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Introdução 
   O uso de Matemática nas aulas de Ciências e, em 
particular, nas aulas de Química contribui para o 
desenvolvimento do conhecimento escolar nos 
diversos conteúdos científicos, dentro dos princípios 
da interdisciplinaridade e da contextualização. Por 
outro lado, o uso banalizado das ferramentas 
matemáticas pode levar a um esvaziamento do 
conteúdo científico, dificultando a aprendizagem. 
   Queixa comum dos alunos de nível Médio com os 
quais trabalhamos é a de que tinham dificuldade, em 
variados graus, na resolução de exercícios 
envolvendo Cálculos Químicos. 

Metodologia 
   Com isto em mente, buscamos uma alternativa aos 
métodos de aplicação de regras de três ou de fórmu-
las, que pudesse ser mais agradável e eficaz para 
abordar o tópico de Cálculos Químicos. Pensamos 
que buscar uma maior integração deste conteúdo 
com outros do currículo básico de nível Médio, 
ampliando a interdisciplinaridade, pudesse ajudar. 
   Encontramos uma sugestão para este método 
alternativo em livros universitários de Química e de 
Física cujos autores vivem em países que adotam o 
sistema britânico de unidades: o uso de fatores de 
conversão, técnica também conhecida como valor 
dimensionado ou análise dimensional. 
   Os 27 alunos que se propuseram a participar desta 
experiência  são alunos de uma rede de centros de 
estudos especializada no ensino de Matemática e 
Ciências para o nível Básico. Todos os participantes 
são alunos ou ex-alunos de escolas particulares do 
nível Médio regular do Estado de São Paulo, que 
realizam acompanhamento escolar ou curso pré-
vestibular na instituição, em aulas individuais ou em 
grupo. Os alunos que aceitaram participar desta 
experiência  já haviam estudado, em suas respectivas 
escolas, o conteúdo de Cálculos Químicos. 
   Depois de assistir às aulas, que consistiram em 
uma explanação teórica e prática, e depois na resolu-
ção, pelos alunos, de uma pequena lista de exercí-
cios, responderam a um breve questionário escrito, 
com perguntas fechadas. O questionário pretendia 
identificar: se o aluno já havia sido apresentado 
anteriormente ao processo de resolução de proble -
mas quantitativos por meio do uso de fator de con-
versão; qual o método utilizado pelo aluno antes de 
aprender esta técnica; qual a sua classificação, numa 
escala de 5 níveis (muito melhor, melhor, igual, pior, 

muito pior, numerados, respectivamente, de 5 a 1), 
da praticidade, da agilidade, da coerência e lógica, 
do nível de domínio e da facilidade de uso desta 
técnica. Durante e depois das aulas, conversamos 
com os alunos. Alguns deles participaram de aulas 
de Física na instituição, nas quais também se 
explorou a técnica do uso do fator de conversão.    

Resultados e Discussão 
   Apenas dois dos 27 alunos já conheciam a técnica. 
Nenhum a utilizava, sendo que 19 utilizavam a regra 
de três, 4 usavam fórmulas e outros 4 não souberam 
dizer. O valor médio das perguntas de 5 níveis, cal-
culado entre os alunos que responderam às questões, 
foi de 3,5 para a praticidade, 3,6 para a agilidade, 4,1 
para a coerência e lógica, 2,7 para o nível de domí-
nio e 3,3 para a facilidade de uso. 
   Na interação com os alunos, foi possível perceber 
que a técnica não é de difícil entendimento, mas que 
requer um tempo relativamente longo para que estes 
possam aplicá-la de forma autônoma na resolução de 
problemas. Isto concorda com o fato de encontrarem 
grande coerência e lógica no processo, mas não o 
dominarem. Os alunos que participaram das aulas de 
Física relataram maior facilidade e apreço pelo uso 
do fator de conversão, enquanto os que necessitavam 
entender rapidamente o conteúdo de Cálculos 
Químicos, por estarem às vésperas de provas, foram 
os que mais rejeitaram o uso da nova técnica, em 
parte por medo de que o professor não aceitasse a 
resolução da prova baseada neste método. 

Conclusões 
   A técnica é eficaz o suficiente para que sua abor-
dagem seja  considerada pelos professores. No entan-
to, a mesma exige do aluno tempo para que aprenda 
e se habitue a aplicá-la, não sendo recomendada sua 
abordagem com alunos que não dispõem deste tem-
po. Para os demais, o uso deste método facilita a 
exploração da lógica matemática e da interdiscipli-
naridade com as áreas quantitativas de outras Ciên-
cias, como a Física, sendo recomendado, no caso da 
opção pelo fator de conversão, que ambos os profes-
sores, de Física e de Química, adotem a técnica, para 
que o nível de domínio seja  logo alcançado. 
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