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Resumo 

 

No Ensino de Química, o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDICs) surge como meio de atrair os jovens facilitando o processo de ensino e de 

aprendizagem. O presente trabalho tem por objetivo analisar como as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação podem contribuir no processo de ensino e de aprendizagem de 

Substâncias Puras e Misturas com estudantes da 2ª série do Ensino Médio. A pesquisa, 

caracterizada como Estudo de Caso qualitativo, divide-se em três estágios: planejamento, 

coleta e análise de dados. No 1º estágio foram preparados os materiais e equipamentos para 

coleta de dados. No 2º estágio foram desenvolvidas duas aulas intituladas “Água e 

Sociedade”, com o auxílio das Tecnologias Digitais através das abordagens instrucionista e 

construcionista durante a disciplina Tecnodocência, no semestre 2015.1, na Universidade 

Federal do Ceará. As aulas foram videogravadas e ocorreram em três etapas. Na primeira, 

procurou-se verificar os conhecimentos prévios e fazer a contextualização através de um 

vídeo. Na segunda, trabalharam-se, por meio de slides, as definições de Substâncias Puras e 

Misturas, e os processos de Ciclo e de Tratamento da Água. Na terceira, os discentes foram 

avaliados por meio da elaboração de um Laudo Técnico usando ferramentas de edição de 

textos e planilhas. No 3º estágio foi realizada uma análise comparativa dos instrumentos de 

coleta, o Plano de Aula, a Videogravação das aulas e os Laudos Técnicos produzidos, 

destacando-se os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada abordagem. Apesar de 

proporcionarem maior integração entre o saber científico e as vivências dos estudantes por 

meio da situação-problema utilizada, de aproximarem os três aspectos fundamentais da 

Química, diminuindo a abstração dos conceitos, como no uso Instrucionista que permitiu a 

visualização de diferentes Misturas, evidenciaram-se dificuldades referentes à dispersão e ao 
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pouco conhecimento dos discentes acerca dos softwares no emprego Construcionista das 

Tecnologias Digitais. 

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Ensino Médio. Tecnologia Digital. Instrucionismo. 

Construcionismo. 

Introdução 

A Química é considerada por muitos estudantes do Ensino Médio como uma disciplina 

de difícil assimilação e compreensão, distante de sua realidade sociocultural e até 

desnecessária por não possuir ligação com o dia a dia. Deste modo, torna-se importante 

pensar em um modelo de aula diferenciado, no qual conteúdos que em um primeiro momento 

se mostram complexos e desconexos para os estudantes, passem a ser vistos de forma 

contextualizada e vinculados com o cotidiano (FERREIRA; KRÜGER, 2009; ASSIS; 

SCHMIDT; HALMENSCHLAGER, 2013).  

Na segunda série do Ensino Médio, um tema recorrente que ocasiona dúvidas aos 

estudantes é a criação e elaboração de sistemas envolvendo Substâncias Puras e Misturas. Por 

não ser possível visualizar a estrutura atômica, utiliza-se do macroscópico para diferenciar os 

sistemas que podem ser formados e classificá-los, já que ocorrem dificuldades na 

desvinculação dos vários significados no contexto cotidiano dos termos relacionados a este 

assunto químico das concepções científicas (ARAÚJO; SILVA; TUNES, 1995; SILVA; 

VINHA; TRINDADE, 2010; MENDONÇA et al. 2014). Entretanto, a utilização apenas do 

visual, e no caso, do olho humano como ferramenta de diferenciação pode gerar dúvidas, que 

se aliadas à falta de significação e sedimentação de conteúdos básicos, podem comprometer a 

aprendizagem destes e demais conceitos que envolvem o estudo de propriedades, constituição 

e transformação de materiais (LACERDA; CAMPOS; MARCELINO-JR, 2012).  

Como forma de minimizar o impacto negativo das aulas expositivas centradas apenas 

no professor, baseadas no uso de livro, lousa e pincel, e, tendo estas escolas apenas os 

laboratórios de informática disponíveis, o uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDICs) torna-se imprescindível para a elaboração e realização de aulas 

contextualizadas, desfragmentadas, mais dinâmicas e as quais valorizam a participação e os 

conhecimentos prévios dos estudantes, sendo estes, também, os geradores do conhecimento 

(KENSKI, 1998; LIMA; LOUREIRO, 2015). 

As Tecnologias Digitais proporcionam ambientes de ensino e de aprendizagem 

favoráveis à integração e articulação entre as diversas áreas do saber ao propor situações-
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problema que aproximam os conteúdos teóricos e práticos das experiências socioculturais 

vivenciadas pelo estudante nos variados contextos aos quais está inserido e, também, daquelas 

vinculadas ao professor no momento da mediação (AMEM; NUNES, 2006; ALVES; 

RODRIGUES, 2014).   

Neste contexto, de proporcionar um processo de ensino e de aprendizagem mais 

significativos que incentivem as capacidades e habilidades cognitivas e afetivas necessárias 

para a vida em sociedade, pergunta-se: De que forma o uso Instrucionista e Construcionista 

das Tecnologias Digitais auxiliam no ensino e na aprendizagem dos conceitos de Substâncias 

Puras e Misturas? O objetivo deste trabalho é analisar como as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação podem contribuir no processo de ensino e de aprendizagem dos 

conceitos de Substâncias Puras e Misturas com estudantes da 2ª série do Ensino Médio. 

O estudo foi realizado com 18 estudantes de 15 a 17 anos da turma B da 2ª série do 

Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santo Afonso e contou 

com o acompanhamento de duas professoras da instituição. As aulas foram aplicadas nos dias 

10 e 12 de junho de 2015 no Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores 

(LIFE/***) como produto e avaliação da disciplina Tecnodocência ofertada como livre pela 

Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da Universidade Federal do *** (***) aos discentes de 

diversas Licenciaturas e Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais (SMD). Visa integrar os 

conhecimentos teóricos científicos às atividades práticas envolvendo o desenvolvimento e o 

planejamento de aulas com o auxílio das TDICs, proporcionando sua aplicabilidade 

Instrucionista e/ou Construcionista em sala de aula com estudantes da Educação Básica de 

escola pública.  

Tendo como fundamento os ensinamentos aprendidos durante as aulas de 

Tecnodocência, e baseando-se na literatura disponível, a disciplina propõe o planejamento de 

aulas que abordam um tema gerador escolhido por um grupo de licenciandos de diversos 

cursos da ***. Desta forma, ocorreu a elaboração de um Plano de Aula para duas aulas, de 

1h30min cada, intituladas “Água e Sociedade” nas quais se procurou abordar de forma 

contextualizada os conceitos químicos de Substâncias Puras e Misturas envolvendo Ciclo da 

Água, Poluição, Pureza, Tratamento e Potabilidade da Água através do uso instrucionista e 

construcionista das ferramentas tecnológicas. 

As aulas ministradas foram videogravadas e segmentadas em três etapas. A primeira 

etapa consistiu em uma aula expositiva-dialogada com a utilização de um vídeo a fim de 
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verificar quais os conhecimentos prévios dos estudantes e contextualizar o assunto. Na 

segunda etapa, utilizou-se uma apresentação de slides com a exposição de figuras, uso da 

lousa e pincel para trabalhar de forma dialogada os conceitos básicos de Substâncias Puras e 

Misturas. Na terceira etapa, ocorrida na segunda aula, realizou-se uma dinâmica de simulação, 

em que os estudantes seriam técnicos de uma empresa de controle de qualidade de água e 

solicitou-se a elaboração de um Laudo Técnico com o apoio de ferramentas de edição de 

textos e planilhas a fim de avaliar a aprendizagem da turma sobre os conceitos mencionados. 

A análise de dados ocorreu em duas fases por meio da triangulação metodológica. 

Assim, compararam-se as informações fornecidas pelos instrumentos de coleta de dados, o 

Plano de Aula, a Videogravação das aulas e os Laudos Técnicos. A Fase I os analisa a partir 

do Instrucionismo e a Fase II, do Construcionismo considerando os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis das Tecnologias Digitais em cada abordagem. Através do emprego 

Instrucionista, evidenciando o papel do professor, proporcionou-se a visualização e análise 

dos fenômenos químicos presentes no Ciclo da Água, no Tratamento da Água e nas 

Substâncias Puras e Misturas. Já a abordagem Construcionista, por meio da elaboração do 

Laudo Técnico sobre a situação-problema possibilitou a exposição dos pensamentos dos 

discentes e a reflexão e a depuração das suas ideias. 

Os resultados apresentados neste trabalho se basearam nos resultados de trabalho de 

Monografia apresentado pela autora principal para a Conclusão do Curso de Licenciatura em 

Química no ano de 2016. Pretende-se dar continuidade à pesquisa com outras turmas de 

escolas públicas de Fortaleza, uma vez que a proposta está inserida no contexto do Grupo de 

Pesquisa Tecnodocência certificado pela *** e oficializado pelo CNPq. 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no Ensino de Química  

O emprego das Tecnologias Digitais no Ensino de Química, que se caracteriza por 

apresentar um alto grau de abstração, possibilita a demonstração e a melhor compreensão de 

conceitos presentes nos fenômenos químicos, físicos e biológicos, em especial, os que não 

podem ser contemplados a olho nu, sendo considerado um possível meio para reduzir o baixo 

desempenho na disciplina por estudantes do Ensino Médio (SILVA et al., 2010).  Desta 

forma, cria-se um ambiente que favorece a união dos três aspectos da ciência Química, que 

são o Teórico, o Representacional e o Fenomenológico (MOTIRMER; MACHADO; 

ROMANELLI, 1999; ROCHA; CAVICCHIOLI, 2005; WARTHA et al., 2010). 
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Um processo de ensino e de aprendizagem que se utiliza das Tecnologias Digitais por 

intermédio de situações-problema busca formar estudantes com capacidades cognitivas e 

habilidades que envolvam o raciocínio lógico, a organização, a percepção, a criatividade, a 

tomada de decisão, promovendo a participação deles (SILVA et al., 2010) tornando-os 

flexíveis diante de opiniões contrárias e preparando-os para a vida em sociedade. A 

Tecnologia Digital auxilia os professores no processo de ensino e de aprendizagem de 

conceitos abstratos, ao facilitar, por exemplo, a visualização dos comportamentos ligados à 

natureza atômica e molecular de um sistema em análise e a interpretação de fenômenos 

distintos como os que ocorrem nos processos de Tratamento da Água. A assimilação dos 

conteúdos científicos, por meio de simulações baseadas na realidade, ao dia a dia dos 

discentes, torna o ensino menos fragmentado, e tem como finalidade despertar seus interesses 

pela Química (SANTOS; GRECA, 2005; ABREU et al., 2006). 

O emprego de programas Instrucionistas e/ou Construcionistas não deve acontecer de 

modo aleatório e inconsequente. É necessário a construção de um Projeto Pedagógico que 

busque articular e integrar os conteúdos programáticos com os recursos tecnológicos 

disponíveis considerando as experiências dos discentes e as suas necessidades, como cidadãos 

e profissionais, pautando-se nos objetivos que se deseja alcançar, garantindo a abrangência de 

um tema, mas, simultaneamente, o aprofundamento dos conceitos. 

Com a finalidade de contribuir para a valorização do conhecimento e na estruturação 

do Projeto Pedagógico defende-se, principalmente, uma nova postura dos profissionais 

envolvidos na educação; o resgate do espaço da escola como ambiente educacional; a 

extensão da sala de aula para fora deste local físico; a reformulação do currículo; a análise do 

papel do professor, dos estudantes e da comunidade de pais e responsáveis; uma nova gestão 

escolar; que esta, busque o auxílio de especialistas externos; e debates sobre o papel das novas 

tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem (VALENTE, 1999). 

Metodologia 

A pesquisa define-se por ser de caráter qualitativo e utiliza como metodologia o 

Estudo de Caso, o qual se baseia em três condições que justificam a sua escolha: a 

investigação de um fenômeno ou acontecimento contemporâneo; a pouca ou nenhuma 

extensão de controle sobre o comportamento dos sujeitos e eventos investigados; e o contexto 
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sociocultural dos estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santo 

Afonso (YIN, 2005). 

A pesquisa tem como unidade de análise os estudantes da Turma B da 2ª série do 

Ensino Médio e foi realizada no Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores da 

Universidade Federal do *** (LIFE/***) como produto e avaliação da disciplina 

Tecnodocência ofertada como disciplina livre pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e 

pelo Instituto Universidade Virtual (IUVI) em 2015.1. A turma é composta por 18 estudantes, 

sendo nove (9) homens e nove (9) mulheres, os quais apresentam faixa etária entre quinze e 

dezessete anos. A Escola faz parte da Rede Pública Estadual de Ensino e situa-se no bairro 

Amadeu Furtado. Possui 11 salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de informática, uma 

sala de vídeo, uma horta escolar, que funciona como Laboratório Vivo Interdisciplinar 

(LaVI), e uma quadra de esportes.  

A disciplina Tecnodocência tem como finalidade capacitar discentes dos cursos de 

Licenciatura e de Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais (SMD) visando à integração dos 

conhecimentos teóricos científicos aprendidos durante as diferentes graduações na *** às 

aulas que possuam métodos e estratégias desenvolvidas durante um planejamento e que 

almejem atividades teórico-práticas que contem com o auxílio das Tecnologias Digitais no 

processo de ensino e de aprendizagem de conceitos por estudantes do Ensino Médio. No 

decorrer da disciplina os professores dividem os estudantes em grupos interdisciplinares e 

propõem o planejamento de aulas que abordem um tema gerador através das diferentes áreas 

do conhecimento envolvendo a contribuição instrucionista e construcionista das TDICs. 

Diante disso, o grupo composto por dois discentes do curso de Licenciatura em Química e um 

de Licenciatura em Matemática, elaborou um Plano de Aula para duas aulas com duração de 

1h30min cada intituladas como “Água e Sociedade”.  

A pesquisa ocorreu tem três estágios: o Planejamento, no qual se elaborou o Plano de 

Aula; a Coleta de Dados, que se sucedeu mediante a prática docente em duas aulas; e a 

Análise de Dados, que aconteceu mediante triangulação metodológica. O Plano de Aula, por 

ser material de avaliação, teve seu desenvolvimento realizado durante a disciplina 

Tecnodocência. Ao longo das etapas do planejamento, procurou-se conhecer a realidade da 

escola com o intuito de identificar algum tema transversal que fizesse parte do contexto social 

e cultural dos estudantes e de suas famílias. Optou-se, então, para a contextualização, tratar do 

Ciclo da Água, da Poluição, da Pureza, do Tratamento e da Potabilidade da Água. 
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Selecionado qual tema seria abordado, discutiu-se qual conhecimento científico poderia 

auxiliá-los no entendimento dos problemas que estes vivenciam. Desta maneira, decidiu-se 

trabalhar os conceitos químicos que fazem parte do conteúdo de Substâncias Puras e Misturas 

interligando-os às situações do cotidiano dos discentes.  

A Coleta de Dados deu-se durante a execução das aulas, que foram videogravadas, 

acompanhadas por duas professoras da escola e segmentadas em três etapas. A primeira etapa 

teve sua estratégia pautada em uma aula expositiva-dialogada, na qual, em um momento 

inicial, procurou-se conhecer as concepções prévias dos discentes acerca das dificuldades 

relacionadas ao uso da água que estes enfrentam em suas casas cotidianamente. No instante 

seguinte, contou-se com a utilização de um vídeo a fim de expor e contextualizar o ciclo da 

água. Na segunda etapa, dispôs-se de uma apresentação de slides para a exibição de 

definições e de figuras sobre os conceitos químicos envolvendo Substâncias Puras e Misturas, 

assim como, os referentes ao Tratamento da Água e, também, do uso da lousa e pincel para 

trabalhar de forma dialogada os conhecimentos científicos e esclarecer as dúvidas que 

surgiam. 

A terceira e última etapa, aconteceu durante a segunda aula. Nela foram trabalhados 

conceitos ligados à concentração de soluções e a criação de gráficos. De forma a demonstrar a 

importância da Química, e como avaliação dos conhecimentos aprendidos, pediu-se a 

elaboração de um Laudo Técnico. Para esta dinâmica de simulação, os discentes, divididos 

em dois grupos, receberam tabelas com valores para cálculo da concentração de soluções e 

com o auxílio do computador, por meio de ferramentas de edição de textos e planilhas 

construíram gráficos a fim de atestar a qualidade da água, possibilitando a avaliação da 

aprendizagem da turma sobre os assuntos mencionados.  

Os instrumentos de coleta de dados são, deste modo, o Plano de Aula, a filmagem das 

aulas e os Laudos Técnicos produzidos pelos estudantes. Um Protocolo de Coleta de Dados 

foi elaborado considerando: uma visão geral do tema estudado; os objetivos gerais que 

levaram ao estudo do tema; os objetivos específicos para a coleta de cada dado; quais as 

evidências são necessárias; quais as interferências que podem ocorrer durante a realização da 

pesquisa; além de ser um guia auxiliar na preparação de um relatório do estudo de caso (YIN, 

2005). 

A análise de dados dividiu-se em duas fases e ocorreu por meio de uma triangulação 

metodológica, na qual se compara as informações fornecidas pelos instrumentos de coleta da 
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pesquisa, a fim de verificar quais os aspectos favoráveis e quais os desfavoráveis do uso 

Instrucionista (Fase I) e Construcionista (Fase II) das Tecnologias Digitais no processo de 

ensino e de aprendizagem, assim como, se as evidências fornecem características 

convergentes ou divergentes através de diferentes perspectivas sobre um mesmo fenômeno 

(YIN, 2005). 

Resultados e Discussão 

Os resultados são expostos a partir da análise dos três instrumentos de coleta de dados, 

o Plano de Aula, a Videogravação das aulas e os Laudos Técnicos, nas abordagens 

Instrucionista (Fase I) e Construcionista (Fase II) procurando apontar os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis de cada método no processo de ensino e de aprendizagem contextualizado dos 

conceitos químicos envolvendo as Substâncias Puras e Misturas.  

Fase I – Abordagem Instrucionista 

A primeira aula, realizada no dia 10 de junho de 2015, caracteriza-se por apresentar 

mais elementos que remetem ao uso Instrucionista das Tecnologias Digitais como a exibição 

de um vídeo e uma apresentação em slides dos conceitos envolvendo Substâncias Puras e 

Misturas. No Plano de Aula confeccionado foi proposto que a primeira aula apresentasse duas 

etapas com abordagem instrucionista. A primeira etapa contaria com um momento preliminar 

de diálogo no sentido de entender quais as concepções prévias dos estudantes e conhecer suas 

vivências, além de introduzir o tema gerador “Água e Sociedade” para a contextualização dos 

conceitos a serem trabalhados. 

Ainda durante esta etapa, foi sugerido como estratégia instrucionista o uso do vídeo 

“De onde vem para onde vai? Garrafa D' água” do Instituto Akatu com duração de cinco 

minutos. Trata do Ciclo da Água, da poluição e de suas implicações sociais, das Estações de 

Tratamento de Água (ETA) e do consumo consciente. A partir dele pretendeu-se promover 

uma discussão entre a turma, mediada pelos professores, sobre os assuntos que seriam 

apresentados na busca por formar cidadãos mais críticos, com capacidades e habilidades que 

os permitam transitar nos diferentes contextos sócio, cultural e político a que estão inseridos, 

como defendem Santos e Schnetzler (1996) e os PCNEMs (BRASIL, 2000). 
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Para a segunda etapa planejou-se elucidar através de slides as definições do que são 

Substância Pura, Mistura, Solução, Componente, Fase, Concentração de Soluções e Média 

Aritmética Simples. Também foi almejada a exposição de imagens sobre o Ciclo e 

Tratamento da Água e o questionamento aos estudantes de quais as classificações de 

Substâncias Puras e Misturas existentes em cada fase deles. 

Durante a primeira etapa, os estudantes demonstraram-se entusiasmados em 

compartilhar suas experiências sobre as questões elencadas que estavam dispostas nos slides 

apresentados. Por meio das perguntas “Chuva: É problema ou solução? Por que em um país 

tão rico como o nosso ainda há seca? Como resolvê-la? Como a água chega até nós?” e do uso 

do vídeo “De onde vem para onde vai? Garrafa D' água” procurou-se conhecer a realidade e 

as concepções prévias dos estudantes, introduzir de forma contextualizada os conceitos 

científicos, despertar o interesse pela disciplina de Química denotando sua importância para a 

sociedade e, consequentemente, o que segundo Ferreira, Krüger (2009) e Marques (2012), 

aproxima o ambiente escolar dos demais contextos dos discentes e de suas famílias. 

Estes, assim como as professoras responsáveis por eles, participaram ativamente 

fazendo com que a estratégia de uma aula expositiva-dialogada fosse alcançada. Foi, desta 

maneira, possível sanar suas dúvidas, como, por exemplo, a de uma estudante sobre a 

possibilidade de a chuva cair de forma concentrada em uma região, como se fosse uma 

torneira aberta, e a de beber água da torneira, colocada por uma das professoras.  

Na etapa seguinte, na qual os conceitos foram trabalhados através da apresentação em 

slides, foi possível a visualização do Ciclo da Água, das etapas que ocorrem na ETA e, a 

partir disso, questionar aos estudantes quais os tipos de Misturas que são evidenciadas em 

cada uma delas. Ao conseguirem realizar as identificações, revelaram possuir a capacidade de 

diferenciar os variados componentes presentes, transcendendo as compreensões distorcidas 

sobre o conteúdo estudado.   

Desta forma, percebeu-se que a contextualização mediante a exposição dos processos 

do Ciclo e do Tratamento da Água no vídeo e nos slides aliada às definições apresentadas 

contribuiu para a compreensão dos conhecimentos científicos ligados ao estudo de 

Substâncias Puras e Misturas, tornando o ensino e a aprendizagem menos fragmentados e 

despertando a participação da turma durante a aula (SANTOS; GRECA, 2005; ABREU et al., 

2006). 
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Os Recursos Audiovisuais, vídeo e slides, como complementos à realização da aula, 

permitiram a análise do Ciclo da Água e das etapas do Tratamento da Água, fornecendo um 

ambiente propício para melhor compreensão dos fenômenos químicos presentes neles. Ao 

mediarem o processo de ensino e de aprendizagem, pode-se trabalhar os conceitos de forma 

mais ampla e aprofundada por meio da contextualização e discussão crítica desses processos 

(ROSA, 2000; FRANCISCONI; KRYSZCZUN; BOFF, 2015). 

O emprego das Tecnologias Digitais através da abordagem instrucionista mostrou-se 

eficaz ao diminuir a abstração dos conceitos relacionados a Substâncias Puras e Misturas. 

Assim, podem-se interligar os três aspectos da ciência Química, o Teórico, o 

Representacional e o Fenomenológico, ao contexto sociocultural dos discentes. Destaca-se, 

como desfavorável, por vezes ser necessário atrair a atenção dos estudantes e suas 

participações durante os momentos em que os professores questionavam a turma sobre suas 

concepções e exemplos dos conceitos trabalhados. Pelo fato de a aula ser baseada no uso 

instrucionista das TDICs, e focado no papel do professor, os discentes se dispersaram. Desta 

forma, por mais que a aula seja expositiva-dialogada, ocorre apenas a transmissão dos 

conhecimentos, sendo a função principal do computador a de informatizar o processo de 

ensino e de aprendizagem na educação tradicional dos conteúdos curriculares, tornando os 

discentes mais participativos do processo mediante à construção do conhecimento 

(VALENTE, 1997).  

Fase II – Abordagem Construcionista 

Na segunda aula, realizada no dia 12 de junho de 2015, evidenciam-se elementos que 

remetem a uma abordagem Construcionista das Tecnologias Digitais, como o emprego de 

ferramentas de edição de textos e planilhas na elaboração do Laudo Técnico, o qual possui a 

função de avaliar o processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos envolvendo 

Substâncias Puras e Misturas. No Plano de Aula foi proposto que a segunda aula apresentasse 

a terceira etapa das duas aulas planejadas. Para os momentos iniciais, programou-se uma 

breve revisão sobre os conceitos trabalhados na aula anterior com a finalidade de reiterá-los e 

direcionar os estudantes ao momento de avaliação a qual ocorrerá por meio da elaboração de 

um Laudo Técnico. Na simulação, os discentes serão técnicos com a função de atestar a 

qualidade da água de uma determinada região onde a população acredita estar contaminada 

por dejetos químicos de uma empresa. 
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A atividade foi realizada em grupo e baseada na proposta Construcionista. A turma 

ficou dividida em dois grupos. Assim, com o auxílio dos computadores fornecidos e através 

de ferramentas de edição de textos e planilhas, completariam um quadro com os valores das 

concentrações de cada amostra analisada e construiriam um gráfico no qual seria possível ver 

se a média das concentrações estaria ou não dentro do permitido pela Lei. Além disso, foi 

pensado um espaço para que os estudantes dessem um parecer final sobre a situação-

problema. 

Os grupos acompanharam as instruções dos professores para a confecção do Laudo 

Técnico. Os comandos preliminares necessários para a construção dos gráficos no software de 

Programação foram exibidos com o auxílio do projetor e cada grupo tentava reproduzir nos 

computadores disponibilizados. Este momento fez-se necessário, pois se previa pouco 

conhecimento, por parte da turma, acerca do funcionamento do programa. Após a 

apresentação de como manusear o software de Programação, os estudantes se reuniram para 

realizar a tarefa. Os professores revezaram-se no acompanhamento e assessoramento dos 

grupos sem que houvesse interferências nos seus processos criativos. Assim, os discentes 

encontravam-se livres para expressar o resultado obtido, bem como, suas possíveis causas. 

A necessidade de elaboração de um Laudo Técnico como avaliação do ensino e da 

aprendizagem dos conceitos trabalhados, como concentração de soluções e média das 

concentrações, foi informada e explicada aos estudantes ainda na primeira aula a fim de que 

eles compreendessem a influência dos conhecimentos científicos no cotidiano. Os softwares 

que possibilitam a Programação e a Edição de Textos foram escolhidos para a abordagem 

Construcionista uma vez que estes executam as informações que são dadas pelo operador, por 

meio da linguagem formal, sem que haja a adição de novos fundamentos ao sistema. 

A construção dos gráficos pelos discentes teve como finalidade facilitar a comparação 

dos valores da concentração do íon cloreto (Cl-) em cada amostra analisada e a média delas 

com o valor permitido por Lei, que é de 250 mg/L. O emprego Construcionista das TDICs 

possibilitou aos estudantes autonomia na criação dos Laudos Técnicos, principalmente, na 

conclusão, onde foi possível, a cada grupo, expor suas compreensões acerca das possíveis 

causas dos danos sofridos pela população que reside próximo à fábrica. 

Segundo Valente (1999), o Processador de Textos, através de uma escrita formal, 

possibilita uma melhor compreensão dos pensamentos dos estudantes. Desta forma, pode-se 

dizer que o Grupo 1 tinha um melhor entendimento da tarefa solicitada e dos conceitos, assim 



18540 

 

 

como, da contextualização trabalhada no decorrer das aulas. Isto se evidencia pelo uso da 

unidade da concentração (mg/L) e por apontarem uma possível causa para as doenças da 

comunidade, em detrimento do Laudo Técnico feito pelo Grupo 2, o qual apenas informou 

que era possível utilizar a água, já que a concentração de cloreto estava abaixo do valor 

permitido pela Lei. 

Através do feedback fornecido pelo software de Programação foi possível aos 

discentes à reflexão dos comandos e a depuração, mediadas pelo professor, de conceitos que 

os auxiliassem no processo de construção dos gráficos. Em contrapartida, por mais que o 

Processador de Texto, não forneça um feedback sobre o conteúdo, não permitindo, assim, 

uma reflexão e depuração do que está escrito, ao menos que sejam salvas diversas versões, 

cabendo ao professor induzir o estudante a estes processos (VALENTE, 1999), as ferramentas 

de edição de textos e planilhas demonstraram-se importantes aliadas na exposição das ideias 

dos estudantes, visto que evidenciaram uma ascensão crítica do pensamento ao apontarem as 

causas dos problemas, como o que foi realizado pelo Grupo 1. 

Entretanto, dificuldades foram enfrentadas devido à falta de conhecimento sólido 

sobre o funcionamento dessas Tecnologias Digitais, sendo assim, necessário maior suporte 

dos professores aos discentes, em especial, na construção dos gráficos. Os estudantes ficaram 

atentos às diretrizes fornecidas. No entanto, constataram-se adversidades na realização da 

atividade. Alguns se encontravam dispersos no decorrer desta atividade, o que poderia ser 

sanado com a utilização individual dos computadores, evitando, desta forma, que um se 

apoiasse na proatividade ou conhecimento prévio do outro. 

Considerações Finais 

A valorização das concepções prévias dos estudantes sobre os assuntos que seriam 

trabalhados, como o Ciclo e o Tratamento da Água, as quais, por meio da reflexão e discussão 

do papel da chuva e suas implicações sociais, serviram de substrato para a elevação do 

pensamento e o emprego das TDICs no processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos 

químicos de Substâncias Puras e Misturas contribuindo para aproximar os discentes, 

motivando-os a participar das aulas e despertando seus interesses pela Química.  

O emprego Instrucionista das Tecnologias Digitais auxiliou aos professores, durante as 

aulas, à visualização e à compreensão, por meio do vídeo e dos slides, do Ciclo da Água, das 

etapas do Tratamento da Água e dos conceitos envolvidos nas Substâncias Puras e Misturas, 
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proporcionando uma visão menos fragmentada da realidade dos discentes. Nesta abordagem 

evidenciou-se o uso das ferramentas tecnológicas centradas no papel do professor, o que 

contribuiu para a dispersão de estudantes em alguns momentos. 

Através da elaboração de um Laudo Técnico na proposta Construcionista, denotou-se 

a importância da Química, para a sociedade, aproximando o ambiente escolar e a realidade 

com a aplicação de uma situação-problema. Nesta, coube aos discentes serem os construtores 

dos seus saberes permitindo a exposição de seus pensamentos por meio da reflexão e 

depuração, seja por meio do software de Programação ou, no caso do Editor de Textos, 

mediado pelos professores. 

Desta forma, foi possível fugir da memorização e da repetição das definições 

fornecidas pelos professores e pelos livros didáticos, mobilizar os discentes na busca pelo 

conhecimento científico, formando cidadãos com capacidades cognitivas e habilidades que os 

tornem mais preparados para as tomadas de decisões inerentes à vida cotidiana. A 

participação na disciplina de Tecnodocência proporcionou uma nova visão acerca do papel 

das TDICs no processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos curriculares. Portanto, a 

fim de denotar ainda mais a sua importância para a docência, espera-se que a pesquisa 

realizada possa ser apresentada aos demais licenciandos em Química da ***, promovendo 

reflexões sobre a carreira docente e acerca das novas formas de ensino, aprendizagem e 

avaliação na sociedade tecnológica em que se vive. 
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