Electro/Electro.php 
(acessado em 19 de agosto de 2018). 

B) Da autora. 

C) 
http://www.modernadigital.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2EDA1AEA012EE0C569E43537
&lumI=Moderna.Digital.IndiceDigital.detIndiceDigitalPNLD&itemId=3BBD918A2C5B6A3E012C601

736BB1634 (acessado em 19 de agosto de 2018). 

  

http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0media_chem/chem_sim/html5/Electro/Electro.php
http://www.modernadigital.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2EDA1AEA012EE0C569E43537&lumI=Moderna.Digital.IndiceDigital.detIndiceDigitalPNLD&itemId=3BBD918A2C5B6A3E012C601736BB1634
http://www.modernadigital.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2EDA1AEA012EE0C569E43537&lumI=Moderna.Digital.IndiceDigital.detIndiceDigitalPNLD&itemId=3BBD918A2C5B6A3E012C601736BB1634
http://www.modernadigital.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2EDA1AEA012EE0C569E43537&lumI=Moderna.Digital.IndiceDigital.detIndiceDigitalPNLD&itemId=3BBD918A2C5B6A3E012C601736BB1634
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 As representações também podem mostrar ao aluno uma realidade 

montada, distorcendo-se do que realmente entende-se por “desenvolvimento 

científico”. As representações podem replicar idealizações e construções 

mentais o que pode levar os estudantes a crerem que as afirmações da ciência 

são descrições exatas da realidade e pouco importa os parâmetros para obter 

os resultados.  Sabemos que os experimentos são organizados em função dos 

conhecimentos estabelecidos por um modelo científico, entretanto, um registro, 

quando bem utilizado, pode promover uma visualização menos idealista e mais 

autêntica do que é a produção de conhecimento científico (VILLAFAÑE, 2006).  

 Em “pilhas” há uma grande distorção entre as representações sobre a 

forma de desenhos e esquemas e a realidade do fenômeno, portanto a 

utilização de registros audiovisuais do fenômeno tende a ser vantajosa perante 

a utilização de representações icônicas (VILLAFAÑE, 2006). Sendo assim, 

concebemos o hipervídeo na aposta que os nossos registros audiovisuais se 

distanciem da idealização e se aproximem de uma visão mais autêntica do que 

é a produção de conhecimento científico. Outra suposição possível para nosso 

objeto de aprendizagem é que não reforce as concepções alternativas. 

3. A teoria da aprendizagem multimídia proposta por Richard Mayer: 

Lembramos que um dos pressupostos de Richard Mayer é a existência 

de dois sistemas de processamento de informação: o verbal e o não verbal e 

conforme o princípio da modalidade, as pessoas aprendem melhor com figuras 

e textos falados do que com figuras e textos escritos. É diante desse princípio 

que construímos o simulador integrando registros audiovisual do experimento 

laboratorial com a narração do que está sendo simulado, realçando os pontos 

de interatividade nas narrações. Mas, assim como apontado por Mayer, 
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sabemos que considerando apenas esse princípio não é garantia de uma 

aprendizagem mais eficiente, por isso também consideramos outros aportes 

teóricos.  

Sendo assim, também nos baseamos no princípio da segmentação 

estabelecido por Mayer, pois o simulador proposto permite que o usuário 

delineie o seu percurso em uma linha do tempo, podendo rever processos já 

simulados. Acreditamos, que assim, estudantes com diferentes ritmos de 

processamento sejam contemplados.  

O fato de construirmos um simulador baseados em hipervídeos permite 

que o aluno manipule variáveis, o que nos remete ao quinto tipo de 

aprendizagem multimodal interativa (a manipulação) apresentada no tópico 

“Teoria de Aprendizagem Multimídia de Mayer”. Nesse sentido, nossa aposta é 

que essa manipulação contribua para a compreensão dos fenômenos que o 

está sendo ensinado, mesma hipótese reportada na pesquisa de Moreira e 

Borges (2007). Nesta interação, apostamos em outros aspectos da Teoria de 

Aprendizagem Multimídia de Mayer (2009), apresentados a seguir. 

 Segundo este pesquisador, a interação com o simulador pode permitir 

que o aluno mobilize os seguintes processos cognitivos: 

1) Seleção de palavras relevantes para que sejam processadas na memória 

operacional verbal;  

2) Seleção de imagens significativas para que sejam processadas na memória 

operacional visual;  

3) Organização das palavras selecionas em um modelo verbal;  

4) Organização das imagens selecionadas em um modelo visual;  
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5) Integração das representações verbais e visuais com um conhecimento 

prévio.  

 Na tentativa de mobilizar o primeiro e o terceiro processo cognitivo de 

Mayer, utilizamos representações das equações das pilhas e a narração da 

pilha simulada, com destaque para algumas palavras como “ponte salina”.  

 Sendo assim, o objeto de aprendizagem é resultado de registros de 

diversas montagens de pilhas que não seriam passíveis de fazer no laboratório 

didático escolar devido a um ou mais dos fatores abaixo: 

 - Tempo destinado às aulas de química no ensino médio;  

- Recursos escassos em algumas instituições de ensino básico;  

- Periculosidade de alguns materiais utilizados na experiência. 

4. Os graus de abertura no ensino experimental de ciências:  

 Uma vez que lançamos mão dos graus de abertura das atividades 

experimentais é necessário apresentarmos alguns pressupostos adotados 

neste projeto. A concepção do simulador não delimita o grau de abertura da 

ferramenta, e sim permite um leque de possibilidades para a aplicação no 

contexto educacional. Sendo assim, o grau de abertura é determinado pelo 

educador e dependerá da escolha da melhor prática pedagógica para os 

aprendizes. Para tanto, é essencial que o educador considere diversos 

aspectos, como exemplos citamos os seguintes: - a cultura escolar em que 

seus alunos estão inseridos; - o plano pedagógico do componente curricular e - 

as diferentes formas e ritmos de aprendizagem do aluno. Vale ressaltar que o 

grau de abertura se refere à atividade como um todo e não apenas ao uso do 

simulador (FIGURA 7). 
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Figura 8. Grau de abertura experimental da aplicação do simulador. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

  

 Com a intenção de permitir diversas abordagens experimentais, o 

simulador foi concebido na tentativa de atingir pelo menos o nível de abertura 4 

proposto na escala de W. J. Priestley. Consideramos esse nível, porque 

algumas interações são necessárias e as conclusões experimentais dependem 

dessa manipulação e não são estabelecidas diretamente no simulador.  

5.2  A CONSTRUÇÃO DO SIMULADOR 

5.2.1 Elaboração dos modos de exploração do simulador 

Adotamos um percurso analógico na elaboração do simulador, ou seja, o 

caminho entre os modos de representação nos eixos fenomenológico ↔ 

simbólico (linguagem química). Partimos do pressuposto que esse caminho 

pode potencializar tanto o princípio da Teoria Multimídia de Mayer, como o 

desenvolvimento de competências representacionais.  

 O esquema abaixo ilustra o percurso analógico adotado para a 

construção do recurso midiático e destaca os elementos dos aportes teóricos 

usados em cada etapa da elaboração do simulador.  
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Figura 9. Percurso analógico da elaboração do simulador versus os elementos dos aportes teóricos. 
 

 

 
Fonte: Da autora. 
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 O percurso analógico apresentado na imagem acima começa a partir 

do experimento realizado em laboratório em que montamos diversas pilhas 

com pares redox diferentes. Este início, portanto, remete ao nível 

fenomenológico da representação múltipla dos conceitos químicos abordada 

por Johnstone. Em seguida, o percurso analógico segue para o registro dessas 

experiências com os resultados obtidos de diferença de potencial e o arranjo da 

pilha (semi-células e ponte salina). Nesta parte, pensamos em dois aportes 

teóricos:  

- O papel da analogia na representação de conceitos químicos nas simulações 

e a comparação com os registros: o simulador concebido apresenta registros 

audiovisuais de experimentos e não representações icônicas. Nos registros são 

mostrados arranjos de pilha (semi-células e ponte salina) no nível 

fenomenológico. Esses arranjos foram arquitetados de forma estratégica e 

serão discutidos adiante.  

- Os graus de abertura experimental: o simulador não informa se os resultados 

obtidos estão corretos ou incorretos. Pensamos que isto pode nos conduzir a 

graus experimentais mais abertos. Uma vez que não é mencionado se o 

resultado obtido é aquele esperado, os alunos podem refletir acerca do 

resultado experimental (diferença de potencial) mostrado no simulador. 

O percurso analógico do objeto de aprendizagem segue para a tabela 

com os possíveis pares redox. Sabemos que a tabela diminui o grau de 

abertura experimental, entretanto acreditamos que possa favorecer a conexão 

entre a linguagem química e o fenômeno e assim, a hipótese é que o aluno 

desenvolva competências representacionais de níveis superiores.  
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A conexão entre a linguagem química e o fenômeno foi abordada ao 

mostrarmos na tabela as fotos das semi-células e as representações dos pares 

redox a serem simulados (FIGURA 9), ou seja, essa estrutura permite a 

integração dos níveis fenomenológico e simbólico.  

 

Figura 10. Integração entre as dimensões fenomenológica e simbólica na tabela do simulador. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

Além disso, o fato de apresentarmos uma tabela proporciona um grau de 

organização conceitual do experimento.  

No final do percurso analógico também utilizamos como aporte teórico a 

representação múltipla dos conceitos químicos, entretanto com foco no nível 

simbólico, pois o simulador apresenta a equação geral da pilha simulada.  

Se olharmos a trilha apresentada percebemos que o simulador foi 

pensado analogicamente de forma a começar com uma abordagem 

fenomenológica até ao final apresentar uma abordagem a nível simbólico. 

Enfatizamos assim, a nossa hipótese que é possível que através do uso do 

simulador, o aluno desenvolva transições entre níveis mais baixos para níveis 

mais altos de competências representacionais. O fato de associarmos a 

narração nos momentos de transição entre a tabela e a equação química é um 

indicativo que o simulador pode potencializar os princípios cognitivos propostos 

na Teoria da Aprendizagem Multimídia de Mayer.  

Existe um passo de transição claro e interessante do ponto de vista 

representacional para os fins desse trabalho. As semi-células foram 
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organizadas em um arranjo hexagonal, além de ser simétrico, também fornece 

subsídios que podem favorecer a integração entre o fenômeno e sua 

representação a nível simbólico, presentes na tabela, na equação química e na 

notação para as semi-células. Inclusive, ressaltamos que na tabela, há um 

conjunto de convenções de tradução em linguagem química o que está 

representado como objeto físico (imagens das semi-células). Isso foi realizado 

para que no momento em que o aluno for simular o experimento, essa 

convenção possa ser favorecida (FIGURA 10). 

 

Figura 11. Integração entre os níveis fenomenológicos e simbólicos. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

Este percurso, além de formalizar o conceito, também induz o aluno a 

um maior grau de abstração. Ao fazermos este percurso analógico o grau de 

concretude diminui e o grau de abstração aumenta (FIGURA 11). 
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Figura 12.  Grau de concretude e grau de abstração das imagens da figura 10. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

O percurso analógico traduz-se no simulador da seguinte forma:  
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Figura 13. Diagrama dos recursos interativos do simulador
8
. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

                                            
8
 Simulador disponível no link: http://labiq.iq.usp.br/paginas_view.php?idPagina=319  

http://labiq.iq.usp.br/paginas_view.php?idPagina=319
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5.2.2 Produção técnica do simulador 

5.2.2.1 Montagem do experimento e aquisição das imagens 

 Os materiais utilizados para as experiências sobre pilhas foram 

escolhidos considerando a periculosidade; o custo; a dificuldade de descarte e 

a presença no cotidiano do aluno. São eles: soluções salinas de sulfato de 

zinco; sulfato de ferro II, nitrato de níquel II; nitrato de chumbo II; sulfato de 

cobre II; nitrato de prata e placas metálicas de zinco; ferro; níquel; chumbo; 

cobre e prata. Cada solução salina foi despejada em uma placa de Petri. As 

seis placas de Petri foram alocadas na forma de um hexágono regular 

(FIGURA 13). 

  

Figura 14. Placas de Petri dispostas na forma hexagonal. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

 Pressupõe-se que esse arranjo favoreça integrar dimensões 

fenomenológicas e simbólicas, a saber: 

 - A conexão entre os pares redox é estabelecida com a ponte salina no 

centro do experimento, essa localização permite realçar macroscopicamente a 

importância microscópica da ponte salina na montagem da pilha;  
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 - A forma hexagonal não atribui hierarquia aos pares metal/solução 

salina, ou seja, o simulador permite que qualquer combinação entre dois pares 

redox seja estabelecida sem atribuir qualquer grau de importância para uma 

simulação específica;  

 - A forma hexagonal acomoda seis soluções de forma simétrica.  

 Conduzimos o experimento imergindo a placa metálica à solução salina 

correspondente (por exemplo, na solução de sulfato de zinco imergiu-se a 

placa metálica de zinco). Ligamos um dos polos do multímetro a essa placa e o 

outro polo do multímetro ligamos ou ao mesmo metal ou a outro metal imerso 

na sua respectiva solução salina. Sendo assim, realizamos a medida da 

diferença de potencial para todas as possíveis combinações solução salina / 

placa metálica. Essa medida foi realizada sem e com a inserção da ponte 

salina para demonstrar a importância desta. Vale ressaltar que durante o 

experimento há um termômetro registrando a temperatura. Os experimentos 

foram realizados e filmados no Laboratório Integrado de Química e Bioquímica9 

(LABIQ) do Instituto de Química da USP. A câmera10 para captação das 

imagens foi colocada de forma a possibilitar uma filmagem com visão superior 

do experimento (FIGURA 14). 

  

                                            
9. O Laboratório Integrado de Química e Bioquímica (LABIQ) é um projeto institucional do 

Instituto de Química da USP que visa o desenvolvimento de ferramentas educacionais e 

metodológicas para o ensino experimental de Química (http://labiq.iq.usp.br). 

10
 Câmera utilizada: Canon® EOS 7D com lente EFS 18-135mm com estabilizador de imagem. 

http://labiq.iq.usp.br/
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Figura 15. Captação das imagens. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 

5.2.2.2 Edição das filmagens 

 Para cada combinação entre dois metais e suas respectivas soluções 

salinas realizou-se uma filmagem, ao final obtiveram-se diversos vídeos 

fragmentados, a voz foi gravada após a realização do experimento e 

incorporada ao vídeo com o software Kdenlive11. 

 Os vídeos fragmentados foram integrados com a narração utilizando o 

software Kdenlive e salvos em .mp4, formato suportado pela plataforma LABIQ. 

5.2.2.3 Construção computacional do simulador baseado em hipervídeos 

 Importamos os vídeos para a base de dados da plataforma LABIQ. 

Planejamos as regiões interativas do simulador para se associarem aos 

conteúdos específicos do tema pilhas, bem como para permitir que o usuário 

                                            
11. O Kdenlive é um editor de vídeo gratuito com interface visual e de fácil utilização 

(KDENLIVE, 2016). Disponível em: https://kdenlive.org/en/download/ .   

https://kdenlive.org/en/download/
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simule todas as possíveis combinações de pilhas. Vide apêndice I para obter 

informações extras sobre a ferramenta de edição da plataforma.  

 Utilizamos a ferramenta “página” 12 do portal LABIQ. Para construção 

da página utilizamos a tabela apresentada na FIGURA 15 em que a primeira 

linha e a primeira coluna apresentam todas as soluções salinas e suas 

respectivas placas salinas. Cada associação entre uma linha e uma coluna 

permite a simulação de uma determinada pilha.  

 

Figura 16. Tabela utilizada para simular as pilhas. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 

  

 Escolhida a pilha desejada, o usuário é remetido ao vídeo do 

experimento da pilha simulada, as soluções salinas e as placas metálicas 

                                            
12. A ferramenta página permite a produção de páginas com textos interativos com hiperlinks 
cabíveis de inserção de outros objetos da plataforma (LABIQ, 2015b). 
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escolhidas são destacadas com um pontilhado vermelho em torno delas. 

Consideramos essencial para este recurso manter durante a execução do 

hipervídeo uma anotação estática do íon metálico presente em cada solução, 

bem como do símbolo dos metais de cada placa (FIGURA 16).  

 

Figura 17. Pontilhado destacando a pilha que será simulada. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 

  

 O início do vídeo apresenta uma narração da pilha simulada e termina 

com uma fala e com uma anotação na forma da pergunta “Inserir ponte 

salina?”, as respostas “sim” ou “não” aparecem na forma de botões (FIGURA 

17). 
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Figura 18. Anotação e botões para inserir ou não a ponte salina. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

 Feita essa opção, o vídeo é sincronizado com a cena correspondente à 

eleita pelo usuário. Aqui também é válido ressaltar que o usuário assiste à 

construção real da pilha que simulou e é informado sobre a diferença de 

potencial dessa pilha. Optou-se por não estabelecer as diferenças de 

potenciais exatamente iguais às encontradas na literatura com a intenção de 

mostrar ao alunado que há parâmetros não ideais que podem interferir no valor 

desta diferença de potencial e que são importantes para estabelecer o 

conhecimento científico. Durante a representação da pilha, há também a 

anotação da representação global da pilha simulada e ao final da simulação o 

usuário pode inserir a ponte salina, caso não a tenha colocado, ou retirá-la 

caso tenha optado por simular a pilha com a ponte salina. O objetivo aqui é que 

o aluno reconheça que a ponte salina possui papel fundamental na montagem 

de uma pilha.  
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5.3 PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DOS TESTES  

5.3.1 FOCO DA INVESTIGAÇÃO DO PAPEL DO SIMULADOR 

 Mantendo o cerne do trabalho na questão representacional dos 

conceitos e o fato de que o simulador é baseado em registros e interativo, a 

investigação do seu papel no aprendizado de pilhas envolveu questões em que 

os conceitos são exigidos nas três dimensões conceituais. Tais questões foram 

tomadas em dois momentos: previamente à utilização do simulador e durante a 

utilização do mesmo. Assim as questões tomadas durante a utilização do 

simulador cumpriu também a função de organizar o processo de exploração.   

5.3.2 ESTUDO DE CASO 

 O simulador foi testado no ano de 2017 com 56 alunos de um colégio 

particular da cidade de Osasco em que a autora deste projeto ministra aulas de 

química para o ensino médio. Apenas elencamos os alunos que participaram 

de todas as atividades planejadas para a aplicação deste projeto. A população 

é assim distribuída:  

 

Tabela 9 - Distribuição dos alunos participantes do estudo. 
 

SALA 
Número de 

alunos 
Sexo Ano Características Relevantes 

3º A 32 
Feminino: 22 
Masculino: 10 

3ª série do 
Ensino 
Médio 

- Sala com alunos de melhor 
desempenho formal* 
- Os alunos foram apresentados ao 
conceito de pilhas na 2ª série do Ensino 
Médio com uso do material apostilado.   

3º B 24 
Feminino: 9 

Masculino: 15 

3ª série do 
Ensino 
Médio 

- Sala com alunos de menor 
desempenho formal* 
- Os alunos foram apresentados ao 
conceito de pilhas na 2ª série do Ensino 
Médio com uso do material apostilado.  

* As salas são montadas a partir das 35 melhoras médias globais obtidas pelo aluno no ano 
anterior (para essa média não são considerados os componentes de arte, filosofia e educação 
física).  Fonte: da autora. 
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Fonte: Da autora. 

 

 O colégio adota material apostilado, a seguir mostramos uma tabela 

com o número de aulas sugerido pelo desenvolvedor do material para abordar 

cada conteúdo da frente de química inorgânica.  

 

Tabela 10 - Número de aulas sugeridas para cada conteúdo de química inorgânica. 
 

Número de Aulas Conteúdos 

6 Atomística 

14 Tabela Periódica 

10 Ligações químicas, compostos iônicos e substâncias moleculares 

8 Geometria Molecular, Polaridade e Forças Intermoleculares 

22 Funções Inorgânicas 

12 Soluções e Concentração das Soluções 

6 Termoquímica 

6 Cinética Química 

19 Equilíbrio Químico, deslocamento do equilíbrio e Hidrólise Salina 

11 Eletroquímica 

4 Propriedades Coligativas 

3 Radioatividade 

 
Fonte: Da autora. 

  

 Dentro do conteúdo de eletroquímica, recomenda-se cinco aulas para 

ensinar o tema pilhas, sendo abordados os seguintes tópicos: pilhas e baterias; 

cálculo da diferença de voltagem (∆E°) das pilhas; potencial das pilhas e 

espontaneidade de uma reação.  

 Por o tema ser considerado difícil e com relevância na sociedade e 

tecnologia consideramos pequeno o número de aulas recomendado para 

ensiná-lo13.  

                                            
13

 A autora ressalta que são apenas sugestões do número de aulas pelo desenvolvedor do 
material e a instituição que o adota permite modificações programáticas consideradas 
necessárias pelo educador. 
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5.3.3 CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO 

 Os testes foram aplicados mediante ao planejamento de uma 

sequência didática pertinente ao calendário do colégio e são mostrados na 

tabela a seguir.  

 

Tabela 11 – Sequência didática da aplicação do simulador. 
 

Aula Objetivo da aula 
Objetivo da 
pesquisa 

Coleta de 
dados 

Instrumento 
para coletar 

dados 

1ª Aula e 2ª 
aula 

Expositiva 
Sala de aula 

Retomar os 
conceitos de pilhas 

Aplicação do pré-
teste A e B; 

avaliação dos 
conhecimentos 

prévios e 
levantamento de 

hipóteses. 

Concepções 
prévias dos 

alunos sobre o 
conteúdo de 

pilhas. 

Questionário 
prévio e 

anotações das 
observações. 

3ª Aula 
Aula no 

laboratório 
Laboratório 

Construir uma pilha 
para validar as 

hipóteses levantadas 
nos pré-testes. 

Avaliação dos 
conhecimentos 

prévios e teste de 
hipóteses 

levantadas nos 
pré-testes. 

Concepções 
prévias dos 

alunos sobre o 
conteúdo de 

pilhas. 

Anotações das 
observações. 

4ª Aula 
Utilização do 

simulador 
em duplas ou 

trios 
Informática 

Compreender os 
conceitos 

fundamentais sobre 
pilhas. 

Teste das 
hipóteses 

levantadas na 1ª, 
2ª e 3ª aula, 

familiarização com 
o software e 

aplicação do pós-
teste. 

Observação 
das interações 
dos alunos com 

o simulador. 

Questionário e 
anotações das 
observações. 

 
Fonte: Da autora. 

  

 Na primeira aula, o tema pilhas foi abordado utilizando como recurso o 

Power Point®. Começamos com a abordagem sobre o conceito de pilhas, em 

seguida retomamos a pilha de Daniell primeiramente na perspectiva 

fenomenológica e depois a nível submicroscópico. Fechamos a aula com a 

abordagem simbólica, ou seja, com as semirreações, a equação global e a 

representação da pilha de Daniell conforme as convenções adotadas pela 

IUPAC (Internation Union of Pure and Applied Chemistry). No mesmo dia, 
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porém na segunda aula aplicamos um questionário dividido em duas partes, 

denominadas A e B.  

 Na mesma semana, porém em outro dia fomos ao laboratório da 

escola. Os alunos foram instruídos a montar a pilha de Daniell e medir a 

diferença de potencial obtida em Volts.  

 Por fim, a quarta aula foi realizada na semana seguinte e na sala de 

informática. Devido à quantidade de máquinas e objetivando uma maior 

interação entre os pares, os alunos usaram o simulador em grupos de no 

máximo três alunos e responderam outro questionário, denominado pós-teste.  

5.3.4 Os questionários aplicados 

 Os questionários aplicados foram questões abertas elaboradas 

conforme os conteúdos trabalhados no simulador e a fundamentação teórica 

contemplada no início deste trabalho.  

 Como mencionado na sequência didática, o questionário prévio à 

utilização do simulador foi realizado em duas etapas (denominado neste 

trabalho como pré-teste A e pré-teste B) e o questionário respondido durante a 

utilização do simulador (denominado neste trabalho como pós-teste) era 

constituído de apenas uma etapa.  

 Na primeira parte do pré-teste A, os alunos assistiram o vídeo sem som 

disponível no link https://goo.gl/BH7oNy até o tempo de 3 minutos e 58 

segundos, imagens extraídas do vídeo estão mostradas abaixo. A professora 

relatou quais os materiais e reagentes usados na reação do vídeo. 

 

Figura 19. Imagens extraídas do vídeo disponível em https://goo.gl/bh7ony. 
 

https://goo.gl/BH7oNy
https://goo.gl/BH7oNy
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Tempo: 0,07s Tempo: 2min02s Tempo: 2min57s 

 

Fonte: https://goo.gl/BH7oNy. 

 

 Vale aqui ressaltar que o vídeo faz parte da questão, ou seja, a 

interpretação do vídeo requer uma compreensão do conceito à luz da teoria da 

representação múltipla dos conceitos químicos. 

  Após a apresentação desse vídeo, os estudantes responderam aos 

seguintes itens:  

1. O que é o sólido formado na reação do vídeo? 

2. Qual a reação química que ocorreu na reação representada no vídeo? 

3. Desenhe uma situação inicial de uma placa de prata mergulhada em 

uma solução de nitrato de cobre em seguida desenha uma situação após 1 

hora de contato entre a placa de prata e a solução de nitrato de cobre.  

 

  

 Já a segunda etapa do pré-teste, chamada de “pré-teste B” possuía as 

seguintes perguntas: 

Situação Inicial Após 1 hora 

https://goo.gl/BH7oNy
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1. Tomando como base uma reação espontânea de oxirredução, 

sabemos que há transferência de elétrons. É possível aproveitar esse tipo 

de reação química para gerar energia elétrica?   

     □ Sim   □ Não 

2. Se sim, como é possível gerar energia elétrica?  

  

 Por fim o pós-teste foi respondido junto ao uso do simulador e possuía 

as seguintes atividades e perguntas:  

- Acesse o link: https://goo.gl/uN7wWI (link do simulador). 

1. Complete a tabela abaixo com as diferenças de potenciais para cada 

pilha simulada:  

 

 

https://goo.gl/uN7wWI
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2. Escreva as semi-reações de redução e oxidação para a pilha zinco-

chumbo. 

Semi-reação de oxidação:  

Semi-reação de redução: 

3. Escreva a reação global da pilha zinco-chumbo 

Reação global: 

4. É possível que em uma pilha em funcionamento ocorra apenas uma das 

semi-reações? Justifique 

5. Qual o papel da ponte salina? 

6. A representação abaixo retrata uma pilha seca. A partir da análise do 

vídeo, indique na imagem abaixo:  

- O cátodo; 

- O ânodo;  

- A ponte salina.  

 

 

  As perguntas de todos os testes foram organizadas em grupos 

representacionais conforme os modos ou dimensões de representação dos 

conceitos químicos. Esses grupos serão também utilizados para apresentação 

e discussão dos resultados deste projeto. Embora os grupos representacionais 

incidam sobre uma das dimensões propostas por Johnstone (destacados na 
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região mais escura da FIGURA 19), eles não são limitados a ela, sendo 

logicamente influenciados pelas outras dimensões. 
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Figura 20. Grupos representacionais (GR) e as dimensões propostas por Johnstone. 
 

 

 

 

 
Fonte: Da autora. 

 

  Os grupos representacionais para cada questão estão 

organizados nos quadros a seguir.  
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Grupo representacional 1 (GR1): Submicroscópico 

PRÉ – TESTE B 

Questão 1: Tomando como base uma reação espontânea de oxirredução, sabemos que há 
transferências de elétrons. É possível aproveitar esse tipo de reação química para gerar 
energia elétrica?  

□Sim        □Não 

Questão 2: Se sim, como é possível gerar energia elétrica? 

PÓS - TESTE  

Questão 4: É possível que em uma pilha em funcionamento ocorra apenas uma das semi-
reações? Justifique 

Questão 5: Qual o papel da ponte salina? 

 

Grupo representacional 2 (GR2): Simbólico 

PRÉ – TESTE A 

Questão 2: Qual a reação química que ocorreu na reação representada no vídeo? 

PÓS - TESTE  

Questão 2: Escreva as semi-reações de redução e oxidação para a pilha de zinco e chumbo.  

Semi-reação de oxidação: 

Semi-reação de redução: 

Questão 3: Escreva a reação global da pilha zinco-chumbo.  

Equação global: 
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Grupo representacional 3 (GR3): Fenomenológico 

PRÉ – TESTE A 

Questão 1: O que é o sólido formado na reação do vídeo? 

Questão 3: Desenha uma situação inicial de uma placa de prata mergulhada em uma 
solução de nitrato de cobre em seguida desenhe uma situação após 1 hora de contato entre 
a placa de prata e a solução de nitrato de cobre. 

 

 

 

 

 

PÓS - TESTE  

 

Questão 1: Complete a tabela abaixo com as diferenças de potenciais para cada pilha 

simulada.  

Questão 6: A representação abaixo retrata uma pilha seca. A partir da análise do vídeo, 
indique na imagem abaixo:  

- O cátodo 

- O ânodo 

- A ponte salina 

 

 

5.4 LABORATÓRIO DIDÁTICO 

 Após a aplicação do pré-teste B, os alunos foram ao laboratório 

didático para testar as suas respostas.  

Situação Inicial Após 1 hora 
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 No laboratório os alunos foram divididos em sete grupos e em cada 

bancada foi colocado dois frascos, um com uma solução já padronizada (1 

mol/L) de sulfato de cobre e o outro frasco com uma solução também 

padronizada (1 mol/L) de sulfato de zinco. Em cada bancada também havia 

uma placa de zinco e outra de cobre, um voltímetro com os fios e os 

prendedores, duas placas de Petri, um papel de filtro cortado e uma solução de 

nitrato de potássio também a um molar. A partir desses materiais e reagentes 

os alunos foram instigados a construir uma pilha e medir a diferença de 

potencial da pilha construída.  

5.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 Para cada questão de cada grupo representacional, elencamos uma 

série de tarefas e/ou habilidades exigidas ao aluno do ponto de vista da 

representação que estão apresentadas na tabela abaixo.  

  

Tabela 12 - Grupo representacional e as operações exigidas. 
 

Grupo Representacional 1 Operações Exigidas 

(Pré – Teste B)  

Questão 1: Tomando como base uma reação 
espontânea de oxirredução, sabemos que há 
transferências de elétrons. É possível 
aproveitar esse tipo de reação química para 
gerar energia elétrica?  

□Sim        □Não 

O aluno deve acessar seu modelo mental de 
elétron e partículas, articular com o processo 
macroscópico e associar isto com os 
conceitos de energia, eletricidade e corrente 
elétrica para propor um sistema com circuito 
externo de elétrons. O estudante precisa 
mobilizar diferentes representações e a partir 
disto transitar nos dois níveis 
representacionais a partir do teórico.  

(Pré – Teste B)  

Questão 2: Se sim, como é possível gerar 
energia elétrica? 

(Pós – Teste)  

Questão 4: É possível que em uma pilha em 
funcionamento ocorra apenas uma das semi-
reações? Justifique 

O aluno deve ser capaz de associar o 
processo macroscópico aos conceitos de 
reações de óxido – redução. Para tanto, o 
aluno apresenta o nível 3 de competência 
representacional conforme o referencial 
teórico*.  

Continua 
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Continuação 

(Pós – Teste) 

Questão 5: Qual o papel da ponte salina? 

O aluno precisa saber a contribuição da ponte 
salina na construção da ponte salina e para 
tanto resgatar aspectos simbólicos de seu 
modelo mental. Esta questão situa-se no nível 
2 conforme a escala proposta por Kozma e 
Russel. 

 

Grupo Representacional 2 Operações Exigidas 

(Pré – Teste A)  

Questão 2: Qual a reação química que 
ocorreu na reação representada no vídeo? 

O aluno deve associar características 
observáveis, ou seja, do nível fenomenológico 
apresentado no vídeo com características não 
observáveis de nível simbólico e formalizar 
essa associação na forma simbólica. 
Portanto, consideramos diante dessas 
operações que esta questão se enquadra no 
nível 4 da escala* de competência 
representacional.  

(Pós – Teste)  

Questão 2: Escreva as semi-reações de 
redução e oxidação para a pilha de zinco e 
chumbo.  

Semi-reação de oxidação: 

Semi-reação de redução: 

O aluno deve associar características 
observáveis, ou seja, do nível fenomenológico 
apresentado no vídeo com características não 
observáveis e inclusive subjacentes de nível 
simbólico. Portanto, enquadramos essa 
questão no nível 4 conforme a escala de 
competência representacional. 

(Pós – Teste)  

Questão 3: Escreva a reação global da pilha 
zinco-chumbo.  

Equação global: 

O aluno deve associar características 
observáveis, ou seja, do nível fenomenológico 
apresentado no vídeo com características não 
observáveis de nível simbólico e formalizar 
essa associação na forma simbólica. 
Portanto, consideramos diante dessas 
operações que esta questão se enquadra no 
nível 4 da escala de competência 
representacional. 

 

Continua 
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Continuação 

 

Grupo Representacional 3 Operações Exigidas 

(Pré – Teste A)  

Questão 1: O que é o sólido formado na 
reação do vídeo? 

O aluno deve a partir do vídeo assistido em 
sala de aula resgatar características 
observáveis, ou seja, do nível fenomenológico 
e sabendo os reagentes empregados na 
experiência, deduzir qual é um dos produtos 
formados. Consideramos que por se tratar de 
uma representação fenomenológica, esta 
questão condiz com o nível 2 da escala* de 
competência representacional. 

(Pré – Teste A)  

Questão 3: Desenha uma situação inicial de 
uma placa de prata mergulhada em uma 
solução de nitrato de cobre em seguida 
desenhe uma situação após 1 hora de 
contato entre a placa de prata e a solução de 
nitrato de cobre. 

O aluno deve a partir do vídeo assistido em 
sala de aula resgatar características 
observáveis, ou seja, do nível fenomenológico 
e partir da premissa que na questão pede-se 
justamente o oposto da reação realizada no 
vídeo, ou seja, o estudante deve lembrar-se 
dos conceitos de reações espontâneas e não 
espontâneas. Consideramos que por se tratar 
de uma representação fenomenológica, esta 
questão condiz com o nível 2 da escala de 
Kozma e Russel. 

(Pós – Teste) 

Questão 1: Complete a tabela abaixo com as 
diferenças de potenciais para cada pilha 
simulada.  

O aluno deve anotar as diferenças de 
potencial observadas no simulador e 
compreender que a ponte salina exerce uma 
importante função na construção de uma 
pilha. Por fim, o aluno também deve saber 
que a medida obtida apresenta uma unidade, 
dada em volts. Posto isso, consideramos que 
essa questão apresenta o nível 1 na escala 
de competências representacionais.  

(Pós – Teste)  

Questão 6: A 
representação abaixo 
retrata uma pilha 
seca. A partir da 
análise do vídeo, 
indique na imagem 
abaixo:  

- O cátodo 

- O ânodo 

- A ponte salina 

 

O aluno deve a partir das características 
fenomenológicas e simbólicas apresentadas 
no simulador e das características 
submicroscópicas apresentadas nas aulas 
teóricas ser capaz de relacionar as diferentes 
representações de pilhas. Sendo assim, 
consideramos esta questão conforme o nível 
5 da escala de competências 
representacionais. 

 
Fonte: Da autora. 

  

  

  



104 

 

 

Partimos do pressuposto que:  

1. O acerto da questão depende da mobilização do conceito na dimensão 

representacional do grupo, majoritariamente.  

2. Admite-se que haja diferentes graus deste processo e, por esta razão, 

consideramos como métrica apropriada uma escala de 1 a 5. Portanto, 

estabelecemos o seguinte critério para categorizar as respostas na escala: 1 

para as pessoas que não responderam à questão, 2 que responderam 

totalmente errada, 3 para aqueles que responderam parcialmente errada, 4 

para aqueles que responderam parcialmente correta e 5 para os alunos que 

responderam totalmente correta. As respostas obtidas e seu respectivo valor 

numérico podem ser observados nas tabelas contidas no anexo I.  

 A atribuição de uma escala numérica de 1 a 5 para as respostas foi 

utilizada para depois discutir e comparar os resultados por clusters 

considerando a distância entre as respostas fornecidas nos pré-testes e no 

pós-teste. 

 Conforme mencionado, os resultados do pré e pós-testes foram 

convertidos em uma escala de 1 a 5 segundo a proximidade da resposta 

esperada, quanto maior o número, mais correta é a resposta do aluno. Os 

dados obtidos foram analisados pelo software Orange. Este programa gerou 

dendrogramas14 com o intuito de agrupar os estudantes em clusters. Os 

clusters são conglomerados que partilham informações em comum. 

Adicionalmente, para cada questão também foram obtidos, com o software 

Orange, gráficos de distribuição das densidades obtidas para as escalas de 1 a 

5 atribuídas às respostas. Essa plotagem foi realizada tanto para os clusters 

                                            
14. Maiores informações acerca de como são gerados os dendogramas estão contidas no 
anexo II. 
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como para as salas. Esses últimos gráficos foram plotados com a intenção de 

uma análise mais detalhadas dos testes. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos no projeto são apresentados e discutidos a 

seguir. 

6.1 APLICAÇÃO DOS TESTES  

 

Figura 21. Situação de aplicação do simulador. 
 

  

 

Fonte: Da autora. 
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6.2 ANÁLISE DO GRUPO REPRESENTACIONAL 1 

 

Gráfico  2 - Dendrograma do grupo representacional 1. 
 

 

 
Fonte: Da autora. 

 

 Com base nos clusters obtidos para o grupo representacional 1 é 

possível notar que um estudante do 3º ano A não se enquadrou nos dois 

principais clusters (destacados como Cluster I e Cluster II). No gráfico de 

frequência relativa por clusters das respostas, este aluno aparece como 

“outros”. 
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Gráfico  3 - Frequência relativa por cluster para a questão 1 do pré - teste B. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  4 – Frequência relativa por cluster para a questão 2 do pré - teste B. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  5 - Frequência relativa por cluster para a questão 4 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  6 – Frequência relativa por cluster para a questão 5 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

  

 De acordo com os gráficos por clusters das frequências relativas das 

respostas das questões, o que principalmente diferencia o cluster I do cluster II 

é a questão “4” do pós-teste. No cluster I há um maior índice de acerto para tal 

questão, isso é um possível indicativo que, para esse grupo de alunos, o 

simulador influenciou em um maior aprendizado do conceito considerado mais 

teórico e submicroscópico sobre pilhas, mesmo que este nível representacional 

não tenha sido abordado no simulador.  
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Gráfico  7 - Frequência relativa por sala para a questão 1 do pré - teste B. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  8 – Frequência relativa por sala para a questão 2 do pré - teste B. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  9 - Frequência relativa por sala para a questão 4 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  10 – Frequência relativa por sala para a questão 5 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

  

 A análise dos gráficos de distribuição da escala de respostas pelas 

frequências relativas permite dizer que a questão 1 do pré-teste B não é 

passível de discussão dos resultados, pois a maioria dos alunos situa-se na 

mesma escala de acertos. Ainda sob análise dos gráficos de distribuições por 

sala, quando comparamos a questão 2 do pré-teste B com a questão 4 do pós 

– teste vemos que os alunos da sala de melhor desempenho formal, o 3º ano 

A, apresentaram maior grau de acerto das questões de dimensão 

submicroscópica durante o uso do simulador, possivelmente este resultado é 

atribuído à troca de informações entre os pares durante a prática, já para a sala 
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do 3º ano B, houve maior incidência de alunos que não responderam à 

questão.  

 Comparando ainda as salas na distribuição de respostas entre a 

questão 2 do pré-teste B com os resultados obtidos para a questão 5 do pós-

teste há um maior número de alunos do 3º ano A que não responderam a 

questão do pós-teste, bem como do 3º ano B, entretanto também ocorreu um 

maior número de alunos do 3º ano A e do 3º ano B que responderam 

corretamente a questão, com destaque para a densidade obtida para o 3º ano 

B. Além disso, a análise de tais questões também permite dizer que há uma 

maior densidade de alunos do 3º ano A que responderam de forma 

parcialmente correta a questão do pós-teste e uma diminuição dos alunos do 3º 

ano A que responderam de forma parcialmente incorreta a questão do pós-

teste. Não podemos atribuir os resultados ao uso do simulador, uma vez que a 

dimensão submicroscópica não é abordada no objeto de aprendizagem. 

 No que tange às competências representacionais apresentamos aqui 

uma tabela resumindo os níveis de competência representacional de cada 

questão do grupo representacional 1 para melhor análise.  

 

Tabela 13 – Nível de competência representacional para as questões do grupo 
representacional 1. 
 

Grupo Representacional 1 Nível de competência Representacional 

Pré – Teste B – Questão 1 2 

Pré – Teste B – Questão 2 2 

Pós – Teste – Questão 4 3 

Pós – Teste – Questão 5 2 

  
Fonte: Da autora. 
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 Ao compararmos os índices de acertos para cada questão (gráficos 11, 

12 e 13) e conectarmos com o suporte acima, observamos que aparentemente 

o simulador parece não ter contribuído em termos mais relacionados à 

dimensão submicroscópica. Portanto, com esse grupo representacional 

acreditamos que não podemos supor transições de níveis no que tange às 

competências representacionais. Sendo assim, chegamos a suposição que um 

dos fatores que possivelmente desencadeou os resultados apresentados para 

este grupo está relacionado às representações múltiplas para os conceitos de 

química adotados no simulador. Optamos, conforme aporte teórico a transitar 

entre os níveis fenomenológico e simbólico, deixando a cargo da prática 

pedagógica uma abordagem submicroscópica.  

 

Gráfico  11 - Grupo Representacional 1: escala de respostas globais. 
 

 
 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  12: Grupo representacional 1: escala de respostas do 3º A. 
 

 
 
 

Fonte: Da autora. 

 

Gráfico  13 – Grupo representacional 1: escala de respostas do 3º B. 
 

 

 
Fonte: Da autora. 
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6.3 ANÁLISE DO GRUPO REPRESENTACIONAL 2 

 

Gráfico  14 - Dendrograma do grupo representacional 2. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

 Como é possível notar nos gráficos de densidade, os clusters se 

diferenciam na questão 3 do pós-teste, em que para o cluster 1 há uma 

frequência relativa em torno de 1 para respostas na escala 5.  
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Gráfico  15 - Frequência relativa por cluster para a questão 2 do pré – teste A. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  16 - Frequência relativa por cluster para a questão 2 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  17 – Frequência relativa por cluster para a questão 3 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

 Nos gráficos de densidade das salas referentes à questão 2 do pré-

teste A, a sala do 3º ano B, apresenta maior densidade para a escala de 2 a 

2,5 e pouco foi a densidade obtida para a escala de 3 a 5, ou seja, muitos 

erraram as questões sobre representação do conteúdo. Entretanto, após o uso 

do simulador, para os alunos do 3º ano B nota-se que nos gráficos de 

frequência relativa das respostas por sala das questões 2 e 3 do pós-teste há 

uma diminuição na densidade para a escala de acerto de 1 a 2 e um aumento 

nas densidades para escalas mais próximas das respostas consideradas 

corretas. Tais resultados indicam que o simulador pode ter contribuído para 

que os alunos do 3º ano B pudessem adquirir maior conhecimento na 
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dimensão representacional sobre o conteúdo de pilhas, o mesmo ocorreu para 

o 3º ano A, no qual se destaca uma alta densidade para respostas 

enquadradas em uma escala maior que 4,5.  

 

Gráfico  18 – Frequência relativa por sala para a questão 2 do pré – teste A. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  19 – Frequência relativa por sala para a questão 2 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  20 – Frequência relativa por sala para a questão 3 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

  

 Apropriados do aporte teórico das competências representacionais, a 

tabela abaixo resume os níveis de competência representacional que supomos 

para cada questão do grupo representacional 2.  

 

Tabela 14 – Nível de competência representacional para as questões do grupo 
representacional 2. 
 

Grupo Representacional 2 
Nível de competência 

Representacional 

Pré – Teste A – Questão 2 4 

Pós – Teste – Questão 2 4 

Pós – Teste – Questão 3 4 

  
Fonte: Da autora. 
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 Confrontamos o número de alunos com maior índice de acerto (escala 

5) com o pré-teste e pós-teste. A partir da nossa analise e conforme 

apresentado no gráfico 21 notamos que durante o uso de simulador o número 

de pessoas que responderam corretamente a questão pós – teste aumentou.  

Sendo assim, nos mobilizamos a analisar do ponto de vista das competências 

representacionais.  Vale ressaltar que consideramos que todas as questões 

deste grupo apresentam o mesmo nível (4) na escala proposta por Kozma e 

Russel. A partir da nossa análise, os resultados apontam que o simulador 

possivelmente facilitou o desenvolvimento do aluno no nível 4 da competência 

representacional. Isso nos sugere que o uso do simulador possa favorecer um 

avanço do uso semântico de representações formais, ou seja, o aluno produz 

representações formalmente através de símbolos, tanto dos processos 

observáveis, como também dos subjacentes e não observáveis. Acreditamos 

que este resultado possa ser proveniente da escolha de adotarmos uma 

abordagem simbólica e fenomenológica de pilhas e apresentarmo-las no 

simulador na forma de registros e narração.  
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Gráfico  21 – Grupo representacional 2: escala de respostas globais. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

Gráfico  22 – Grupo representacional 2: escala de respostas do 3º A. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  23 – Grupo representacional 2: escala de respostas do 3º B. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1 2 3 4 5 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 A

lu
n

o
s

 

Escala de Respostas 

Grupo Representacional 2 
Sala: 3º B 

Pré - Teste A - Questão 2 (Nível: 4) 

Pós - Teste - Questão 2 (Nível: 4) 

Pós - Teste - Questão 3 (Nível 4) 



129 

 

 

 

6.4 ANÁLISE DO GRUPO REPRESENTACIONAL 3 

 

Gráfico  24 - Dendrograma do grupo representacional 3. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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 Pelos gráficos de frequência relativa das respostas das questões por 

clusters é possível observar que os clusters I e II são semelhantes na questão 

3 do pré-teste, entretanto, se distinguem na questão 6 do pós-teste. O cluster I 

apresenta respostas mais corretas para a questão 6 do pós – teste, enquanto o 

cluster II apresenta respostas menos corretas, isso é uma possível indicação 

que o simulador a nível fenomenológico teve uma contribuição significativa 

para os estudantes enquadrados no cluster I e menos significativa para aqueles 

pertencentes ao cluster II.  

 

Gráfico  25 – Frequência relativa por cluster para a questão 1 do pré – teste A. 
 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
  



131 

 

 

Gráfico  26 – Frequência relativa por cluster para a questão 3 do pré – teste A. 
 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  27 – Frequência relativa por cluster para a questão 1 do pós – teste. 

  

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  28 – Frequência relativa por cluster para a questão 6 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

  

 Ao compararmos as plotagens de distribuições por salas, o simulador 

possivelmente teve importante influência a nível fenomenológico para os 

estudantes da sala com menor desempenho formal, ou seja, do 3º ano B. Para 

o 3º ano A também houve um crescimento das respostas corretas após o uso 

do simulador, porém menor que o observado para a o 3º ano B. 
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Gráfico  29 – Frequência relativa por sala para a questão 1 do pré – teste A. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  30 – Frequência relativa por sala para a questão 3 do pré – teste A. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  31 – Frequência relativa por sala para a questão 1 do pós – teste. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 
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Gráfico  32 – Frequência relativa por sala para a questão 6 do pós – teste. 

 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

 Ao compararmos as respostas da questão 3 do pré teste A com a 

questão 6 do pós-teste, nota-se que ocorreu um aumento dos estudantes do 3º 

ano A que não fizeram a questão 6 do pós-teste, por ser a última questão, 

talvez o tempo destinado à atividade possa ter influenciado este resultado. 

 Ao cerne das competências representacionais, resumimos os níveis 

propostos por Kozma e Russel para cada questão deste grupo 

representacional.  
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Tabela 15 – Nível de competência representacional para as questões do grupo 
representacional 3. 
 

Grupo Representacional 3 
Nível de competência 

Representacional 

Pré – Teste A – Questão 1 2 

Pré – Teste A – Questão 3 2 

Pós – Teste – Questão 1 1 

Pós – Teste – Questão 6 5 

  
Fonte: Da autora. 

 

 Este grupo representacional apresentou resultados que consideramos 

de extrema relevância para as hipóteses deste projeto. As questões abordadas 

nos pré-testes consideramos apresentarem nível 2 na escala de competência 

representacional, enquanto as do pós-teste apresentam nível 1 e 5. Ao 

compararmos as questões 3 do pré – teste A com a questão 5 do pós – teste, 

notamos que houve um interessante avanço entre os níveis 2 e 5 de 

competência representacional após o uso do simulador, para a sala com menor 

desempenho formal.  

 Essa análise nos pressupõe que o simulador pode ter contribuído para 

transições dos alunos entre os níveis de competência representacional, 

acreditamos aqui que o simulador favoreceu o desenvolvimento de 

competência representacional do nível 5, ou seja, o uso da ferramenta pode ter 

contribuído para a capacidade do aluno em estabelecer relações entre as 

características físicas e os processos subjacentes, até mesmo quando é 

apresentada uma nova forma de representação do conteúdo.  

  

Gráfico 33 – Grupo representacional 3: escala de respostas globais. 
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Fonte: Da autora. 

 

Gráfico 34 – Grupo representacional 3: escala de respostas do 3º A. 
 

 
 

Fonte: Da autora. 

 

Gráfico 35 – Grupo representacional 3: escala de respostas do 3º B. 
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Fonte: Da autora. 

 

 Durante o uso do simulador, os alunos perceberam que não era 

necessário simular as pilhas usando os mesmos dois metais e suas respectivas 

soluções salinas, pois todos apresentariam diferença de potencial igual a zero, 

logo já preencheram parte da tabela contida na questão 1 do pós-teste sem 

uso do simulador. Segue relato de um dos estudantes: “toda a diagonal da 

tabela teria valor igual a zero, pois é a conexão de um metal com ele mesmo”. 

Os alunos também notaram que sempre que retiravam a ponte salina o 

potencial era igual a zero e não precisariam simular todas as composições de 

pilhas sem a ponte salina. Nenhum estudante questionou quanto ao valor da 

diferença de potencial da pilha zinco-cobre do vídeo e da literatura. É válido 

também mencionar que os alunos do terceiro ano A ficaram preocupados se a 

atividade iria compor nota, a professora esclareceu que era uma atividade sem 

qualquer caráter avaliativo. 
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  Os resultados são considerados positivos, isto é, parece que o uso do 

simulador contribuiu com a aprendizagem do conteúdo de pilhas e com o 

desenvolvimento de competências representacionais mais complexas.  

 Aparentemente os resultados encontrados para este projeto são 

similares àqueles apontados na revisão elaborada pela equipe de Rutten 

(2012). Rutten e colaboradores chegaram à conclusão que as simulações 

ganharam espaço na sala de aula, seja como incremento ao método tradicional 

de ensino ou como substituição de parte do currículo. Pois, segundo os 

pesquisadores, as simulações integradas com as aulas tradicionais podem 

apresentar efeitos positivos não só relacionados à aprendizagem do conteúdo 

como também associados à motivação dos alunos. 

 No caso deste trabalho, acreditamos que os efeitos positivos estão 

correlacionados com as características do software. Tais características 

provêm da utilização dos princípios da teoria de aprendizagem multimídia de 

Mayer na elaboração do simulador, a destacar o princípio da modalidade, ou 

seja, o uso de recursos audiovisuais dotados de imagens e narração e o 

princípio da segmentação, uma vez que permitimos a interação entre o alunado 

e o simulador. 

 Adicionalmente, no que tange a escolha da prática metodológica e dos 

resultados obtidos na nossa análise, nos parece que a interação entre a aula 

prática, expositiva e o simulador e a intencionalidade clara do uso do simulador 

na aprendizagem apresentaram um papel significativo para compreensão do 

tema pilhas.  

 Acreditamos que a escolha da prática metodológica teve fundamental 

importância e nos aproximou dos relatos presentes na literatura sobre o uso de 
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simuladores no ensino. Tais pesquisas revelam que os efeitos das simulações 

computacionais no ensino de ciências são causados pela interação entre a 

simulação, a natureza do conteúdo, o aluno e o professor.  

 Por fim, os estudantes disseram que o uso do software era prático e 

visível, não necessitando de quaisquer instruções a mais por parte da 

professora.    

 



143 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 Neste estudo partimos da hipótese que o uso de simulação por meio de 

vídeos interativos concebido segundo os aportes teóricos adotados, facilita o 

desenvolvimento da competência representacional. 

Os resultados obtidos indicam que, em boa medida:  

1) O uso do simulador pode contribuir para o desenvolvimento de níveis de 

competências representacionais mais complexos; 

2) O uso do simulador parece favorecer a compreensão de conceitos sobre 

pilhas nas dimensões simbólicas e fenomenológicas, associados às 

representações formais sobre pilhas e ao estabelecimento de relações entre o 

experimento simulado e os modelos explicativos correspondentes. 

 Ressalta-se que os estudantes participantes deste estudo não estavam 

habituados a participar de atividades de ensino estruturadas e concebidas nos 

moldes das metodologias empregadas. Portanto, faz sentido supor que o 

simulador por meio de vídeos não agrega dificuldades quanto a isto. 

 Tais resultados sugerem que a hipótese inicial do estudo parece ser 

válida. Propõe-se como explicação para tais resultados algumas características 

do simulador as quais se considera contribuírem com o desenvolvimento da 

competência representativa (trânsito entre as dimensões fenomenológicas e 

simbólicas) e, assim, favorecer a aprendizagem de alguns conceitos químicos 

fundamentais sobre pilhas. Em primeiro lugar destaca-se a utilização das 

representações múltiplas dos conceitos de química nas dimensões 

fenomenológica e simbólica com a possibilidade de abordar a dimensão 

microscópica no contexto de aplicação; o uso de alguns princípios da teoria de 
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aprendizagem multimídia proposta por Richard Mayer e a utilização de 

registros audiovisuais ao invés de representações icônicas. 

 Faz sentido supor que isto se deve em boa medida ao desenvolvimento 

de competências representacionais relacionadas ao uso de diferentes modos 

de representação empregados. Ressalta-se que esta contribuição atribuída ao 

simulador não é igual para todos os estudantes. Na população participante do 

estudo é notável que estudantes com registro de desempenhos formais 

menores parecem, no contexto estudado, terem se beneficiado mais do uso do 

simulador como recurso de ensino. Então nos parece que atividades como a 

envolvida neste estudo podem potencialmente contribuir para diminuir 

diferenças individuais de aprendizagem em turmas heterogêneas. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO I: RESPOSTAS DOS ESTUDANTES NOS PRÉ-TESTES E PÓS-TESTE 

 

Tabela 16 – Categorização das respostas dos alunos nos pré-testes e pós-teste e nota na prova bimestral. 
 

Grupo Alunos SALA Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 Pré_B_Q1 Pré_B_Q2 Pós_Q1 Pós_Q2 Pós_Q3 Pós_Q4 Pós_Q5 Pós_Q6 

1 A1 3A 2 5 2 5 3 4 5 5 5 5 2 
1 A2 3A 1 3 3 5 2 4 5 5 5 5 2 
1 A3 3A 5 3 3 5 2 4 5 5 5 5 2 
2 A4 3A 5 5 3 5 4 4 2 5 4 3 5 
2 A5 3A 3 3 3 5 2 4 2 5 4 3 5 
2 A6 3A 5 1 4 5 3 4 2 5 4 3 5 
3 A7 3A 5 4 3 5 3 3 4 5 5 4 5 

3 A8 3A 5 4 2 5 2 3 4 5 5 4 5 

3 A9 3A 2 4 2 5 4 3 4 5 5 4 5 

4 A10 3A 1 2 3 5 2 5 3 1 1 1 1 
4 A11 3A 2 5 5 5 4 5 3 1 1 1 1 
4 A12 3A 2 4 4 5 3 5 3 1 1 1 1 
4 A13 3A 2 3 2 5 3 5 3 1 1 1 1 
5 A14 3A 5 4 3 5 2 4 5 5 2 2 2 
5 A15 3A 3 5 2 5 3 4 5 5 2 2 2 
6 A16 3A 1 5 2 5 4 5 1 4 1 1 1 

6 A17 3A 5 4 2 5 2 5 1 4 1 1 1 

7 A18 3A 5 4 2 5 5 4 5 5 3 4 5 
7 A19 3A 5 4 3 5 5 4 5 5 3 4 5 

Continua 

 

Continuação 
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Grupo Alunos SALA Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 Pré_B_Q1 Pré_B_Q2 Pós_Q1 Pós_Q2 Pós_Q3 Pós_Q4 Pós_Q5 Pós_Q6 
8 A20 3A 2 1 3 5 1 4 5 5 5 5 3 
8 A21 3A 4 2 4 5 3 4 5 5 5 5 3 
9 A22 3A 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 3 
9 A23 3A 1 1 3 5 1 4 5 5 5 5 3 
9 A24 3A 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 

10 A25 3A 2 2 5 5 4 5 5 5 5 4 2 
10 A26 3A 2 5 3 5 2 5 5 5 5 4 2 
10 A27 3A 2 2 4 5 3 5 5 5 5 4 2 
11 A28 3A 5 2 3 5 3 3 1 1 1 1 1 
11 A19 3A 5 4 3 5 2 3 1 1 1 1 1 
12 A30 3A 1 3 3 5 1 4 5 5 5 4 5 
12 A31 3A 1 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 
12 A32 3A 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 
13 A33 3B 5 2 5 5 3 4 1 1 2 4 5 
13 A34 3B 2 2 3 5 2 4 1 1 2 4 5 
14 A35 3B 4 2 1 5 3 4 1 2 1 2 5 
14 A36 3B 1 2 1 5 2 4 1 2 1 2 5 
14 A37 3B 1 1 3 5 4 4 1 2 1 2 5 
15 A38 3B 2 2 3 5 3 4 2 2 1 1 1 
15 A39 3B 1 2 3 5 3 4 2 2 1 1 1 
15 A40 3B 1 5 1 5 3 4 2 2 1 1 1 
15 A41 3B 1 2 2 5 3 4 2 2 1 1 1 
16 A42 3B 3 2 1 5 4 4 4 4 3 3 5 
16 A43 3B 3 4 2 5 4 4 5 4 3 3 5 
16 A44 3B 5 4 3 5 3 4 5 4 3 3 5 
17 A45 3B 2 1 2 5 2 4 5 5 1 2 1 
17 A46 3B 1 2 5 5 3 4 5 5 1 2 1 

Continua 

 

Continuação 
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Grupo Alunos SALA Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 Pré_B_Q1 Pré_B_Q2 Pós_Q1 Pós_Q2 Pós_Q3 Pós_Q4 Pós_Q5 Pós_Q6 
18 A47 3B 2 2 2 2 1 3 1 1 1 5 5 
18 A48 3B 4 2 1 5 3 3 1 1 1 5 5 
18 A49 3B 2 1 2 5 3 3 1 1 1 5 5 
19 A50 3B 1 1 3 5 4 4 5 5 5 5 1 
19 A51 3B 1 2 2 5 2 4 5 5 5 5 1 
20 A52 3B 5 2 3 5 1 4 2 5 1 2 3 
21 A53 3B 5 2 4 5 3 4 2 5 5 4 5 
21 A54 3B 5 2 2 5 4 4 2 5 5 4 5 
21 A55 3B 5 4 3 5 4 4 2 5 5 4 5 
22 A56 3B 1 3 3 5 4 4 5 5 4 5 5 

LEGENDA: 

1 – Não fez   4 – Acertou parcialmente  Pré – Teste A: Pré_A  Questão 1: Q1  Questão 4: Q4 

  

2 – Errou completamente 5 – Acertou completamente  Pré – Teste B: Pré_B  Questão 2: Q2  Questão 5: Q5 

3 – Errou parcialmente       Pós – Teste: Pós_  Questão 3: Q3  Questão 6: Q6 

 
Fonte: Da autora. 
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Tabela 17 – Respostas do pré-teste A. 
 

Grupo Aluno Sala Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 

1 A1 3A Cu (Cobre) Oxirredução 
Situação inicial: placa de Ag em solução de CuNO3  

Situação final: placa Ag, formação de Cu na solução e CuNO3 

1 A2 3A Não sei Cu + 2AgNO3 → 
Situação Inicial: placa de prata em solução de nitrato de cobre  

Situação Final: placa de prata sofreu oxidação 

1 A3 3A Prata (Ag) 
Cu + Ag(NO3)2 → 2Ag + 

oxirredução 

Situação inicial: placa de Ag em solução 

 Situação final: placa de Ag com Cu na superfície e solução de 

Cu
+
 e NO3

2-
  

2 A4 3A Prata Oxirredução 

Situação Inicial: pedaço azul de metal em solução incolor  

Solução Final: pedaço de metal da cor de cobre e solução 

azul  

2 A5 3A Nitrato de prata Cu + AgNO3 → CuNO3 + Ag
+
 

Solução Inicial: placa em solução  

Solução final: placa maior em solução 

2 A6 3A 

É formado uma barra de 

cobre com a prata sólida 

grudada nele 

Não fez 
Situação Inicial: placa de Ag em solução de CuNO3  

Situação final: igual a inicial 

3 A7 3A Prata cristalizou no fio Cu + AgNO3 → CuNO3 + Ag 
Situação inicial: placa e béquer  

Situação Final: Cu concentrado na superfície da placa 

3 A8 3A Prata AgNO3 + Cu → Ag + CuNO3 
Situação Inicial: placa de Ag em solução de CuNO3  

Situação Final: placa de Cu em solução de AgNO3 

3 A9 3A Sólido oxidado Ag2NO3 + Cu ⇌ 2Ag + CuNO3 
Solução inicial: placa de prata em solução de CuNO3 

 Solução final: placa de Ag com Cu em solução de NO3
2+

  

Continua 
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Continuação 

Grupo Aluno Sala Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 

4 A10 3A Não fez 
Ocorre, no vídeo, uma reação de 

redução 

Situação inicial: placa de Ag em solução de nitrato de cobre  

Situação final: placa com bolinhas na superfície - maior massa 

4 A11 3A Cu(NO3)2 Cu + 2AgNO3 → 2Ag + Cu(NO3)2 
Situação inicial: placa de cobre em solução de Cu

2+
 e NO3

-
  

Situação final: não acontece nada 

4 A12 3A Formou-se CuNO3 Cu+AgNO3 → (CuNO3)2 + Ag 
Situação Inicial: placa de Ag em solução de CuNO3  

Situação Final:  nada ocorreu 

4 A13 3A Nitrato de cobre Cu + 2AgNO3 → 2CuNO3 + Ag
-2

 
Situação inicial: placa de Ag em solução de CuNO3  

Situação final: placa de Ag maior em solução de NO3 CuAg 

5 A14 3A Ag AgNO3 + Cu ⇌ CuNO3 + Ag 
Situação inicial: placa cinza em uma solução azul 

 Solução Final: placa cor de cobre em solução incolor 

5 A15 3A Óxido de prata Oxidação 
Situação Inicial: placa de Ag em solução CuNO3  

Situação Final: Placa oxidada em solução de CuNO3 

6 A16 3A Não fez Oxirredução 
Situação Inicial: fio na solução  

Situação final: solução com maior volume e fio com menor 
massa 

6 A17 3A Fio de prata Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag 
Situação Inicial: placa de Ag

+
 e solução Cu(NO3)2  

Situação Final: solução AgNO3 + Cu
2+ 

 

7 A18 3A Prata metálica 
AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + Ag  

(o cobre oxidou e a prata reduziu) 

Situação Inicial: placa em solução - na solução Cu Cu Cu  

Situação Final: placa na solução e na placa cobre metálico 
ficou sólido 

7 A19 3A A prata que solidificou Cu + Ag2NO3 → 2 Ag  CuNO3 
Situação Inicial: Ag em solução de CuNO3  

Situação Final: placa menor de Ag em solução de CuNO3 e 
Ag

+
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Grupo Aluno Sala Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 

8 A20 3A Cobre Não fez 
Situação Inicial: placa em solução 

Situação final - placa com maior massa 

8 A21 3A Ag + CuNO3 Oxidação 
Solução inicial: placa de prata em solução de CuNO3  

Solução final: Ag com riscos em solução de CuNO3 

9 A22 3A Sólido de prata Cu + AgNO3 → CuNO3 + Ag 
Situação inicial e final: iguais - Placa de Prata na solução de 
nitrato de cobre 

9 A23 3A Não fez Não fez 
Situação Inicial: placa de prata na solução  

Situação Final: solução azul e placa com massa na superfície 

9 A24 3A É a prata Ag Oxirredução 
Situação inicial: placa 2Ag em solução de Cu(NO3)2  

Situação final: Placa Cu em solução de Ag (NO3)2 

10 A25 3A 

O sólido formado é o Cu 
mais azulado, que oxidou 
em solução de nitrato de 

prata.  

A reação química que ocorreu foi a 
oxidação 

Situação Inicial: placa de prata em solução de nitrato de cobre 

 Situação Final: placa de prata em solução de nitrato de cobre 

10 A26 3A Sal Oxidação e redução 
Situação Inicial: placa em solução  

Situação Final: placa com massa maior em solução com 
pontinhos 

10 A27 3A CuNO2 Nitrato de cobre 
Oxirredução Cu

2+
 + AgNO2 → Cu + 

Ag
2+

 + NO2 

Situação Inicial: placa de Ag em solução de CuNO2  

Solução final: igual a inicial 

11 A28 3A Ag (prata) Cu + NAg → AgCu + N 

Situação Inicial: placa de prata (Ag) em solução de nitrato de 
cobre  

Solução final: a placa de prata corrói 
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Continuação 

Grupo Aluno Sala Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 

11 A29 3A Prata Cu + Ag(NO3) → Ag + Cu(NO3) 
Situação Inicial: placa em solução  

Solução final: placa maior em solução 

12 A30 3A Não fez Oxirredução (2AgCu + NO3) 
Situação Inicial: placa na solução  

Solução Final: placa com massa aumentada na solução 

12 A31 3A Não sei Redução/oxidação 
Situação Inicial: placa em solução 

Situação final: placa menor em solução 

12 A32 3A Formou Prata Metálico 
A reação de oxirredução 

 Cu + AgNO3 → Ag + CuNO3 

Solução Inicial: placa de prata em solução de CuNO3  

Solução final: placa de prata em solução de CuNO3 

13 A33 3B Prata Oxidação 
Situação inicial: placa em solução  

Situação final: placa em solução 

13 A34 3B Sal Oxidação (perda de elétrons)  
Situação Inicial: placa em solução  

Situação Final: placa com massa maior em solução escura 

14 A35 3B 
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 

+ Ag 
Oxidação 

Situação inicial: béquer sem nada 

Situação Final: não fez 

14 A36 3B Não fez Oxidação Não fez 

14 A37 3B Não fez Não fez 
Situação Inicial: placa em solução 

Situação Final: placa maior em solução  

15 A38 3B Acúmulo de e
-
 Oxidação 

Situação Inicial: placa de prata em solução Cu  

Situação final: placa de prata em solução de Cu com pontos 

15 A39 3B Não fez Oxidação 
Situação Inicial: placa em solução  

Situação final: placa em solução com pontos 
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Grupo Aluno Sala Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 

15 A40 3B Não fez Oxirredução Não fez 

15 A41 3B Não fez Oxidação 
Situação Inicial: fio em solução com pontinhos 

Situação Final: Fio em solução com sólido no fundo 

16 A42 3B Nitrato de prata Ag
2+

 + CuNO3 → AgNO3 + Cu
2+

 Não fez 

16 A43 3B Nitrato de prata Ag(s) + CuNO3 → Cu(s) + AgNO3 
Situação Inicial: placa em solução de N

+
 e Cu 

 Situação Final: placa em solução de N e Ag 

16 A44 3B Ag Cu + Ag
2+

 → Cu
2+

 + Ag 
Situação Inicial: placa de Ag em solução de Cu

2+
  

Situação Final Placa de Ag
2+

 com pontinhos de Cu em solução 
na superfície da placa 

17 A45 3B Branco felpudo Não fez 
Situação Inicial: béquer sem nada  

Situação final: béquer sem nada 

17 A46 3B Não fez CuPrNO3 
Situação inicial: fio em solução  

Situação final: fio em solução 

18 A47 3B H2NO3 + AgOH Ocorreu oxidação 
Situação Inicial: fio em solução 

 Situação final: fio menor em solução 

18 A48 3B Ag + Cu Oxidação Não fez 

18 A49 3B Branco felpudo Não fez 
Situação inicial solução 

 Situação final: solução de nitrato de cobre  
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Continuação 

Grupo Aluno Sala Pré_A_Q1 Pré_A_Q2 Pré_A_Q3 

19 A50 3B Não fez Não fez 
Situação Inicial: fio em solução  

Situação final: solução sem fio 

19 A51 3B Não fez CuPrNO3 
Situação inicial: solução  

Situação final: solução 

20 A52 3B Prata Ag + Cu = CuAg 
Situação inicial: barra em solução  

Situação final: barra com pontinhos em solução 

21 A53 3B Prata Cu+AgNO2 → CuNO2 + Ag 

Situação inicial: placa de prata em solução de CuNO2  

Situação final: placa de Ag em solução de CuNO2
 -
 nada 

muda pois Cu Cu é mais reativo que Ag 

21 A54 3B Prata 
NPr(aq) + Cu(2) → Pr(s) + Cu(s) + 
N(aq) 

Situação Inicial: placa de Pr em solução NCu  

Situação Final: placa com Cu em solução de N 

21 A55 3B Prata 
Oxidação do cobre e redução do 
nitrato de prata 

Situação Inicial: prata em solução de nitrato de cobre  

Situação Final: placa com cobre em solução de N  

22 A56 3B Não fez 
Ag(NO3)2 + Cu → CuNO3 + Ag + 
e

-
 uma reação de oxirredução 

Situação Inicial: placa de Ag em solução de Cu(NO3)2 

 Situação Final: placa em solução de CuNO3 + Ag 

 
Fonte: Da autora. 
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Tabela 18 – Respostas do pré-teste B. 
 

Grupo Aluno Sala Pré_B_Q1 Pré_B_Q2 

1 A1 3A Sim É possível aproveitar desde que se tenha uma ponte salina para fechar o sistema formando assim, uma pilha. 

1 A2 3A Sim 
É possível gerar energia elétrica pois é uma reação espontânea de oxirredução, ou seja, tendo transferência de 

elétrons, um dos elementos vai "diminuir" e para isso é necessário energia. 

1 A3 3A Sim Quando a transferência de elétrons ocorre uma ddp, assim gerando corrente elétrica. Em um circuito fechado. 

2 A4 3A Sim 
Através de elétrodos que passaram a corrente elétrica, pois há transferência de elétrons e também através da ponte 

salina que ajudará no processo (objetivo de neutralizar) 

2 A5 3A Sim 

É possível gerar energia elétrica pois os elétrons estão indo de um lado com muitos elétrons para um com poucos 

elétrons. Eles fazem isso para que ocorra equilíbrio nessa transferência de elétrons do menor para o maior ocorre 

produção de energia elétrica. 

2 A6 3A Sim 
O elemento que oxida é um anodo, já que é dele que os elétrons saem, para ir até o que reduz (o catodo), quando é 

colocada uma ponte salina você fecha o circuito permitindo a passagem de correte elétrica. 

3 A7 3A Sim 
É possível gerar energia elétrica por meio da transferência de elétrons, que gera corrente. Porém, só é possível que 

tal geração ocorra se houver fio conectando as partes. 

3 A8 3A Sim 
A energia elétrica é gerada a partir da transferência de elétrons que ocorre em reações espontâneas de oxirredução 

já que nessa locomoção dos elétrons, por ser tão rápida, em certo momento gera energia 

3 A9 3A Sim 

Utilizando uma semi-reação de oxidação e outra de reação ao ligar com um fio metálico ocorre a transferência de 

elétrons e para não acabar essa transferência se coloca uma ponte salina de KNO3 aquoso em um tubo com as 

pontas com algodão e assim faz a reação voltar ao ponto inicial neutro e ocorre toda a reação de novo gerando 

corrente elétrica novamente.  

Continua 
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Continuação 

Grupo Aluno Sala Pré_B_Q1 Pré_B_Q2 

4 A10 3A Sim 
Através da oxirredução é possível gerar energia elétrica dependendo da velocidade da passagem de elétrons, assim 

podendo emitir luz, etc. 

4 A11 3A Sim 
É possível gerar energia elétrica se tivermos duas soluções onde ocorrem reações espontâneas de oxirredução, com 

metais diferentes, ligados por um fio metálico.  

4 A12 3A Sim 
Para gerar energia elétrica basta colocar um fio condutor entre as soluções, com isso haverá passagem de elétrons 

devido a ddp presente entre as soluções, isso quando ambas as reações forem espontâneas. 

4 A13 3A Sim 
É possível gerar energia elétrica conectando um fio elétrico às duas soluções, conseguindo calcular a corrente por 

um amperímetro.  

5 A14 3A Sim 
Energia elétrica são cargas organizadas, ou seja, os movimentos dos elétrons em questão podem sim gerar energia 

elétrica (energia). E um modo de fazer isso é o uso de pilhas. 

5 A15 3A Sim Através da ponte salina 

6 A16 3A Sim 
Ligando as duas reações espontâneas, através de uma ponte salina. Lembrando que um recipiente é de oxirredução 

e o outro de transferência de elétrons, causando energia elétrica 

6 A17 3A Sim 
É possível gerar energia elétrica devido a diferença de potencial formado entre os componentes da reação, 

ocorrendo transferência de elétrons e posteriormente, corrente elétrica 

7 A18 3A Sim 
A partir da instalação de uma ponte salina, separando a reação em células e inserindo um resistor. Com isso, há 

possibilidade de geração de energia.  

7 A19 3A Sim 

É possível gerar energia elétrica conectando um fio metálico em uma placa que sofra oxidação e em outra que sofra 

redução, cada uma em um recipiente, assim, os elétrons vão ser transferidos por este fio, que pode ser usado para 

gerar energia elétrica. 

Continua 
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Grupo Aluno Sala Pré_B_Q1 Pré_B_Q2 

8 A20 3A Sim Não fez 

8 A21 3A Sim Através da oxirredução, estabelecemos uma ponte salina que levará a geração de energia fim. 

9 A22 3A Sim 
Quando há transferência de elétrons, há corrente elétrica. Para aproveita-la deve-se colocar um fio que direcione 

essa corrente. 

9 A23 3A Sim Não fez 

9 A24 3A Sim 
Com duas soluções uma sofrendo redução e a outra oxidação, em um circuito fechado com fio condutor metálico e 

uma ponte salina é possível produzir uma pilha química 

10 A25 3A Sim 

Se colocarmos de um lado uma solução de nitrato de prata com uma placa de prata e do outro uma solução de nitrato 

de cobre com uma placa de cobre mergulhada, e ligá-las por um fio, irá ter a ddp e consequente eletricidade 

(passagem de elétrons). 

10 A26 3A Sim A produção de ddp com os elétrons que são transferidos. 

10 A27 3A Sim É possível gerar energia inserindo uma ponte salina nas soluções, impedindo que pare a passagem de elétrons. 

11 A28 3A Sim É possível gerar energia pela conexão das partes da reação e criando uma estabilidade. 

11 A29 3A Sim Quando ocorre a transferência de elétrons, gera uma corrente elétrica que acaba gerando energia. 

12 A30 3A Sim Não sei 

12 A31 3A Sim É possível se colocarmos outra reação e "liga-las" por um fio metálico, para ocorrer a passagem de elétrons. 

12 A32 3A Sim 
Em uma solução de nitrato de prata coloque um fio condutor ideal e ligue a uma barra de cobre em solução de nitrato 

de cobre. 

13 A33 3B Sim 
Utiliza-se uma "ponte", um fio condutor para aproveitar a diferença de potencial existente e gerar energia a partir da 

corrente elétrica. 
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Continuação 

Grupo Aluno Sala Pré_B_Q1 Pré_B_Q2 

13 A34 3B Sim 

É possível gerar energia elétrica pelo fato dos dois recipientes possuírem a diferença de potencial entre os mesmos, 

portanto, ao colocar um fio metálico juntando os dois os elétrons passam por ele para ir ao maior potencial gerando 

corrente elétrica. 

14 A35 3B Sim Sim, pois ligada a um fio, passa corrente elétrica. 

14 A36 3B Sim Sim, pois com a liberação de elétrons, este tipo de reação pode gerar energia elétrica. 

14 A37 3B Sim 
Colocando um fio metálico condutor que ligue duas soluções, ocorrendo o transporte de elétrons, criando energia 

elétrica. 

15 A38 3B Sim Pondo um fio metálico e estabelecendo uma ponte salina, criando ddp. 

15 A39 3B Sim Devemos ligar um fio nas extremidades do metal condutor e criar assim uma DDP 

15 A40 3B Sim 
Se colocado um fio condutor em contato direto com a prata formada a DDP (diferença de potencial) irá possibilitar 

que uma pequena carga seja transmitida. 

15 A41 3B Sim A troca de elétron gera ddp que conectado a um fio gera energia. 

16 A42 3B Sim É necessário um fio condutor que liga os 2 recipientes e que haja uma certa DDP, ou seja, DDP diferente de zero. 

16 A43 3B Sim Será possível se tiver um fio condutor ligado nos dois recipientes e que haja uma diferença de potencial. 

16 A44 3B Sim É necessário um fio condutor e que haja DDP para que haja passagem de corrente. 

17 A45 3B Sim A passagem de elétrons causa diferença de potencial causando corrente elétrica 

17 A46 3B Sim É possível pois como há a passagem de elétrons há também diferença de potencial gerando corrente elétrica. 
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Continuação 

Grupo Aluno Sala Pré_B_Q1 Pré_B_Q2 

18 A47 3B Não Não fez 

18 A48 3B Sim É possível gerar energia elétrica quando coloca-se o fio metálico 

18 A49 3B Sim 
Colocando um fio metálico comum as duas soluções irão ocorrer transporte de elétrons, portanto haverá corrente 

elétrica 

19 A50 3B Sim Separando as reações e unindo os elétrons por um fio metálico para gerar DDP. 

19 A51 3B Sim 
É possível gerar energia elétrica pela passagem de elétrons que gera diferença de potencial ocorrendo corrente 

elétrica. 

20 A52 3B Sim Por meio da DDP entre os elementos. 

21 A53 3B Sim 

É possível gerar energia elétrica nessa situação através de um fio condutor, que conduz carga elétrica (i) e, como 

essa reação há transferência de elétrons, ela consequentemente gera uma DDP (U), logo, com um gerador, 

conseguimos gerar corrente elétrica. 

21 A54 3B Sim É possível gerar energia elétrica ligando os dois béqueres por meio de um fio metálico. 

21 A55 3B Sim 

É possível gerar energia elétrica caso ligado a reação haja um condutor ligado, assim pegando os elétrons, da 

oxirredução, que são liberados para gerar energia, mas para isso é necessário a DDP entre duas oxirreduções, em 

dois recipientes diferentes. 

22 A56 3B Sim Com passagem de elétrons, criamos uma corrente elétrica, e com a passagem podemos usar para gerar energia. 

 
Fonte: Da autora. 
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Tabela 19 – Respostas do pós-teste 
 

Grupo Sala Pós_Q2 (oxi) Pós_Q2 (red) Pós_Q3 Pós_Q4 Pós_Q5 Pós_Q6 

1 3A 
Zn(s) →  2e

-
 + 

Zn
2+

(aq) 
Pb

2+
(aq) + 2e- 

→  Pb(s) 

Zn(s) + Pb
2+

(aq) 
→ Zn

2+
(aq) + 

Pb(s) 

Não, pois um 
elemento deve doar 

elétron(s) e outro 
receber elétron(s) 

Permite a troca de 
elétrons 

Catodo errado 
Ponte salina 

errado Anodo errado 

2 3A 
Pb

2+
 + 2e

-
 → 

Pb 
Zn → Zn

2+
 + 

2e
-
 

Pb
2+

 + Zn → Pb + 
Zn

2+
 

Não, pois para que o 
anodo ganhe elétrons 
é preciso que alguém, 

no caso o cátodo, 
perca elétrons. 

Portanto as duas 
semi-reações têm que 

ocorrer 

A ponte salina faz 
com que a pilha dure 

mais, além disso, sem 
ela não ocorre 
passagem de 

elétrons, portanto a 
pilha não possui uma 

DDP. 

Anodo certo 

Ponte salina certa 
Catodo certo 

3 3A 
Zn(s) → Zn

2+
 

(aq) 
Pb

2+
(aq) → 

Pb(s) 

Zn(s) + Pb
2+

 (aq) 
→ Zn

2+
 (aq) + 

Pb(s) 

Não, pois uma semi-
reação depende da 

outra, e não é possível 
reagir com si mesmo. 

Manter as reações e 
a neutralidade 

Cátodo certo 

Ponte Salina certo 
Ânodo certo 

4 3A 
Zn

2+
 + 2e

-
 → 

Zn 
Pb

2+
 + 2e

-
 → 

Pb 
Não fez Não fez Não fez Não fez 

5 3A 
Zn(s) → Zn

2+
 

+ 2e
-
 

Pb
2+

 + 2e
-
 → 

Pb 
Zn(s) + Pb

2+
 → 

Zn
2+

 + Pb 

Sim, até certo ponto, 
pois depois para a 

passagem de elétrons 

Passagem de 
elétrons 

Catodo errado 

Anodo errado Ponte Salina 
errado 

6 3A Não fez Não fez 
Zn(s)/Zn

2+
(aq) | 

Pb
2+

(aq) / Pb(s) 
Não fez Não fez Não fez 
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Continuação 

Grupo Sala Pós_Q2 (oxi) Pós_Q2 (red) Pós_Q3 Pós_Q4 Pós_Q5 Pós_Q6 

7 3A 
Zn(s) → Zn

2+
 

(aq) + 2e
-
 

Pb
2+

(aq) + 2e
-
 

→ Pb(s) 
Zn(s) + Pb

2+
(aq) 

→  Zn
2+

  + Pb(s) 

Creio que não, pois a 
pilha depende da 

presença de ponte 
salina, que garante a 
ocorrência de ambas 

as semi-reações. 

Sem a ponte a pilha 
não funciona, pois, a 

neutralidade das 
soluções é perdida, 

deixando-as instável. 

Anodo certo Ponte salina certo 

Catodo certo 
 

8 3A 
Zn → Zn

2+
 + 

2e
-
 

Pb
2+

 + 2e
-
 → 

Pb 
Zn + Pb

2+
 → Zn

2+
 

+ Pb 

Não, pois 
necessariamente, 

para que haja 
redução, deve haver 

oxidação, e vice-
versa. 

A ponte salina 
permite a troca de 

íons 

Catodo errado 

Ponte salina certo 
Anodo errado 

9 3A 
Zn → Zn

2+
 + 

2e
-
 

Pb
2+

 + 2e
-
 → 

Pb 
Zn + Pb

2+
 → Zn

2+
 

+ Pb 

Não, pois 
necessariamente, 

para que haja 
redução, deve haver 

oxidação, e vice-
versa. 

A ponte salina 
permite a troca de 

íons 

Catodo errado 

Ponte salina certo 
Anodo errado 

10 3A 
Zn(s) → 

Zn
2+

(aq) + 2e
-
 

Pb
2+

(aq) + 2e
-
 

→ Pb
0
(s) 

Zn(s) + Pb
2+

(aq) 
→  Zn

2+
(aq) + 

Pb(s) 

Não, pois é 
necessário uma 

diferença de potencial 

Prolongar a duração 
da pilha 

Ponte salina 
errado Catodo errado 

Anodo errado 

11 3A Não fez Não fez Não fez Não fez Não fez Não fez 

12 3A 
Zn(s) → 

Zn
2+(aq)

+ 2e
-
 

Pb
2+(aq)

 + 2e
-
 

→ Pb(s) 

Zn(s) + Pb
2+

 
(aq)→ Zn

2+(aq)
 + 

Pb(s) 
Não, pois não há DDP 

Equilibrar a 
transferência de 

elétrons e otimizar a 
pilha. 

Anodo certo 

Ponte salina certo 
Catodo certo 
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Continuação 

Grupo Sala Pós_Q2 (oxi) Pós_Q2 (red) Pós_Q3 Pós_Q4 Pós_Q5 Pós_Q6 

13 3B Não fez Não fez Não fez Sim. 

Manter a diferença de 
potencial para que a 

pilha dure mais tempo 
com a passagem de 

elétrons 

Anodo certo 

Ponte salina 
certo Catodo certo 

14 3B Não fez Não fez 
Zn + Cu

2+
 → Zn

2+
 

+ Cu 
Não fez 

Liga os íons dos 
elementos 

selecionados, 
gerando DDP entre 

eles. 

Cátodo certo 

Ponte Salina 
Certa Ânodo certo 

15 3B Zn(s)/Zn
2+

(aq) Cu
2+

(aq)/Cu(s) 
Zn(s) / Zn

2+
(aq) | 

Cu
2+

 (aq) / Cu(s) 
Não fez Não fez Não fez 

16 3B 
Pb

2+
 + 2e

-
 → 

Pb 
Zn → Zn

2+
 + 

2e
-
 

Zn → Zn
2+

 / Pb
2+

 
→ Pb 

Não, pois precisa de 
semi-reações 

Manter a neutralidade 
das soluções 

Anodo certo 
Ponte salina certo 

Catodo certo 

17 3B 
Zn(s) → 

Zn
2+

(aq) + 2e
-
 

Pb
2+

 (aq) + 2e
-
 

→ Pb(s) 
Zn + Pb

2+
 → Zn

2+
 

+ Pb 
Não fez 

A ponte salina tem 
como função levar os 

elétrons do ânodo 
para o cátodo 

Não fez 

18 3B Não fez Não fez Não fez Não fez 

A ponte salina é 
responsável pelo 

transporte dos íons 
entre as soluções dos 

eletrodos 

Anodo certo 

Ponte salina certo 
Catodo certo 

19 3B 
Zn(s) → 

Zn
2+

(aq) + 2e
-
 

Pb
2+

(aq) + 2e
-
 

→ Pb(s) 
Zn(s) + Pb

2+
 (aq) 

→ Zn
2+

 + Pb 

Não, pois é 
necessário que tenha 
diferença de potencial 
para o funcionamento 

da pilha 

Permitir a migração 
dos íons entre as 

soluções, na qual os 
ânions vão para o 

polo negativo (ânodo) 
e os cátions vão para 

o polo positivo 
(cátodo) 

Não fez 

Continua 
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Continuação 

Grupo Sala Pós_Q2 (oxi) Pós_Q2 (red) Pós_Q3 Pós_Q4 Pós_Q5 Pós_Q6 

20 3B 
Zn

2+
 + Pb → 
Zn- 

Não fez 
Pb

2+
 + Zn → Pb + 

Zn
2+

 
Não fez 

Catalisar a reação e 
fazer trocas. 

Catodo errado  
Ponte salina certa 

Anodo errado 

21 3B 
Pb

2+
(aq) / 

Pb(s) 
Zn(s) / Zn

2+
 

(aq) 
Pb

2+
 + Zn(s) → 

Pb(s) + Zn
2+

 

Não, pois com apenas 
uma semi-reação não 

há troca de íons 

O papel da ponte 
salina é manter a 

DDP 

Anodo certo 
Ponte salina certo 

Catodo certo 

22 3B 
Zn(s) → Zn

2+
 

+ 2e- 
Pb

2+
 + 2e

-
 → 

Pb 
 Pb

2+
 (aq) +  Zn(s) 

→ Zn
2+ (aq)

 + Pb(s) 

Não, pois não ocorre 
fornecimento de e

-
 e 

nem equilíbrio da 
reação 

Fornecer íons para 
ocorrer DDP 

Anodo certo 

Ponte salina certo 
Catodo certo 

 
Fonte: Da autora. 
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9.2  ANEXO II: MONTAGEM DOS DENDROGRAMAS 

 São inúmeras as análises estáticas existentes, para facilitar a 

visualização dos dados optou-se pela construção de um dendrograma.  

 Os dendrogramas são uteis na visualização de semelhanças entre 

amostras ou objetos representados por pontos no espaço com dimensão maior 

do que três, onde a representação por gráficos convencionais não é possível. A 

construção de dendrogramas é uma técnica de agrupamento hierárquico que 

permite encontrar agrupamentos naturais de indivíduos e alocá-los em grupos 

de elementos mais parecidos possíveis. Todos os indivíduos começam unidos 

em um único grupo e então são separados em dois novos grupos, esses dois 

novos grupos resultantes são divididos em três ou quatro, e assim segue até o 

grupo seja constituído por um único indivíduo, é importante ressaltar que a 

divisão dos grupos ocorre sempre obedecendo que indivíduos com 

características similares permaneçam no mesmo grupo. Assim, constituindo um 

dendrograma onde em um dos eixos representa o índice de similaridade entre 

as amostras e no outro eixo são colocadas as amostras.  

 Existem variadas maneiras de procurar agrupamentos no espaço n-

dimensional. Amaneira mais simples matematicamente consiste em agrupar os 

pares dos pontos que estão mais próximos, usando a distância euclidiana.  

Para exemplificar considere os pontos (x1, y1); (x2, y2).  

 Ao expressarmos os pontos em um gráfico temos:  
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Figura 22. Distância euclidiana 

 

 
Fonte: 

https://tse3.mm.bing.net/th?id=oip.ksv6xqajsshyjqphhtyxeqhaf7&pid=15.1&p=0&w=200&h=161 
(acesso:16 de maio de 2018). 

 

 A distância euclidiana é a distância entre os dois pontos que pode ser 

expressa aplicando o teorema de Pitágoras:  

 

                       
 

   

   

 

 

 Assim, ao final teremos um valor que representa o espaço métrico 

entre os pontos.  

 

  



173 

 

 

10 APÊNDICE I: IMPLEMENTAÇÃO DA INTERATIVIDADE USANDO OS 
RECURSOS FORNECIDOS PELO LABIQ 

 

 Para construção do objeto de aprendizagem utilizou-se as seguintes 

ferramentas do portal LABIQ (FIGURA 22):  

 

Figura 23. Interface do portal LABIQ. 

 

 
 

Fonte: labiq.iq.usp.br  
 (1.adicionar anotação; 2.adicionar botão; 3.inserir legenda e 4.parada obrigatória.). 

 

1. Adicionar anotação: adiciona um campo do tipo caixa de texto para inserir 

informações.  

2. Adicionar botão: permite o desenho de botões para navegar entre diferentes 

cenas do vídeo.  
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3. Inserir legenda: adiciona uma legenda que pode ficar constantemente visível 

ou só ser ressaltada ao o cursor ser direcionado à região interativa do vídeo.  

4. Parada obrigatória: permite que o vídeo pare em um ponto de exibição até 

que o usuário interaja com a cena descrita. (LABIQ, 2015). 

 




