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RESUMO 

 

Mediante uma intervenção pedagógica realizada pela aplicação do método de estudo de casos, 

enquanto variante da PBL – Aprendizado Baseado em Problemas –, em duas turmas de 

primeiro período do curso técnico em Química no Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ –

a Tabela Periódica e suas propriedades puderam ser trabalhadas. As turmas foram incumbidas 

de solucionarem dois casos os quais foram inspirados no livro “A colher que desaparece” de 

Sam Kean. É bem verdade que a tabela periódica é apresentada aos alunos, simplesmente, 

como uma tabela a qual possui a função de ser uma fonte de consulta para fazer exercícios de 

distribuição eletrônica e comparar as propriedades entre os elementos. No entanto, a tabela 

periódica possui história, tem explicação e foi fruto de embates entre teorias no meio 

científico, e, é nesse sentido que a aula sobre ela foi ministrada, pois é necessário mostrar a 

epistemologia dos conceitos químicos aos alunos na tentativa de se desmistificar a ciência 

pronta e irrefutável. Baseado em alguns parágrafos e incisos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio o método de estudo de casos 

se mostrou uma estratégia metodológica importante para se desenvolver a capacidade dos 

alunos em trabalhar em grupo, incentivar suas autonomias e mostrar de que forma as 

propriedades periódicas podem ser trabalhadas para além de uma aula tradicional e resolução 

de exercícios. Assim sendo, o método de estudo de casos mostrou-se promissor para a 

formação de estudantes do curso técnico para além de mãos de obra qualificada buscando o 

equilíbrio com o ensino mais humanístico e consciente.  

 

Palavras-chave: Estudo de Casos; PBL; Tabela Periódica; Intervenção Pedagógica.  
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ABSTRACT 

 

Through pedagogical intervention done by the implementation of case studies method, as a 

variant of the PBL – Problem Based Learning – in two classes of the first semester of the 

technical chemistry course in the Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ –, periodic table 

and it properties could be worked. The classes were entrust to solve two cases wich were 

inspired in the book “The spoon that disappears” of Sam Kean. It is true that periodic table is 

showed to the students simply as a table that has the function of being a reference source for 

doing exercises related to electronic distribution and comparison of elements properties. 

However, periodic table has story, has explanation and was the result of clashes between 

theories in the scientific environment, and, it is accordingly that the classes about periodic 

table were taught, because it is necessary to show the epistemology of the chemical concepts 

to the students in an attempt to demystify a ready and irrefutable science. Based on some 

paragraphs of the National Curricular Guidelines for Vocational Technical Education at the 

Middle Level, the case studies method showed itself an important methodological strategy for 

devoloping the ability to work in group, encourage their autonomy and show how periodic 

properties can be worked beyond a traditional lesson and exercise resolution. Thus, the case 

studies method is promising for the training of technical course students in addition to skilled 

workforce seeking balance with the most humanistic and conscious teaching.  

 

Keywords: Case Studies; PBL; Periodic Table; Pedagogical Intervention.   
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1  INTRODUÇÃO  

 

 Segundo Piletti (2004), a estrutura educacional bem como os processos de ensino-

aprendizagem têm sofrido mudanças ao longo dos séculos, principalmente, com o advento da 

tecnologia e com a reorganização da sociedade.  

 Alguns fatos históricos possibilitaram no pensar dessas mudanças. A Revolução 

Industrial, por exemplo, molda uma sociedade urbana que se aprofunda na especialização e 

produção em série, isto é, na fabricação de grande quantidade de produtos padronizados.  

 Como consequência sucedem-se mais descobertas científicas que acarretam em mãos 

de obra mais especializadas. Com o avanço tecnológico, os meios de comunicação se 

expandem exponencialmente, veiculando, assim, um número muito maior de informações em 

curto espaço de tempo. 

  Nesse contexto, “A preparação dos alunos para enfrentar um mundo em constante 

transformação” (PILETTI, 2011, p. 51) fez com que os educadores questionassem o conceito 

de aprendizagem, educação e currículo. 

 Como afirma Dermeval Saviani (2007, p. 158), no seu artigo intitulado “Trabalho e 

educação: fundamentos ontológicos e históricos”:  

[...] o domínio de uma cultura intelectual, cujo componente mais elementar é o 

alfabeto, impõe-se como exigência generalizada a todos os membros da sociedade. E 

a escola, sendo o instrumento por excelência para viabilizar o acesso a esse tipo de 

cultura, é erigida na forma principal, dominante e generalizada de educação. Esse 

processo assume contornos mais nítidos com a consolidação da nova ordem social 

propiciada pela indústria moderna no contexto da Revolução Industrial.  

  Ademais, na educação perduram-se algumas problemáticas e desafios, mais 

especificamente, no ensino de ciências. Uma delas, por exemplo, consiste na centralização do 

conhecimento somente no professor, característico de escolas tradicionais, que reflete e 

confere ao aluno ser o sujeito passivo de assimilação do conhecimento (FAGUNDES; SATO; 

MAÇADA, 2003). 

 No entanto, os alunos que compõem a escola são sujeitos aprendentes em constante 

processo de formação humana, são sujeitos que não podem ser considerados “tábulas rasas”, 

pois, pode-se entender que eles têm conhecimento prévio justamente porque esses alunos 

estão inseridos na sociedade, em contato com outras culturas e, portanto, dentro de certa 

realidade que lhes são próprias (LEAL, 2003).  

 No texto “Aprendizes do futuro: as inovações começaram!” Fagundes, Sato e Maçada 

(2003, p. 16) deixam claro que:  
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É a partir de seu conhecimento prévio, que o aprendiz vai se movimentar, interagir 

com o desconhecido, ou com novas situações, para se apropriar do conhecimento 

específico – seja nas ciências, nas artes, na cultura tradicional ou na cultura em 

transformação.  

 Alguns desafios, quando se trata de ensino de ciência, mais especificamente o de 

Química, como a descontextualização de conteúdos, a visão de uma ciência com teorias 

prontas e irrefutáveis, entre outros, podem corroborar para que a Química seja enxergada por 

muitos alunos como uma matéria densa, difícil e tida como uma ciência perfeita
1
.   

 Segundo Almeida e Pagliarini (2016, p.272) no artigo “Leitura na Educação em 

Ciências” (publicação que foi resultado de três encontros realizados pelo Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Ciência e Ensino – GepCE, entre 1995 e 1999 ) ainda se observava nas escolas a 

Química descontextualizada e positivista, isto é, tida como verdade absoluta como se ela não 

fosse “fruto de um processo histórico de produção de saberes”.  

 Desde então, educadores, mais especificamente na área da ciência, preocupados com 

os desafios e as problemáticas que a educação enfrenta, têm se empenhado em buscar 

estratégias metodológicas na tentativa de descentralizar o conhecimento, contextualizar 

conteúdos, desmitificar a ciência irrefutável e promover junto aos alunos autonomia para 

direcionarem suas próprias aprendizagens. 

O trabalho desenvolvido nessa monografia foi aplicado numa escola técnica de nível 

médio, sendo assim, a escolha da estratégia metodológica foi pensada cuidadosamente, 

levando-se em consideração que há diretrizes curriculares específicas para a escola técnica. 

 Há inúmeras estratégias metodológicas desenvolvidas para os fins anteriormente 

mencionados, como por exemplo, a aplicação do método de estudo de casos enquanto variante 

da Aprendizagem Baseada em Problema – PBL, a contextualização dos conteúdos abordados 

em sala de aula, a abordagem dos conteúdos sob uma perspectiva da História e Filosofia da 

Ciência – HFC – experimentação no ensino de Ciências, entre outros (PICOLLI, 2016).  

De modo a deixar claro o percurso desse trabalho, os próximos itens abordarão os 

percursos do ensino profissional e técnico no Brasil, bem como, o equilíbrio que deve existir 

entre o ensino de cunho humanístico e a mão de obra qualificada. Além disso, abordar-se-á a 

história da tabela periódica, como sua construção foi fruto de embates de teorias antagônicas 

no meio científico e a importância da sua compreensão para os estudos dos elementos.  

 

                                                           
1
 Perfeita no sentido de muitos alunos do ensino médio e, até técnico, não saberem que a ciência é fruto de 

embates e discórdias entre teorias, e que ela não se difundiu e consolidou, de forma pronta e inquestionável.  
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1.1 Ensino Profissional e Técnico no Brasil 

 Como descrito nos primeiros parágrafos do presente trabalho, a forma como a 

educação foi organizada e pensada está intrinsicamente relacionada com a forma temporal da 

sociedade ou do cenário econômico em que a nação se encontra.  

 Sucintamente descrevendo, conforme os documentos oficiais (BRASIL, 2011; REDE 

FEDERAL, 2016) e Pereira et.al (2009), as primeiras escolas de cunho profissional no Brasil 

surgiram em 1909, com o decreto 7566 assinado pelo presidente da época, Nilo Peçanha. 

Nesse ano, foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices (escolas de ensino profissional 

primário gratuito) as quais seriam as precursoras dos atuais Institutos Federais.    

  O cenário econômico da época era, em grande parte, baseado no campo. A população 

rural, que vivia afastada dos centros urbanos, ficava à margem da sociedade, sem acesso ao 

saneamento básico, à educação de qualidade e igualitária, entre outros. A criação dessas 

escolas tinha o artifício político de incluir socialmente os jovens carentes e formar operários, 

através do ensino prático e conhecimentos técnicos. Por essa razão, essas escolas eram vistas 

por grande parte da sociedade com cunho pejorativo, de má qualidade e, somente para 

indivíduos carentes. 

 No entanto, conforme a tecnologia chegava ao Brasil, agregada à produção e prestação 

de serviços, o governo percebia a necessidade de aumentar a produção industrial. Com isso, 

em 1937 foram criados os Liceus Industriais (Figura 1) uma vez que com a promulgação feita 

por Getúlio Vargas da Lei Orgânica nº 4.073/42 o ensino começa a ser pensado com cunho 

técnico.  

 

  

  

  

 

 

 

 
 

                          

Figura 1: Imagem ilustrativa de um Liceu Industrial. Fonte: Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF.
2
 

 

                                                           
2
 Disponível em: < http://portal.conif.org.br/br/rede-federal/historico-do-conif>. Acesso em: 23 jan. 2019. 
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Gráfico 1. Evolução das matrículas na Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (em milhares) 2003 - 

2012 

Inclui matrículas em técnico de nível médio concomitante e

subsequente, ensino médio integrado e EJA integrado.

 Em 1942, Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde engendrou uma reforma 

profunda no sistema educacional brasileiro que abriu caminho para equiparar o ensino 

profissional e técnico ao nível médio.   

 Após outras inúmeras reformas e promulgações de leis, finalmente, em 1978 surgiram 

os três primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica – Cefets – cujos objetivos eram 

formar tecnólogos e engenheiros de operação. 

 Posteriormente, os Cefets se transformaram em unidades padrão de Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que, por sua vez, em 2008, deixou de existir 

para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Desde a expansão dos institutos federais, como consequência de investimentos e, da 

progressão das indústrias no Brasil, a demanda pelos cursos técnicos aumentou. Segundo 

dados do Relatório Educação para Todos no Brasil (BRASIL, 2014), o número de matrículas 

nessa modalidade de ensino, entre 2003 – 2012 aumentou expressivamente, conforme se pode 

ver no Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, com base em dados disponíveis em: < http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2014-

pdf/15774-ept-relatorio-06062014/file>.   

 

 Ainda segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 

PNAD Contínua
3
 – em 2017 já havia cerca de dois milhões de estudantes frequentando o 

técnico de nível médio no Brasil.
4
  

                                                           
3
 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua é a pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que visa acompanhar as flutuações trimestrais e a 

evolução, no curto, médio e longo prazos, da força de trabalho, e outras informações necessárias para o estudo 

do desenvolvimento socioeconômico do País. 
4
 A pesquisa não esclarece se essa frequência está relacionada somente às instituições federais, ou às de todos os 

sistemas de ensino. 
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 Paralelamente ao processo de criação e desenvolvimento das instituições técnicas, 

discussões concernentes à educação para a cidadania no ensino técnico eram vigentes. O 

intuito era de se trazer o equilíbrio entre o ensino humanístico e o ensino técnico.  

 Em 2012, o Ministério da Educação, em conformidade com a Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, aprova a resolução nº6/2012 a qual define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  

 Segundo essa resolução, a Diretriz é entendida como:  

O conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos 

sistemas de ensino e pelas instituições de ensino públicas e privadas, na 

organização e no planejamento, desenvolvimento e avaliação da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio [...]. (BRASIL, 2012, p. 1). 

 No artigo 14, incisos II, III e IV a resolução disserta que os currículos dos cursos de 

Educação Profissional Técnica devem proporcionar aos estudantes, entre outras coisas:  

II - elementos para compreender e discutir as relações sociais de produção e de 

trabalho, bem como as especificidades históricas nas sociedades contemporâneas;  

III - recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e 

tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, 

estéticos e políticos, bem como compromissos com a construção de uma sociedade 

democrática;  

IV - domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso, de 

modo a permitir progressivo desenvolvimento profissional e capacidade de construir 

novos conhecimentos e desenvolver novas competências profissionais com 

autonomia intelectual (BRASIL, 2012, p. 5).  

 Desta forma, torna-se importante que os Institutos Federais tenham esse equilíbrio de 

saber que os alunos não podem, somente, estar preparados para o mercado de trabalho no 

sentido técnico, de mão de obra qualificada, mas também, entenderem que há questões 

culturais e humanísticas, pois eles estão inseridos numa sociedade (inclusive dentro da própria 

instituição, em contato com outras culturas e pensamentos) e que eles precisam saber lidar 

com essas questões. 

 Além disso, é importante para a formação deles saberem lidar com eventuais 

problemas que possam surgir, enquanto estagiários ou colaboradores na empresa em que 

forem admitidos. Saberem ser capazes de tomar decisões corretas e sólidas, quando 

necessário. 

 Sendo assim, a metodologia foi pensada e desenvolvida com o intuito de que os alunos 

pudessem trabalhar em grupo, e pudessem direcionar a solução dos casos apresentados, de 

forma mais independente e cooperativa possível.  

 A escola técnica em que o presente trabalho foi aplicado é da área de Química, e o 

conteúdo abordado foi tabela periódica e suas propriedades, as quais são ferramentas 

essenciais para o químico.  
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1.2  A tabela periódica e suas propriedades: recursos indispensáveis para a Química 

 A história da tabela periódica (com seus 118 elementos, sendo 92 naturais e 26 

artificiais) e como sua construção se deu estão diretamente relacionadas com o 

desenvolvimento dos modelos atômicos e com a descoberta das partículas subatômicas.  

 Desde a sua consolidação, a tabela periódica tornou-se uma ferramenta imprescindível 

na Química, principalmente no que tange à previsão do comportamento esperado para os 

elementos. Além disso, na educação, principalmente de nível técnico em Química e áreas 

afins, ela transcende essa definição de ferramenta, coexistindo como conteúdo no currículo.  

 Sua importância no meio científico é tão relevante que, em 2017, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO – durante a Assembleia 

Geral das Nações Unidas, declarou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela 

Periódica (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements – IYPT 2019), 

(UNESCO, 2019).  

 Essa ferramenta química não teve sua construção pensada do nada para o nada. 

Inclusive, seu status quo periódico tem explicação sob uma lógica científica, e foi fruto de 

constantes acordos e desacordos entre os próprios cientistas. 

1.2.1  Trajetórias não lineares acerca da história da Tabela Periódica 

 Sua criação é datada no século XIX, período no qual os cientistas buscavam formas de 

sistematizar o conhecimento acerca do que haviam descoberto até aquele momento. Os 

objetivos dessa sistematização eram de distanciar a Química do empirismo
5
, e facilitar os 

estudos. Dessa forma, os cientistas sentiram necessidade de criar leis e estabelecer princípios 

químicos (LEITE; PORTO, 2015).  

 Há de se enfatizar que a sistematização foi fruto de trabalhos e esforços de alquimistas 

e cientistas durante muito tempo, e que ele foi possível pelo esclarecimento de certos 

conceitos, como por exemplo, o de “elemento”, combinado ao desenvolvimento das teorias 

atômicas.  

 Inicialmente, o conceito de elemento não era bem definido. Ele começou a ser 

estruturado “a partir da necessidade de explicação das mudanças observadas na natureza” 

(OKI, 2002, p. 22). O que outrora era considerado como o princípio, associado aos quatro 

elementos primordiais (terra, fogo, ar e água, segundo Empédocles (490 – 430 a. C).), anos 

mais tarde, com Lavoisier, é definido como elemento (LEITE; PORTO, 2015; OKI, 2002). 

 No seu livro “Tratado Elementar de Química” (1789) Lavoisier assim descreve:  

                                                           
5
 O sentido de afastar essa ciência do empirismo era o de tentar evoluir a Química Teórica.  
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Se [...] associarmos ao nome de elementos ou de princípios dos corpos a ideia do 

último termo ao qual chega a análise, todas as substâncias que não podemos 

decompor por meio algum são para nós elementos: não que possamos assegurar que 

estes corpos, que nós consideramos como simples, não sejam eles mesmos 

compostos de dois ou mesmo de um maior número de princípios, mas como estes 

princípios jamais se separam, ou antes, como não temos nenhum meio de os separar, 

eles comportam-se para nós como os corpos simples, e não devemos supô- los 

compostos senão no momento em que a experiência e a observação nos tenham 

fornecido a prova (BENSAUDE-VINCENT E STENGERS, 1992, apud OKI, 2002, 

p. 23).  

 Nesse trecho do livro é possível observar nitidamente que a definição, proposta por 

ele, usa indistintamente nomenclaturas como corpo simples para se referir ao elemento, e 

princípio. À época ainda não existiam critérios suficientes para classificar de forma mais 

correta o que seriam elementos ou não. Sendo assim, metais e óxidos eram classificados como 

elementos, por exemplo. (OKI, 2002)  

 No entanto, os avanços na teoria da Química, no século XIX, permitiram que outros 

critérios pudessem ser utilizados para a classificação dos elementos, tais como massa atômica 

e valência, os quais foram imprescindíveis para proposições de leis periódicas e a atual lei que 

descreve o arranjo dos elementos na tabela periódica (Ibid.).  

 Os estudos acerca de pesos atômicos foram propostos por John Dalton (1766 – 1844) e 

os resultados obtidos implicaram na aceitação da Química como ciência exata (Ibid.). 

 No entanto, a aceitação no meio científico dos pesos atômicos não se deu de maneira 

pacífica. Embates acerca desse assunto foram marcantes entre os estudiosos.  

 De um lado havia um grupo cuja visão positivista não permitia a aceitação do peso 

atômico, isto porque esse grupo não acreditava na existência de átomos, mas acreditava nos 

pesos equivalentes, obtidos a partir das relações ponderais e volumétricas dos elementos. Do 

outro lado havia um grupo que acreditava em átomos e que o peso atômico era característica 

do elemento, definindo suas propriedades (Ibid.). 

 Sendo assim, a aceitação do peso atômico implicaria numa utopia atômica, uma vez 

que peso e massa são propriedades de um objeto. Parafraseando o que podiam pensar os 

positivistas: não se discute massa ou peso acerca de um objeto que não existe.  

 Fazendo-se uma análise acerca da aceitação do peso atômico no meio científico, é 

possível notar que as teorias científicas são tentativas, e que o progresso científico é tipificado 

por controvérsias, competição entre teorias antagônicas e conflitos, o que implica na 

desmitificação de uma ciência pronta e irrefutável (MEHLECKE, et al, 2012). 

 Mediante a publicação de um artigo científico - “Sunto di um Corso di Filosofia 

Chimica”, do químico italiano Stanislao Canizzaro (1826-1910) - no Congresso de Karlsruhe, 
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em 1860, baseado nas ideias de Avogadro, a diferença entre átomo e molécula foi 

estabelecida e a ideia de peso atômico começou a ser aceita (OKI, 2002). 

 O esclarecimento acerca dessas definições (átomo/molécula) combinado com a 

aceitação de peso atômico culminou na separação do que podia ser classificado como 

elemento ou não.  

 A partir de então, alguns cientistas começaram a pensar numa correlação entre massa 

atômica e certas propriedades dos elementos. O primeiro a tentar estabelecer uma 

classificação para elementos químicos, em 1829, foi o professor alemão Johann W. 

Döbereiner (1780 – 1849) (TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 1996). 

 Sua tentativa ficou conhecida como a Lei das Tríades. O professor, durante algumas 

observações em seus experimentos, notou que havia três elementos (cálcio, estrôncio e bário) 

que ao serem agrupados possuíam propriedades semelhantes, e, o elemento central dessa 

tríade tinha a massa atômica, aproximadamente, igual à média dos extremos (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Representação das observações feita da tríade de Döbereiner 

Elementos Massa atômica (u.m.a) Média dos extremos 

Cálcio 40,08  

Estrôncio 87,62 (40,08 + 137,33) /2 = 88,70 

Bário 137,33  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Döbereiner não conseguiu achar explicações relevantes e plausíveis para o fato 

observado. No entanto, seu trabalho inspirou outros cientistas a pensarem em classificações 

para os elementos. A título de exemplos tem-se Hess (1849), Dumas (1851), Newlands, com a 

Lei das Oitavas (1863), Odling (1864), entre outros.  

 A tentativa de classificação de William Odling foi uma das mais singulares. Seu 

sistema de classificação, apresentado no Quadro 2, se deu pela união dos elementos em 

grupos com propriedades semelhantes dos seus compostos e seguindo a ordem ascendente de 

seus pesos atômicos na coluna (TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 1996).  
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Quadro 2. Tabela de classificação dos elementos em grupos publicada por Odling em 1865. 

H       1   

Mo        96,0 

- 

Pd       106,5 

W       184 

Au      196,5 

Pt        197 

Li      7 

Gl6     9 

B    11 

C    12 

N    14 

O    16 

F     19 

Na     23 

Mg    24 

Al     27 

Si      28 

P       31 

S       32 

Cl      35,5 

- 

Zn         65 

- 

- 

As            75 

Se            79,5 

Br            80 

Ag     108 

Cd      112 

- 

Sn     118 

Sb     122 

Te     129 

I        127 

- 

Hg     200 

Tl       203 

Pb      207 

Bi       210 

- 

- 

 

K      39 

Ca     40 

Ti      48 

Cr      52,5 

Mn     55 

Rb           85 

Sr         87,5 

Zr         89,5 

- 

- 

Cs     133 

Ba    137 

- 

V     138 

- 

- 

- 

- 

Th    131 

- 

Fonte: Tolentino; Rocha-Filho (1996, p. 106) . 

 As semelhanças foram estabelecidas utilizando propriedades tais como as 

regularidades dos volumes atômicos e as capacidades caloríficas atômicas (“calores 

atômicos”). A tabela de classificação de Odling foi muito debatida e é considerada uma das 

precursoras da classificação periódica. (Ibid.) 

 Analisando a trajetória das tentativas de classificação dos elementos (ainda que seja 

muito mais complexa do que a descrita no presente trabalho), pode-se observar que, de fato, a 

elaboração dos precedentes da lei da periodicidade atualmente aceita é fruto de muitos 

embates e debates. 

1.2.2  Indícios de uma tabela moderna 

 Todas essas tentativas também encorajaram os professores Dmitri Mendeleiev (1834-

1907), russo, e Julius Lothar Meyer (1830-1895), alemão, a tentarem propor uma 

classificação, mais ou menos, à mesma época.  

 Cronologicamente, Meyer teria primeiramente proposto uma classificação com a 

correlação entre massa atômica e as propriedades das substâncias com a publicação do seu 

livro Die Modernen Theorien der Chemie (“As Teorias Modernas da Química”) 

(TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 1996). 

 Nele, Meyer calculara o volume atômico, o qual seria resultado da relação entre o peso 

específico e o peso atômico da substância simples do elemento, no estado sólido. Com os 

resultados obtidos, o professor alemão usou uma coordenada ortogonal para correlaciona-los, 

refletindo na periodicidade das propriedades (Ibid.). 

 No entanto, somente a 2ª edição do seu livro, publicada em 1872, teria os elementos 

dispostos numa tabela que refletia a periodicidade das propriedades.  

                                                           
6
 O elemento Glucínio (Gl) é o atual Berílio (Be) 
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 Entre os anos de 1869 e 1871, em São Petersburgo, Mendeleiev estudava formas de 

classificar os elementos de acordo com o peso atômico e suas propriedades sendo que, em 

1869, publicou o livro Osovy Khimi (“Princípios de Química”) o qual relatara seu trabalho de 

estudo das valências dos elementos em seus óxidos. Mendeleiev concluiu que certas 

propriedades são função periódica de seus pesos atômicos (Ibid.). 

 A tabela proposta por ele, em 1869, tinha o formato descrito na Figura 2. A sua obra 

teve destaque porque conseguia ilustrar o que os filósofos da ciência propunham: 

conhecimento acerca da natureza da matéria. A tabela em si organizava sistematicamente os 

fatos conhecidos e, ainda propunha problemas: a verificação das previsões sobre os elementos 

desconhecidos, cujos lugares na tabela foram deixados vazios para serem preenchidos com a 

identificação dos elementos que os poderiam ocupar (Ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagem ilustrativa da tabela proposta por Mendeleiev em 1869. 

Fonte: Pisarzhevski (1955, apud TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 1996, p. 109). 

 

 É importante observar que, nesse período, as partículas subatômicas (prótons, elétrons 

e nêutrons) ainda não haviam sido descobertas. O modelo atômico, até então, que era mais ou 

menos aceito no meio científico, era o proposto pelo cientista inglês John Dalton, da “Bola de 

Bilhar”. Sendo assim, os cientistas ainda não podiam verificar uma periodicidade acerca do 

número atômico, mas somente pela correlação entre propriedades e massas atômicas.   

 Além disso, é possível verificar essa interdependência da evolução de certos conceitos 

e o esclarecimento deles para possíveis explicações acerca do que se observava. Isto implica 

que a ciência não é resultado de saberes prontos.  
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 Mendeleiev não somente propunha uma classificação para os elementos como também 

reformulou e desdobrou conceitos fundamentais na Química. O químico e físico russo 

associou elemento a átomo e substância simples a molécula. Ele, então, enuncia a primeira 

Lei Periódica: “As propriedades das substâncias simples, a constituição de seus compostos, 

assim como as propriedades desses últimos, são uma função periódica dos pesos atômicos 

dos elementos”.  

 Após algumas revisões (1871), feitas pelo próprio Mendeleiev, e as descobertas de 

novos elementos, houve a republicação de uma nova tabela (Figura 3) de maneira a evidenciar 

o que enunciara na primeira Lei Periódica.  

. 

 

Figura 3. Tabela dos elementos propostas por Mendeleiev em 1871. Fonte: Van Spronsen (1969, apud 

TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 1996, p. 111). 

 

 É notório que em sua tabela existiam lacunas as quais Mendeleiev acreditara que 

seriam preenchidas quando outros possíveis elementos fossem descobertos. Além disso, os 

elementos distribuídos nas colunas tinham propriedades semelhantes, enquanto os da linha 

tinham a ordem crescente de seus pesos atômicos, diferentemente da tabela proposta por 

Odling (1865) na qual os elementos os quais eram distribuídos nas colunas seguiam uma 

ordem crescente dos pesos atômicos.  



24 
 

 Essas lacunas existentes viabilizavam a previsão do comportamento esperado dos 

elementos ainda não descobertos, uma vez que os elementos os quais se distribuíam na coluna 

tinham propriedades semelhantes.  

 Intrigantemente, a tabela proposta por Mendeleiev (1871) (Figura 3) já dispunha os 

elementos, também, mais ou menos, na ordem crescente de número atômico, distribuídos nas 

linhas da tabela. Vale ressaltar que, nesse ano, ainda não havia sido descoberto o número 

atômico.  

1.2.3  Caminhando, finalmente, para a modernização da tabela  

 A tabela periódica foi sofrendo mudanças ao longo dos anos. A modificação 

fundamental se deu na substituição do peso atômico, como critério para a distribuição dos 

elementos, pelo número atômico, que, posteriormente, viria a ser identificado como o número 

de prótons do núcleo atômico do átomo (LEITE; PORTO, 2015).  

 A elucidação acerca do número atômico começou pelo cientista Henry Moseley (1887 

– 1915). Dando continuidade às pesquisas iniciadas por Röntgen (1895) sobre os raios X, e 

posteriormente sucedidas por Becquerel e o casal Curie, Moseley observou que quando se 

analisava raias do espectro descontínuo dessa radiação, cada elemento emitia uma frequência 

própria desses raios a qual esta se relacionava com um número inteiro, que estaria ligado com 

o número de cargas positivas do núcleo do elemento (TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 1996). 

 Moseley era assistente de Ernest Rutherford, que elucidou os prótons durante seus 

estudos acerca das partículas alfa, e que propôs um modelo atômico diferente do modelo de 

Dalton. No modelo atômico proposto por Rutherford o átomo já não era mais considerado 

indivisível, maciço e sem carga.  

 Mediante a publicação do artigo, em 1911, intitulado O Espalhamento das Partículas 

Alfa e Beta na Matéria e a Estrutura do Átomo, Rutherford propõe que o átomo seria 

composto por um núcleo pequeno e maciço carregado positivamente pelos prótons, 

circuncidado por partículas eletricamente negativas (elétrons). A esta época os elétrons já 

haviam sido elucidados pelo cientista J. J. Thomson (MARQUES; CALUZI, 2003). 

 Moseley, em 1913, analisando a disposição dos elementos na tabela proposta por 

Mendeleiev, observou que “havia uma relação linear entre o número de ordem de cada 

elemento na tabela periódica e a raiz quadrada do inverso da frequência da radiação de uma 

das raias (conhecida como raia K)” (TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 1996, p. 110). Esse 

número é o número atômico, representado pela letra Z.  
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 A descoberta do número atômico, bem como sua utilização como o parâmetro da 

periodicidade na tabela permitiu que os cientistas pudessem inferir que ainda havia elementos 

que não tinham sido descobertos. Isto porque, ao organizarem-se os elementos de acordo com 

a ordem crescente do número atômico implicava em algumas falhas na sequência da ordem, 

indicando elementos ainda desconhecidos. (Ibid.).  

 A partir de então, a tabela de Mendeleiev foi novamente modificada e adquiriu uma 

versão mais moderna (Figura 4) a qual inclusive descrevia os grupos e os períodos, 

assemelhando-se cada vez mais com a tabela atualmente utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Versão da Tabela moderna de Mendeleiev. Fonte: Partington (1989, p. 349, apud TOLENTINO; 

ROCHA-FILHO, 1996, p. 112).  

 

 Nessa versão, a tabela adquire as séries a e b. Curiosamente essa classificação 

perdurou durante alguns anos, até 1988, quando a International Union of Pure and Applied 

Chemistry (União Internacional de Química Pura e Aplicada) – IUPAC – publicou a 

recomendação de um novo sistema que identifica os grupos por algarismos arábicos que vão 

de 1 até 18, e caem em desuso as letras.   

 É possível notar que no grupo IIa, Figura 4, as tríades, as quais foram propostas por 

Döbereiner, permaneceram na mesma ordem, indicando que as previsões feitas por ele 

estavam corretas e, que, de fato, os elementos dessa tríade possuíam propriedades 

semelhantes. 
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 Além disso, nota-se que o grupo IIIa apresenta um subgrupo, o qual vai desde o 

elemento 57 até 71, denominado “terras raras”. Essa série longa possui elementos com 

características tão semelhantes, que, ao serem colocadas em ordem crescente de peso atômico 

não se verificava periodicidade das propriedades deles, sendo assim, os cientistas os 

dispuseram em um único subgrupo. 

 Nessa época, “terras” era sinônimo para óxidos. Após inúmeros estudos acerca das 

“terras raras” verificou-se que as semelhanças nas propriedades eram observadas de forma 

horizontal, e não vertical (nos grupos) como ocorria com outros elementos, sendo assim essa 

série foi disposta à parte. Essa série é atualmente denominada como Lantanoides (lantanídeos) 

(TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 1996). 

 Conforme a ciência foi progredindo ao longo do tempo, principalmente como fruto de 

elucidações de conceitos químicos importantes, como o de elemento, e evolução das teorias 

atômicas, a Química Teórica também progrediu.  

 Após a formulação da Teoria Atômica de Rutherford (descrito no quarto parágrafo do 

item 1.2.3) o físico Niels Bohr (1885 – 1962), dando continuidade aos estudos feitos com 

Thomson e o próprio Rutherford sobre a estrutura atômica, concluiu que os elétrons estariam 

localizados em níveis de energia as quais são conhecidas, até os dias atuais, como camadas K, 

L, M, N, O, P e Q.  

 Essa elucidação, de que os elétrons estariam distribuídos em níveis de energia, 

culminou na lei periódica moderna da tabela periódica. Atualmente, pode-se analisa-la sob 

duas perspectivas: pela sua classificação periódica dada pela disposição dos elementos em 

ordem crescente dos seus respectivos números atômicos, e pela periodicidade das 

propriedades dos elementos como resultado da periodicidade nas configurações eletrônicas 

dos seus átomos.   

 Atualmente, com o desenvolvimento da Mecânica Quântica (orbitais, energia dos 

orbitais e equação de Schroedinger) os 118 elementos estão alocados num diagrama 

quadriculado onde cada quadrado tem, pelo menos, o símbolo do elemento com o número 

atômico e a massa atômica dada como a média ponderada dos seus isótopos
7
.  

 Os quadriculados formam na tabela periódica atualmente em uso: 

a. 18 colunas: denominadas como grupos ou famílias, onde os elementos que se 

encontram numa dada coluna estão distribuídos segundo o número de elétron(s) que 

                                                           
7
 Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas número de massa distinto, sendo este a 

soma de prótons + nêutrons. Por exemplo, o Carbono apresenta, basicamente, 2 isótopos. O carbono de número 

de massa 12, com 6 prótons e 6 nêutrons e o carbono 13, com 6 prótons e 7 nêutrons.  
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preenche(m) sua(s) camada(s) de valência. Por exemplo, o Ferro (Fe) encontra-se no 

grupo 8. Suas camadas de valência são 3d
6
 4s

2
, que de fato, somando os elétrons 

dessas camadas obtém-se como resultado 8.  

b. 7 linhas: denominadas como períodos, vão do 1º ao 7º, os quais cada um deles indica 

a camada eletrônica mais externa do elemento. Esse número de camada é indicado 

pelo número quântico principal n e está, intrinsecamente, relacionado com a 

distribuição eletrônica do elemento (ATKINS, et al. 2008). 

  Tomando como exemplo anterior o Fe, a camada mais externa é o 4s
2
, de fato, 

ele encontra-se localizado no 4º período da tabela, Figura 5.  

Figura 5. Tabela Periódica moderna. Fonte: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultramegatech.ey&hl=pt_PT 

 

 Cada período da tabela periódica contém, pelo menos, a configuração ns (onde n 

representa a camada mais externa de elétrons) na sua distribuição. Todos os elementos do 

grupo 1 e 2 têm a camada de valência ns. Todos os elementos do grupo 3 ao 12 possuem 

como a camada de valência (n-1)d ns, todos do grupo 13 ao 18  (com exceção do Hélio) têm 

ns np. (ATKINS, et al., 2008). 

 Os elementos na família dos Lantanoides e Actnoides têm configurações que podem 

ser (n-2)f ns ou (n-2)f (n-1)d ns, não merecendo uma atenção especial para este trabalho de 

conclusão de curso.  
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  A organização dos elementos na tabela periódica reflete a estrutura eletrônica dos 

elementos. O tipo de subnível que está sendo ocupado forma os blocos. Por exemplo, os 

grupos 1 e 2 têm o subnível s  ocupado, formando unicamente o bloco S da tabela. Os grupos 

que vão de 3 ao 12 são ocupados pelo subnível mais energético d, formando o bloco D na 

tabela (Figura 6) e assim sucessivamente. (ATKINS, et al., 2008). 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Tabela periódica dividida por blocos s, p, d, f. Fonte: Autoria própria. 

 

 Com a elucidação acerca das distribuições eletrônicas, orbitais e camadas eletrônicas 

pode-se verificar porque cada elemento se encontra numa dada posição na tabela periódica, e 

porque a tabela periódica apresenta essa aparência em forma de uma “muralha de castelo”. 

 Desde então, a tabela tem sido uma ferramenta extremamente utilizada pelos químicos 

para entender comportamentos e fazer previsões de fenômenos e reações. E, na educação, 

principalmente de nível técnico em Química e áreas afins, ela transcende essa definição de 

ferramenta coexistindo como conteúdo no currículo.   

 Os fatores históricos, acerca da aceitação de uma teoria, disputas no meio científico, a 

interdependência da evolução dos conceitos e do conhecimento acerca da estrutura da matéria, 

e o questionamento da aparência da tabela periódica, foram fundamentais para pensar e para 

organizar uma aula ministrada, bem como na confecção dos casos para os quais o livro “A 

colher que desaparece” (KEAN, 2011) serviu como fonte de inspiração.  

  

1.3  O livro “A colher que desaparece” 

 Os textos literários possuem a capacidade de promover e despertar no leitor a 

possibilidade de comoção, cativação e, até mesmo, de identificação com a história e os fatos 

que estão sendo contados neles, além de possibilitá-lo a ser transportado a épocas passadas. 

 Pode-se depreender outra característica própria desses textos, a linguagem literária. 

Ela é caracterizada pelo “dinamismo, espaço para perguntas e envolvimento do leitor” 

(ALMEIDA; RICON apud COELHO; SALOMÃO, 2014).  
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 A Colher que Desaparece, de Sam Kean, publicado em 2011, narra vários fatos 

históricos evolvendo o uso e a descoberta dos elementos químicos e o que havia por traz de 

cada acontecimento. O autor caminha por toda a tabela periódica mostrando alguns conceitos 

científicos e propriedades dos elementos, mas sem deixar de remeter a algum fato que o tenha 

envolvido.  Por exemplo, no primeiro parágrafo da página 25 do livro, o autor ao falar 

sobre o elemento Antimônio disserta um episódio que ocorreu no século VI a.C, com o então 

rei da época babilônica Nabucodonosor II que, para pintar as paredes de amarelo do palácio 

utilizou uma tinta que continha mistura de chumbo e antimônio. Após alguns dias, o rei, como 

narra o livro, enlouqueceu e passou a comer grama como animal selvagem. Uma das teorias 

que explica esse episódio do rei ter enlouquecido, se encontra no fato da presença do excesso 

de chumbo nessas tintas antigas; quando em excesso no corpo leva ao mal funcionamento do 

sistema nervoso central, fazendo com que o indivíduo tenha alucinações. 

 O livro contém 374 páginas, contabilizadas desde a contracapa até o índice; ele 

também conta com 19 capítulos os quais são divididos em 5 partes, onde cada parte apresenta 

um tema a ser abordado. Dos 19 capítulos, dois deles serviram de inspiração para elaboração 

dos casos, os quais serão abordados com mais detalhes na metodologia e resultados e 

discussão.   

 O livro traz, também, a desmitificação do papel da ciência com objetivos somente 

benéficos para a sociedade e outros aspectos históricos ligados à tabela periódica e aos 

elementos, o que possibilitou a confecção dos casos para o método de ensino empregado 

nessa experiência pedagógica. 
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1.4  Objetivo geral  

Fazer uma intervenção pedagógica sobre a Tabela Periódica em duas turmas de uma escola de 

formação técnica em Química, aplicando e avaliando o método de estudo de casos enquanto 

variante da Aprendizagem Baseada em Problemas, com o livro “A colher que desaparece” 

como fonte diferencial de inspiração.  

1.5  Objetivos específicos  

 Abordar o conteúdo Tabela Periódica, numa perspectiva histórica; 

 Desmistificar, na aula ministrada, a ciência como produto de saberes prontos e 

irrefutáveis; 

 Mostrar aos alunos de que forma a confecção da Tabela Periódica está intrinsecamente 

relacionada com a Teoria Atômica; 

 Possibilitar recursos aos alunos para autonomia na resolução dos casos; 

 Incentivar a capacidade de tomada de decisões e a habilidade de trabalharem em 

grupo, como previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio; 

 Avaliar a estratégia didática aplicada no presente trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Quem está em constante contato com a área educacional entende e percebe que, por 

mais que muitas estratégias metodológicas tenham sido desenvolvidas ao longo das décadas, 

os currículos estão um pouco aquém de se ter uma visão de ensino centrada no aluno.  

 Quando se trata de ensino de Química a visão dos alunos é a de que a matéria é difícil, 

densa, incompreensível. São inúmeras fórmulas, teorias, aplicação de conteúdos desconexos 

entre a própria Química em si (como é o caso da Tabela Periódica e as Teorias Atômicas), que 

trazem como consequência essa inverdade acondicionada por muito tempo no âmbito escolar.  

 Ensinar ciências, Química e outras áreas, exige do professor dedicação e busca por 

constante aprimoramento, pois de fato, no caso da Química, abordar algo que nem mesmo os 

próprios professores da área puderam visualizar - a existência do átomo, por exemplo -, exige 

uma tarefa árdua.   

 Diante da desvalorização que os educadores enfrentam, e do avanço tecnológico que 

deixa os alunos cada vez mais dispersos, é bem verdade que cobrar somente dos professores 

que a educação funcione e os alunos aprendam é, minimamente, injusto. 

 No entanto, a busca por bons resultados e o sentimento de que dias melhores podem 

vir, faz com que muitos educadores não desistam da educação e busquem se reinventar nas 

suas formas de abordarem os conteúdos em sala de aula. 

 Nessa perspectiva, com relação às problemáticas e os desafios enfrentados na 

educação, e tendo em vista as Diretrizes Curriculares para o Ensino Profissional e Técnico, o 

presente trabalho buscou fazer uma intervenção pedagógica utilizando a estratégia 

metodológica de estudo de casos.   

 O livro Estudo de casos no ensino de Química (2010) de Luciana Passos Sá e Salete 

Linhares Queiroz serviu como base referencial para o norteamento da metodologia quanto às 

etapas do trabalho. Para a classificação dos casos e suas estratégias os artigos What makes a 

good case? (1998a) e Sorting potatoes for Miss Bonner – bringing order to case study 

methodology throug a classification scheme (1998b) de Herreid, foram as bases referenciais.  

 O método de estudo de casos, bem como os referenciais teóricos mencionados 

anteriormente, encontram-se descritos adiante. 
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2.1 Método de estudo de casos enquanto variante do Aprendizado Baseado em 

Problemas (Problem Based Learning) – PBL  

 No ensino de ciências, a princípio, o primeiro educador da área com iniciativa de 

conceber uma disciplina que utiliza o método de estudo de casos no currículo foi James B. 

Conant. Sua iniciativa se deu nos anos de 1800 na Universidade de Harvard, em suas aulas de 

história da ciência (VELLOSO, 2009).  

 O método é referido também como variante do modelo original de Aprendizado 

Baseado em Problemas, também conhecido como Problem Based Learning – PBL – o qual se 

originou na escola de Medicina da Universidade de McMaster, no Canadá, no fim dos anos 

sessenta (SÁ; QUEIROZ, 2010).  

 Segundo Waterman (1998), em ambos os métodos os alunos são postos diante de um 

caso, elaborado pelo professor, onde esse caso narra uma história na qual o personagem 

confronta dilemas ou decisões. Divididos em pequenos grupos, os estudantes, familiarizados 

com o personagem e com o contexto dos casos são incitados a investigarem os fatos e 

proporem solução(es) para o caso. 

 Outro aspecto comum ao PBL e sua variante, estudo de casos, é que ambos estimulam 

a autonomia dos alunos, quanto à destreza de resolução de problemas de forma interativa, e 

colocam os alunos em contato com problemas reais. Ambos são métodos os quais permitem 

que o aluno seja responsável pelo seu próprio aprendizado, uma vez que trabalha com estudo 

autodirigido. 

 No entanto, ainda segundo Waterman (1998), o objetivo dos métodos é antagônico. 

Enquanto o PBL tem o objetivo centrado na aprendizagem do assunto científico em si
8
, o 

método de estudo de casos tem o objetivo centrado no desenvolvimento das habilidades para 

tomada de decisões e posterior resolução dos casos.  

 Mediante a riqueza de vantagens promovidas pelo uso do PBL, este logo se difundiu 

por faculdades de medicina de distintos países, como Holanda (Universidade de Maastricht) e 

Estados Unidos (Escola de Medicina de Harvard). 

 Segundo Sá e Queiroz (2010, p.1) “No Brasil, a Faculdade de Medicina de Marília e a 

Faculdade de Medicina do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Londrina 

iniciaram um currículo baseado no método em 1997 e 1998, respectivamente.” Recentemente, 

mais especificamente em 2007, o curso de medicina da Universidade Federal de São Carlos 

adotou o método em seu currículo.  

                                                           
8
 É como se, para o PBL, o desenvolvimento das habilidades para tomada de decisões viesse como uma 

consequência de se trabalhar com ele e não como o objetivo do método original.  
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 No que concerne à popularização do método de Estudo de Casos no ensino de 

ciências, o primeiro de uma série de artigos publicados no Journal of College Science 

Teaching (renomada revista da área de educação em ciências) foi o artigo Case studies in 

Science – a novel method of Science Education (Herreid, 1994). Essa publicação deu origem à 

seção denominada The case study (O estudo de caso), a qual permanece até os dias atuais 

(SÁ; QUEIROZ, 2010).  

 Ao âmbito internacional, na Universidade de Buffalo, Estados Unidos, por exemplo, 

são realizadas conferências anuais e escolas de verão sobre o método, com o intuito de 

tratarem aspectos práticos da sua aplicação (VELLOSO, 2009).  

 Segundo Sá e Queiroz (2010), além da incorporação de seções destinadas ao estudo de 

casos em revistas renomadas e a realização de eventos e conferências, a publicação dos casos 

em sites oficiais das universidades também contribui para a popularização do método, uma 

vez que outros professores podem ter acesso aos casos prontos e, assim, aplicá-los.  

 No que se refere à popularização do método de estudo de casos no ensino de Química, 

torna-se importante falar da criação, em 1998, de uma seção específica na revista Journal of 

Chemical Education, denominada Teaching with problems and case studies (Ensinando com 

problemas e estudos de casos). Os editores da revista reconheceram que, até aquele momento 

(1998), existiam poucos casos específicos para a área de Química, sendo assim, enxergaram 

uma necessidade de se criar essa seção específica destinada ao método em questão para o 

ensino de Química. (SÁ; QUEIROZ, 2010) 

 Ao âmbito nacional, segundo Sá e Queiroz (2010), a apresentação de trabalhos nos 

anais dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPECs –, bem 

como em congressos de estudos os quais relatam propostas didáticas para o ensino de 

Química baseados em estudo de casos, tem contribuído para a popularização do método em 

questão.  

 No que tange a confecção de um caso existem alguns aspectos os quais devem ser 

levados em consideração. As características que um caso deve possuir, bem como, as 

estratégias concernentes à sua aplicação, estão elencadas e descritas no subtópico a seguir.  

 

2.1.1  Produção e estratégias de casos para utilização no ensino de ciências   

 Como mencionado nos parágrafos anteriores do presente tópico, a produção e seleção 

da estratégia dos casos investigados estão baseados nas definições propostas por Herreid 

(1998a) e (1998b).  



34 
 

 Clyde Herreid, professor da Universidade de Buffalo, Estados Unidos, tem 

organizado, ao longo das duas últimas décadas, escolas de verão e eventos os quais visam a 

capacitação de educadores para empregar o método de estudo de casos. (VELLOSO, 2009).  

 Segundo Herreid (1998a) para confecção de um “bom” caso deve-se levar em 

consideração alguns aspectos descritos no Quadro 3:  

 

Quadro 3. Considerações propostas por Herreid para um “bom caso”. 

Aspecto Descrição breve 

Um bom caso narra uma história Com desfecho no seu final. 

Um bom caso desperta interesse pela questão 
O caso deve ter uma questão a ser resolvida; deve 

descrever um drama, um suspense. 

Um bom caso deve ser atual 
Deve tratar de questões que levem o estudante a 

perceber que o problema é importante. 

Um bom caso produz empatia com os 

personagens centrais 

Os personagens devem influenciar na tomada de 

decisões. 

Um bom caso inclui citações 
Citações criam vida aos casos, sendo assim, é uma 

estratégia para cativar e criar a empatia requerida. 

Um bom caso é relevante ao leitor 
Os casos devem envolver situações que os estudantes 

saibam enfrentar. 

Um bom caso deve ter utilidade pedagógica Deve ser útil para o aluno e o curso. 

Um bom caso provoca um conflito 
Os casos, em sua maior parte, são fundamentados 

sobre algo controverso. 

Um bom caso força uma decisão Deve haver seriedade envolvida na solução dos casos. 

Um bom caso tem generalizações Não deve ser específico para uma curiosidade apenas. 

Um bom caso é curto 

Deve ser suficientemente longo para introduzir um 

fato, mas não tão longos a ponto de provocar uma 

análise tediosa. 

Fonte: Autoria própria baseado no artigo de Herreid (1998a). 

 

 A título de exemplo tem o caso intitulado “Reciclagem de materiais” elaborado por Sá 

(2010), Figura 7, com alguns elementos destacados apontados, pode ser considerado um bom 

caso: 
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Figura 7. Exemplo de um bom caso, considerando-se as definições propostas por Herreid.  Fonte: Print retirado 

do Anexo A da tese de mestrado “Estudo de casos na promoção da argumentação sobre questões sóciocientíficas 

no Ensino Superior de Química” (SÁ, 2010). 

 

 Quanto às estratégias para utilização de casos no ensino de ciências, Herreid (1998b) 

elaborou algumas classificações, dentre elas:  

 Formato de aula expositiva: neste formato o caso tem forma de uma história contada 

pelo professor aos estudantes, de forma muito elaborada e com objetivos específicos.  

 Formato de discussão: o caso é apresentado pelo professor como um dilema. Os 

alunos, de forma individual, expõem suas perspectivas e sugestões com relação à 

solução do caso.  

 Formato de atividades em pequenos grupos: os casos são narrativas que devem ser 

solucionadas e estão relacionadas ao contexto social e/ou profissional em que os 
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alunos estão imersos. Neste formato, os casos devem ser analisados por grupos de 

estudantes que trabalhem em colaboração.  

 Segundo Sá e Queiroz (2010) há na literatura aplicações de Estudos de Casos nos 

quais professores utilizam um dos formatos mencionados acima, com algumas variações. A 

título de exemplo tem o método do Caso Interrompido, descrito por Herreid (2004) enquanto 

variante do formato de atividades em pequenos grupos. Nele, em suma, quando os alunos 

estão divididos em pequenos grupos, o professor usa um caso fornecendo um problema, 

solicita que os alunos discutam o caso e relatem suas ideias. O professor então fornece 

informações adicionais e uma nova discussão se inicia. 

 Além disso, existem inúmeras fontes de inspiração que podem ser utilizadas na 

produção dos casos, tais como artigos de divulgação científica, artigos originais de pesquisa, 

filmes comerciais.  

 Dessa forma, a escolha do livro “A colher que desaparece” pode ser considerada uma 

fonte diferenciada de inspiração, uma vez que as comumente usadas são as descritas no 

parágrafo anterior, e não um livro em si. 

  O que torna-se ainda mais importante do que todas as classificações e definições 

acerca do método em questão é a forma como ele está voltado para o ensino de Química, 

como a variante da PBL contribui para a aprendizagem e desenvolvimento de certas 

habilidades do aluno e, de que forma o estudo de caso exige uma participação ativa do 

docente. 

 Essa estratégia possibilita ao aluno fazer relação entre o conteúdo e uma situação da 

vida real, uma vez que, sendo o caso segundo os critérios de Herreid (1998a), o aluno precisa 

ter meios para solucionar o problema em questão. Além disso, a estratégia metodológica 

contribui para desenvolver o pensamento crítico, a tomada de decisão e instiga a curiosidade 

(PICOLLI, 2016).  

 A variante da PBL exige uma participação, de fato, ativa do professor, ou seja, sua 

presença não se restringe a qualquer elaboração ou escolha do caso em si e posteriormente sua 

aplicação. A sua participação já se inicia quando ele deve dominar o conteúdo e transcender 

esse domínio, como uma espécie de desafio pessoal-profissional, e por uma avaliação prévia 

dos alunos que ele acompanha, pelo conhecimento do perfil da turma e o ambiente que estão 

inseridos, para a escolha adequada do caso (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014). 

 Para o presente trabalho, dois casos foram elaborados, e para que os alunos pudessem 

ser capazes de solucioná-los, foi necessário trabalhar o conteúdo de Tabela Periódica e suas 

propriedades.   



37 
 

3.  METODOLOGIA  

3.1 Quanto à classificação da pesquisa 

  Em duas turmas de escola técnica em Química uma intervenção pedagógica foi 

realizada pela aplicação do método de estudo de casos, com o intuito de melhorar as 

aprendizagens sobre tabela periódica, e, posteriormente, essa intervenção foi avaliada. Nesse 

sentido, pode-se entender que a pesquisa realizada se tratou de uma pesquisa avaliativa. 

 Segundo Minayo (2011) a prática avaliativa pode ser introduzida no ambiente (escola) 

como uma ação externa que vai analisar determinada intervenção ou problema. Além disso, a 

avaliação não é necessariamente a modalidade presente na educação, enquanto somativa, mas 

é entendida como “um conjunto de atividades técnico-científicas que buscam atribuir valor de 

eficiência a processos de intervenção em sua implementação e resultados.” (MINAYO, 2011, 

p. 3).  

 Quanto à forma de abordagem do problema pode ser classificada como qualitativa, 

pois nesta forma de abordagem o próprio ambiente (escola) é fonte direta para coleta de 

dados, ou seja, “o pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo 

[alunos] em questão. Não há dados estatísticos como o centro do processo de análise do 

problema” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70).  

  

3.2  Quanto às etapas do desenvolvimento do trabalho 

 A aplicação do trabalho foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ – campus São Gonçalo, localizado no bairro de Neves. 

O instituto conta com cursos técnicos (integrados e subsequentes), pós-graduação e extensão. 

Dentre os cursos técnicos ofertados está o de Química, modalidade à qual foi aplicado o 

trabalho.  

 O IFRJ, nesse campus, fez parte do grupo de escolas parceira do PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – subprojeto Química/Niterói. Com a autora 

dessa monografia tendo acompanhado semestres anteriores, pelo PIBID, a rotina da escola, 

esta se tornou o local de preferência para realização do trabalho.  

 Diferentemente das escolas de ensino regular, que geralmente contam com o currículo 

oficial para o norteamento dos conteúdos a serem abordados durante o ano letivo, os Institutos 

Federais contam com o Plano de Curso, específico para cada modalidade de curso, o qual 

reúne, dentre outras coisas, o ementário e a matriz curricular.  
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 O trabalho foi desenvolvido em duas turmas do 1º período do segundo semestre de 

2018, 101-A e 101-B, com 27 e 35 alunos, respectivamente. A matriz curricular para o 

primeiro período tem, dentre outras disciplinas, a Química Geral I, cuja ementa apresenta, 

dentre outros conteúdos, a Classificação Periódica. A ementa não possui eixos temáticos para 

serem trabalhados; nela constam somente os conteúdos listados, sem detalhamentos.   

 A Classificação Periódica abarca o estudo relacionado aos elementos, sendo assim, 

deve-se trabalhar a atomística, distribuição eletrônica e a tabela periódica em si. A partir desse 

conteúdo previsto na ementa, e mediante a análise do perfil dos alunos de cada turma, pôde-se 

pensar como os casos e a aula seriam elaborados e o nível de aprofundamento de cada um 

deles. Isso porque as turmas vinham sendo acompanhadas desde o início do semestre letivo. 

 O desenvolvimento do trabalho no IFRJ durou dois meses, contando desde o primeiro 

dia do início das aulas, em que a turma foi acompanhada, até a aplicação dos casos. O início 

se deu na primeira semana de agosto de 2018 e o término se deu na primeira semana de 

outubro.  

 Para melhor compreensão e norteamento do trabalho, a metodologia pode ser 

subdividida em 2 eixos principais: quanto a elaboração dos dois casos em si e quanto ao 

desenvolvimento do trabalho na escola, os quais serão detalhados a seguir.  

 

3.2.1  Quanto à elaboração dos dois casos  

 A confecção dos casos foi fruto de muitos cuidados. A primeira etapa consistiu na 

pesquisa bibliográfica cujas fontes de pesquisa foram o livro “Estudo de casos no ensino de 

Química” e os artigos de Herreid (1998a) e (1998b) para a parte metodológica em si e quanto 

ao formato que se adotou para serem considerados bons casos; a outra fonte de pesquisa foi o 

livro “A colher que desaparece” o qual serviu como a própria fonte diferenciada de inspiração 

dos os casos em si.  

 Após a realização da pesquisa bibliográfica, a segunda etapa consistiu na análise dos 

alunos. Conhecer o perfil deles, levar em consideração que o corpo discente está cursando o 

técnico em química; que muitos alunos, sequer, ouviram falar da tabela periódica; conhecer o 

nível inicial de dificuldade em Química Geral I, como um todo. Foram considerações 

importantes para saber o nível de aprofundamento dos casos que seriam elaborados.  

 Tendo em vista a análise, a terceira etapa consistiu na escolha do formato que seria 

utilizado. O intuito era que o trabalho aplicado pudesse ser dinâmico, sendo assim, o formato 

que mais corroborou foi o formato de atividades em pequenos grupos. As turmas em si, cada 
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uma na sua individualidade, eram unidas e compostas por adolescentes muito curiosos, 

espertos e acolhedores. No entanto, ainda que tivessem essas características, coloca-los para 

trabalharem em grupos poderia ser um desafio, pois, eles deveriam saber aceitar visões 

diferentes a respeito do caso, interpretações divergentes, uma solução que pudesse ser 

diferenciada, entre outros fatores.   

 A quarta etapa consistiu na confecção dos dois casos – elaborados pela autora desse 

trabalho monográfico – e inspirados no livro. Essa foi a etapa que exigiu muitos cuidados. 

Primeiramente porque os casos não podiam consistir em meras curiosidades sem um fim 

pedagógico e científico; em segundo lugar, porque os casos precisariam seguir pelo menos 

algumas considerações sugeridas pelo Herreid (1998a) para serem considerados um “bom 

caso”.  

 Os títulos dos casos foram deixados como estavam, originalmente, nos capítulos do 

livro de onde foram retirados: caso 1 “Elementos em tempo de guerra” e caso 2 “Elementos 

artísticos”. O caso 1 pertence ao capítulo 5 cujas páginas 82 a 87 serviram de inspiração. O 

caso 2 pertence ao capítulo 14 cujas páginas 230 a 232 serviram de inspiração.  

 Tendo os casos elaborados, a quinta e última etapa consistiu na produção de um guia: 

Guia para Análise e Solução de Casos (APÊNDICE A) o qual orientou os alunos e os ajudou 

na solução dos casos. Esse guia foi confeccionado baseado pelo proposto por Sá e Queiroz 

(2010).   

 Por fim, tendo os dois casos e o guia produzidos, o trabalho pode ser aplicado nas 

turmas. As etapas para o desenvolvimento do trabalho na escola encontram-se descritas a 

seguir. 

 

3.2.2  Quanto ao desenvolvimento do trabalho no IFRJ  

 Para se alcançar os objetivos pretendidos, o desenvolvimento do trabalho contou com 

as seguintes etapas:  

 

Etapa 1 

 Esta etapa consistiu em toda pesquisa bibliográfica envolvida na escolha da estratégia 

metodológica, na fonte de inspiração para os casos, nos referenciais teóricos e no conteúdo 

químico, como Teoria Atômica e Tabela Periódica. 

Etapa 2  
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 Após a pesquisa bibliográfica, a etapa seguinte consistiu na elaboração da aula teórica 

(APÊNDICE B), e da atividade de construção da Tabela Periódica (APÊNDICE C). Ambas 

foram aplicadas numa mesma aula cujo tempo foi de 1h30. Desse tempo, cerca de 40 minutos 

foram reservados para a aula teórica e 50 minutos para eles realizarem a atividade. 

 Ao término da aplicação da atividade, os alunos foram orientados sobre o estudo de 

casos que fariam, dentro de 2 semanas, assim que o próprio professor deles abordasse e 

terminasse o conteúdo de propriedade periódica nas aulas seguintes. Explicou-se, sem muitos 

detalhamentos teóricos, o que seria o estudo de caso e o objetivo pretendido (solucionar os 

casos).  

Etapa 3  

 Após 2 semanas da aplicação da atividade e da aula de tabela periódica, tendo o 

professor deles abordado o conteúdo de propriedades periódicas, a estratégia  metodológica de 

estudo de casos foi desenvolvida com os alunos. Inicialmente, foi recordado o que se esperava 

com o trabalho que fosse realizado por eles (solucionar os casos). Em seguida, os alunos 

foram divididos em 4 grupos. Como o número de alunos era diferente, cada turma ficou com 

os seguintes grupos, descrito no Quadro 4: 

 

Quadro 4. Descrição da quantidade que cada grupo acomodou de alunos 

Turma \ Grupos I II III IV 

101-A 9 alunos 9 alunos 9 alunos 8 alunos 

101-B 6 alunos 7 alunos 7 alunos 7 alunos 

Fonte: autoria própria 

 

 O intuito da divisão em grupos está relacionado quanto à estratégia da utilização de 

casos no ensino de ciências, que, como discutido em parágrafos anteriores, para o presente 

trabalho foi o formato de atividade em pequenos grupos.    

 Tendo os 4 grupos necessários definidos e os dois casos, a serem investigados, 

elaborados, dois grupos receberam o caso 1 “Elementos em tempo de guerra” e dois grupos o 

caso 2 “Elementos artísticos”. Para cada grupo também foi disponibilizado o “Guia para 

análise e solução de casos” que apresentava o mesmo padrão para todos.  

Etapa 4  

 A quarta e última etapa do desenvolvimento abarcou a avaliação do trabalho aplicado 

e da aprendizagem. A avaliação do trabalho foi realizada mediante um debate, no final da 

discussão e apresentação dos casos de cada grupo, onde cada um, segundo sua própria 

vontade, dizia o que achou da metodologia, se pensaram que os casos eram difíceis, a 
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dificuldade que eles tiveram; em que a metodologia os ajudou e, se eles acharam algum ponto 

negativo. As respostas foram filmadas, mediante o uso de um celular. Quanto à avaliação da 

aprendizagem, o próprio guia de análise e a própria solução dos casos, feita pelos alunos, 

foram uma avaliação. Uma vez que, eles tendo que utilizar os conceitos químicos que 

aprenderam para solucionar os casos e dissertarem no guia de análise como eles chegaram na 

resposta, foi uma forma de demonstrarem aprendizagem e certo domínio do conteúdo em 

questão.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Dos casos  

 A confecção de casos, quando elaborados pelo próprio professor, exige uma 

participação ativa dele no sentido de que há um trabalho minucioso que transcende uma 

simples escolha de um assunto e criação de personagens. Permeando este caminho, a 

elaboração dos dois casos tinha que estar um pouco além do cumprimento de exigências e 

padrões estabelecidos para serem considerados um “bom caso”. Não desmerecendo essas 

considerações, mas é que o fim pedagógico, a forma como o conteúdo seria cobrado e o nível 

de aprofundamento dele deveriam ser um dos pontos principais para elaboração dos casos.  

 Somado aos fatores relacionados acima, a escolha dos capítulos do livro foi, inclusive, 

uma forma de desafio pessoal, pois é justamente nesse sentido - do professor buscar se 

reinventar, se superar quanto às formas em que ele pode abordar os conteúdos, elaborar uma 

aula contextualizada (por exemplo) ou, como neste trabalho de conclusão, criar casos – que o 

motiva na busca por aulas que estejam além do tradicionalismo enraizado nas escolas.  

 Após a leitura de cada capítulo do livro, as páginas que podiam ser promissoras para 

servirem de inspirações eram demarcadas e separadas. Como os casos não deveriam ser meras 

curiosidades, os capítulos selecionados foram relidos e reanalisados, sendo assim, houve certa 

dificuldade da escolha das páginas que pudessem servir de inspiração.  

 Seguindo esse raciocínio, somente dois capítulos foram promissores para a elaboração 

dos dois casos: o capítulo 5, para o caso 1, que abordava o uso do bromo na composição de 

gases lacrimejantes utilizados no contexto da Segunda Guerra Mundial e a substituição 

posterior dele pelo elemento cloro, que como consequência potencializou o efeito dos gases. 

Com este caso a ideia era trabalhar o conteúdo químico relacionado à propriedade periódica 

raio atômico e trabalhar o peso atômico para explicar porque o uso do cloro potencializou o 

efeito do gás, se ambos os elementos pertencem ao mesmo grupo na tabela periódica; e o 

capítulo 14, para o caso 2, que abordava a história de Döbereiner na sua busca pelos 

elementos os quais fizeram parte da tríade, precursora da tabela periódica. Com este caso a 

ideia era trabalhar a questão da organização dos elementos num mesmo grupo da tabela 

periódica por apresentarem semelhanças quando reagem, assim como o crescimento dos pesos 

atômicos e do raio atômico conforme se desce ao longo de uma família. Além disso, a ideia 

também era de recordar as tríades propostas por Döbereiner, mas de forma que não fossem 

muito evidentes quais eram esses elementos.   
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 Como o livro narra histórias, as páginas escolhidas sofreram pequenas adaptações. 

Elas foram utilizadas nos casos como parte de citações, consideradas como um dos aspectos 

necessários para que fossem considerados um “bom caso”. A ideia central, em ambos os 

casos, era de que os próprios alunos pudessem ser uma tabela periódica e ajudar os 

personagens a solucionar os casos, remetendo à questão de que um “bom caso” deve produzir 

empatia do leitor com os personagens.  

 O caso 1 “Elementos em tempo de guerras”, apresentado na Figura 8, tem uma parte 

do texto transcrita diretamente do livro, em itálico. Ele foi adaptado retirando-se algumas 

frases não relevantes e as palavras “bromo” e “cloro” que foram substituídas por “elemento 

neutro de 35 elétrons” e “elemento 17”, respectivamente. Sendo assim, os alunos precisariam 

recordar que quando se tem um elemento neutro, o número atômico é igual ao número de 

elétrons, por exemplo, e eles deveriam de fato utilizar a tabela periódica para encontrar quais 

seriam tais elementos.  

 Com relação às definições de Herreid (1998a) para o caso 1 ser considerado um “bom 

caso”, a própria Figura 8 contém alguns dos aspectos destacados e apontados. A dificuldade 

encontrada para seguir as suas definições se deu no aspecto de que “um bom caso é curto”. 

Elaborar um caso que tenha algumas das suas definições, ainda ter como inspiração um livro, 

e ser curto exigiu cuidados para se saber quantos parágrafos seriam necessários do livro e 

como encaixar uma história que ao mesmo tempo que tivesse algum fim pedagógico, sem 

parecer curiosidade, tivesse relevância aos alunos e não ficasse longo.  

 

 

CASO 1: Elementos em tempo de guerras 

 Vader é um estudante de técnico em Química que sempre gostou de ler livros e estudar. Um 

dos seus livros preferidos é “A colher que desaparece” do autor Sam Kean.  

 Em um dos vários capítulos interessantes que lê, Vader se depara com casos descritos no 

livro, que ocorreram, mais especificamente, no cenário da Primeira Guerra Mundial, e que chamam 

atenção dele. Veja: 

 (...) Alguns anos anteriores, por volta de 1910, trabalhos secretos com agentes químicos 

concentravam-se no elemento neutro de 35 elétrons, um elemento que era uma granada energética. 

(...) A substância simples do elemento 35 é particularmente irritante aos olhos e o nariz. 

 (...) Quando a guerra eclodiu, em 1914, a França de imediato lançou bombas de gás do 

elemento 35 sobre as tropas alemãs que avançavam sobre o país. 

Um bom caso narra uma história 

Um bom caso inclui citações 
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 (...) No início de 1915, os alemães tinham de dar troco para os gases lacrimejantes franceses. 

Porém, de uma maneira perversa, os alemães testaram suas bombas no exército britânico, que não 

estavam armados com gases. Felizmente, assim como no ataque francês, o vento dispersou o gás. 

 (...) Ao inspecionar os maus resultados no campo de batalha, Haber abandonou o elemento 

35 e redirecionou seus esforços para um primo químico dele, o elemento 17. (...) Ele é ainda mais 

agressivo em seu ataque a outros elementos na busca de mais um elétron. Ele faz a pele das vítimas 

ficar amarela, verde e preta. 

 Conforme Vader foi lendo o capítulo, começou a ter interesse sobre que elementos seriam 

esses, e, quais propriedades atômicas e periódicas podiam levar o elemento 35 a ser reativo e usado 

em bombas lacrimejantes. E também pensou: por que o elemento 17 seria ainda mais reativo que o 

35?  

 Vader, então, decide fazer uma verdadeira busca investigativa na tabela periódica para obter 

respostas. 

 Vocês são essa tabela periódica e têm a missão de esclarecer a ele sobre quais 

propriedades periódicas e atômicas desses elementos o ajudam a obter as respostas. 

 

 

 

Figura 8: O caso 1 “Elementos em tempo de guerras” contendo os aspectos segundo as definições de Herreid 

(1998a). 

 O caso 2 “Elementos artísticos”, apresentado na Figura 9, tem uma parte do texto 

também transcrita diretamente do livro, em itálico. Ele também foi adaptado retirando-se 

algumas frases não relevantes e as palavras “estrôncio”, “cálcio” e “bário” que foram 

substituídas por “elemento de número atômico 38”, “elemento 20” e “elemento de peso maior 

que o 20”, respectivamente. Sendo assim, os alunos precisariam identificar e saber que esses 

elementos agrupados numa mesma família apresentam propriedades semelhantes e elas estão 

alocadas na tabela periódica pela ordem crescente da sua massa atômica conforme descemos 

ao longo do grupo na tabela. Eles deveriam de fato utilizar a tabela periódica para encontrar 

quais seriam tais elementos.  

 Com relação às definições de Herreid (1998a) para o caso 2 ser considerado um “bom 

caso”, na própria Figura 9 contém alguns dos aspectos destacados e apontados. A dificuldade 

encontrada foi a mesma que no caso 1.  

 

 

 

Um bom caso produz empatia com o personagem central 

Um bom caso é curto 

Um bom caso desperta interesse pela questão 
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CASO 2: Elementos artísticos 

 

 Ana Luiza é uma estudante de técnico em Química que sempre foi bastante curiosa e amante 

de livros, principalmente aqueles de ciência ou historias científicas. O livro preferido e queridinho 

dela é “A colher que desaparece” do autor Sam Kean.  

 Numa tarde de domingo, ela decide continuar a leitura do seu livro favorito. Um dos 

capítulos, que ela se encontra, narra como uma parte da tabela periódica teve influência da 

aristocracia, onde o nome de muitos elementos remete a mitos antigos, originam do latim ou grego 

(por exemplo, o praseodímio (Pr) significa “gêmeo verde”).  

 Além disso, o capítulo se resume em contar como a tabela periódica começou a ser pensada. 

Durante sua leitura, ela se deparou com um caso curioso experimentado por Döbereiner, e que 

chamou atenção dela. Veja:      

 (...) A pesquisa de Döbereiner concentrou-se em encontrar formas precisas de pesar 

elementos, e o elemento de número atômico 38 era novo e raro, um desafio.  

 (...) Döbereiner partiu para o estudo de suas características. Mas, ao refinar os números do 

elemento 38, ele percebeu algo estranho: seu peso ficava exatamente entre os pesos do elemento 20 

e de outro elemento de peso maior que o 20. Além disso, quando estudou sua composição, o 

elemento raro e novo se comportava como os elementos 20 e o outro, mais pesado, nas reações 

químicas. De alguma forma, ele era uma mistura de dois elementos, um mais leve e outro mais 

pesado.  

 (...) Intrigado, Döbereiner começou a medir mais elementos com precisão, indo em busca de 

tríades.   

 Ana Luiza, com intuito de saber que elementos eram esses e porque esses elementos teriam 

propriedades semelhantes, foi até o seu quarto e pegou sua tabela periódica, para buscar possíveis 

explicações ao que fora observado.  

 

 Vocês são essa tabela periódica e têm a missão de esclarecer a ela sobre quais 

propriedades periódicas e atômicas desses elementos podem ajuda-la a obter as respostas. 

 

 

 

Figura 9: O caso 2 “Elementos artísticos” contendo os aspectos segundo as definições de Herreid (1998a). 

Um bom caso narra uma história 

Um bom caso inclui citações 

Um bom caso desperta interesse pela questão 

Um bom caso produz empatia com o personagem central 

Um bom caso é curto 
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4.2 Das aulas 

 A primeira parte da aula foi tecida para questionar aos alunos sobre o que eles 

pensavam ser uma tabela periódica e sua utilidade; como eles achavam que sua construção 

havia sido feita e se alguma vez tinham pensado sobre isso e, assim, realizar um debate. Para 

dinamizar a aula optou-se pelo uso do PowerPoint (Figura 10) onde constavam nos slides 

imagem ilustrativa do primeiro vestígio de uma tabela, dos principais cientistas envolvidos, da 

tabela periódica moderna e sua periodicidade, baseada nas configurações eletrônicas, e linhas 

do tempo para que os alunos pudessem fazer uma correlação temporal entre o 

desenvolvimento da tabela periódica e da teoria atomística.  

 

 

Figura 10. Autora da monografia ministrando a aula teórica. 

 

 O que acontece é que muitas vezes a Tabela Periódica é apresentada aos alunos como 

somente uma tabela que agrupa elementos e serve para consultar quando se tem o interesse de 

resolver algum exercício que peça para fazer distribuição eletrônica ou comparar os elementos 

quanto às propriedades periódicas. No entanto, é preciso se falar e discutir acerca da 

epistemologia dos conceitos químicos, porque a Tabela em si tem história, tem explicação, foi 

fruto de embates entre teorias antagônicas. Por isso, a importância de se fazer e ministrar uma 

aula que se possa debater, pois é justamente na oportunidade de uma sala de aula que o 

docente pode tentar derrubar esse status quo de que a ciência é pronta e irrefutável. 

 Segundo Trassi et al. (2001, p. 1336)   

Ensinar corretamente ao aluno como a tabela foi construída significa ensiná-lo como 

o homem pensa em termos de ciência, para que, através das informações recebidas, 

o aluno possa chegar à compreensão unilateral da realidade e do papel da Química, 

não adquirindo tais informações passivamente.   

 Permeando esse caminho, a segunda parte da aula foi pensada para se aplicar a 

atividade da construção da tabela. Uma vez que eles estudaram a atomística - distribuição 

eletrônica, orbitais - e a própria história da tabela, eles tiveram mais embasamento conteudista 

e histórico para realizarem a atividade. Cada aluno recebeu uma folha contendo uma tabela 

vazia que serviria de base para a construção da tabela periódica. Inicialmente, com meu o 
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auxílio eles anotavam em cada linha da tabela os 7 níveis (n) da camada eletrônica 

correspondente, e em cada coluna o número de elétrons contidos na(s) respectiva(s) camada(s) 

de valência. A seguir, na Figura 11, consta como exemplo uma parte da atividade realizada:  

 

 

 

Figura 11. Tabelas construídas na atividade por alguns dos alunos. 

 

 A tabela periódica construída na atividade tinha a sua forma mais longa, e não a 

convencional, na sua forma mais curta, que retira do corpo da tabela os elementos do bloco f. 

A partir da distribuição eletrônica inicial do elemento mais simples existente, o Hidrogênio, 

com (1s
1
) eles acrescentavam sempre 1 elétron a mais e podiam verificar que cada elemento 

se encaixava no seu devido quadriculado. A ideia da atividade era a de que eles pudessem, de 

fato, fazer a correlação entre a periodicidade da configuração eletrônica com a tabela 

periódica, e que a tabela transcendesse a ideia de ser somente uma fonte de consulta de 

número atômico e massa atômica, ressignificando-a ao construí-la, com seu perfil 

característico, em vista de seus próprios conhecimentos sobre a configuração eletrônica dos 

elementos químicos. 

 Quando a ideia de uma tabela periódica começava a tomar forma muitos alunos 

ficaram encantados expressando verbalmente interjeições como “Ahhhh” “Ihhhhh” seguidos 

de gírias “Que maneiro!” “Muito legal”, como indicativo que entenderam a atividade que 
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estavam realizando e um ar de surpresa mediante a felicidade de algo que tomou um novo 

significado para eles.  

4.3 Da aplicação dos casos 

 Após a entrega dos casos e do guia para eles, foi orientado que, a partir daquele 

instante eles deveriam, em equipe, apenas com a ajuda dos integrantes do grupo, caminharem 

o mais independente que pudessem. Eles deveriam ler o caso, o guia, discutir, debater e fazer 

anotações pertinentes. A seguir a Figura 12 mostra os alunos de ambas as turmas trabalhando 

em grupos.  

 

 

Figura 12. Os alunos de ambas as turmas separados em grupos tentando solucionar os casos e preencher o guia 

de análise.  

 

 Os alunos utilizaram a tabela periódica e todos os conceitos químicos (propriedade 

periódica, configuração eletrônica, atomística) e não químicos (criatividade, argumentos, 

trabalho em equipe) como meios para solucionarem os casos.  

 Foi estipulado um tempo, inicialmente, de 30 minutos para que eles pudessem 

solucionar os casos. No entanto, foi necessário aumentar em ambas as turmas, totalizando 60 

minutos, pois, inicialmente, eles demonstraram muita insegurança, sempre chamando para 

saber se estavam fazendo corretamente o guia de análise, por exemplo. Nesse momento, 

orientava os alunos tirando alguma dúvida que pudesse surgir com relação ao conteúdo (até 

porque, por serem alunos do 1º período, não se podia cobrar deles que soubessem ou 

lembrassem tudo sobre a propriedade periódica, por exemplo) e verificava se em algum 

momento eles desviariam o foco do trabalho, entre outras coisas. Ao mesmo tempo, se tinha o 

cuidado de encorajá-los para que confiassem no rumo que estavam tomando. A aplicação dos 

casos percorreu por alguns minutos assim, até que a autoconfiança deles pudesse ser 

estabelecida. 
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 Assim que todos os grupos finalizaram, os dois grupos que ficaram com o mesmo 

caso, cada um na sua vez, mediante a escolha de um representante do grupo, eleito por eles 

mesmos, dizia o título do caso, do que se tratava o caso, o que eles deviam solucionar, em voz 

alta. Além disso, o representante deveria desenvolver o raciocínio explicando como o grupo 

alcançou a resposta, com embasamentos e conceitos químicos.  

 A seguir consta parte da fala transcrita de uma representante de um dos dois grupos, da 

turma 101-A, que ficou com o caso 1 “Elementos em tempo de guerra”:  

 

– A gente pegou o caso 1 que fala sobre 2 elementos. A intencionalidade desse caso era de 

produzir bomba, pois era uma época de guerra e eles necessitavam de armamentos. Eles 

começaram utilizando o elemento 35, que era o bromo. O bromo causava irritação nos olhos, 

e tal... Certo desconforto. (...) Eles precisavam de algo que fosse mais potente (...). Eles 

precisavam de um armamento mais forte. Eles começaram a estudar e eles descobriram o 

elemento 17. Se você procurar ali na tabela, você vai ver que é o cloro. A gente se 

aprofundou e o texto falava que o cloro, ele pode causar irritação, essas coisas... (...) E tipo 

assim, o gás cloro é muito prejudicial, ele causa danos muito maiores, porque ele é um 

elemento mais forte. Quando você respira muito cloro, o seu corpo fica com excesso, há 

dificuldade de respiração, pode causar ataque cardíaco (...). Então era uma arma muito mais 

propícia a ser utilizado naquela ocasião.  A gente percebeu que nos estudos que foram feitos, 

podem ser utilizados principalmente o raio atômico e energia de ionização, porque tem a ver 

com a energia fornecida para retirar os elétrons do cloro que é maior que a do bromo, então 

o cloro causa danos maiores no corpo que o bromo.  

 

 Claramente, ela estava muito nervosa em falar publicamente, por isso algumas frases 

desconexas, sem alguma coesão. Percebi alguns conceitos errados na fala dela, no entanto, 

nesse momento não quis intervir, pois, poderia causar certo desconforto e algum 

constrangimento na situação. Esperei que o grupo seguinte se pronunciasse para saber a 

resposta dele.   

 Assim que ela terminou de falar, o outro representante do grupo, que pegou o mesmo 

caso, explicou que pensou diferente deles. Para esse grupo, o cloro era mais reativo porque 

era menos denso que o bromo e tinha um raio atômico menor porque está localizado no grupo 

na tabela periódica acima do bromo, então ele penetra com mais facilidade na pele e causa 

mais estragos. 
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 Nesse momento intervi, e expliquei que os conceitos utilizados para explicar a 

reatividade estavam corretos, exceto pela energia de ionização. Então recordei o que era 

energia de ionização para que percebessem que, de fato, não fazia muito sentido, para este 

caso, usar essa propriedade periódica. Pedi que refletissem acerca da localização dos 

elementos na tabela, questionando a eles em qual família eles pertenciam. Ambos os grupos 

responderam corretamente, “Família 17”. Sendo assim, indaguei a eles que, se os elementos 

pertencem a mesma família, então qual deveria ser o número de elétrons na camada de 

valência deles. Então, pensaram e responderam “7 elétrons”. Foi aí que percebi e entendi um 

erro construtivo da aluna, em que ela quis se referir na energia de ionização, no sentido de ter 

energia maior para retirar o elétron do cloro por ele ser menor que o bromo, então pensou que 

por ter energia maior, seria mais reativo. Então, expliquei que na verdade esses elétrons na 

camada de valência serviriam, em ambos os elementos, para fazerem ligação química 

formando alguma substância simples ou composta.  

 Levando-se em consideração que tratavam de duas turmas do 1º período, alunos entre 

13 - 15 anos, oriundos de realidades diferentes (e escolas também), unidos num mesma sala, 

as propriedades periódicas pensadas por eles, bem como o desenvolvimento dos argumentos 

na oralidade foram bem apresentados e dignos de orgulho, por se esforçarem em darem o seu 

melhor, se pronunciarem bem e buscarem, de fato, argumentos na tabela para solucionarem os 

casos, superando a vergonha de falar em público.   

 Quanto ao erro construtivo, que surgiu ao longo dos debates, Paulo Freire (1985, p. 

27) defende que:  

Então, nesse sentido a pedagogia da liberdade, ou da criação, deve ser 

tremendamente arriscada. Deve ousar-se ao risco, deve provocar-se o risco, como 

única forma de avançar no conhecimento, de aprender e ensinar verdadeiramente. 

Julgo importante essa pedagogia do risco, que está ligada à pedagogia do erro.  

 Ou seja, os erros não devem ser encarados pelo docente de forma irrepreensível, mas 

sim como forma de avanço no conhecimento. O erro é parte do processo de aprendizagem, 

que independentemente da tipologia, deve levar o aluno a construir seu próprio conhecimento 

numa perspectiva mais correta, sem desmerecê-lo ou fazê-lo sentir que cometeu a coisa mais 

absurda da vida dele.  

 Apesar do certo clima de tensão acerca do debate e da solução dos casos, os alunos se 

mostraram muito à vontade com os casos, empolgados, centrados e empenhados em resolvê-

los. Abaixo segue a foto (Figura 12) que consta um “recadinho químico” deixado para a 

autora do presente trabalho, em um dos Guias de Análise, muito criativo e que, em certa parte, 

demonstrou que de fato eles estavam familiarizados também com a tabela periódica.  
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Figura 13. Recadinho “químico” deixado pelos alunos na folha de resposta do Guia de Análise. 

   

4.4 Das avaliações 

 Para melhor compreensão acerca das avaliações obtidas no Guia para Análise e 

Solução dos Casos, as respostas com relação ao desenvolvimento do raciocínio deles, para 

mostrarem como chegaram nas respostas e solucionaram os casos, estão transcritas no Quadro 

5 e Quadro 6. Dos grupos que ficaram com o mesmo caso, foi escolhida uma resposta para 

cada turma. 

 

Quadro 5. Desenvolvimentos dos raciocínios para o caso 1 das duas turmas. 

 

Turma 
Caso  Desenvolvimento do raciocínio para a resposta 

101-A 1 

“Depois de analisarmos a tabela periódica, e localizarmos os respectivos elementos 

(bromo e cloro) vimos que o cloro é menos denso que o bromo e mais reativo, por 

estar em um grupo menor que a do bromo, ou seja, como o cloro está acima do 

bromo, seu raio atômico é menor, então sua penetração na pele é mais eficaz do que 

o bromo.” 

101-B 1 

“O cloro é mais reativo porque, ao analisarmos a tabela periódica, observamos que 

ele é menos denso e tem um raio atômico menor, portanto tem mais facilidade para 

entrar e irritar a pele.” 

 

 Apesar da insegurança acentuada no início da aplicação da metodologia, os alunos 

conseguiram solucionar o caso 1 e o caso 2; escreveram muito bem de acordo com a faixa 

etária e o nível de ensino deles e tiveram todo o cuidado de deixar claro nas respostas que, de 

fato, utilizaram a tabela periódica e as propriedades para solucionar o caso. 
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Quadro 6. Desenvolvimentos dos raciocínios para o caso 2 das duas turmas. 

Turma Caso Desenvolvimento do raciocínio para a resposta 

101-A 

 
2 

“Analisando as semelhanças entre a tríade: Ca, Sr e Ba, descobrimos uma 

semelhança entre a massa, na qual a massa do elemento 38 é o resultado da 

média da massa dos elementos 20(Ca) e 56(Ba), assim descobrimos os 

elementos que compõem esta tríade.” 

101-B 

 
2 

“Chegamos a conclusão que o elemento de peso maior que o 20 é o Bário 

(Ba) e o elemento 20 é o Cálcio, logo, o elemento entre eles é o (Sr) 

Estrôncio, porque para possuírem características semelhantes eles precisam 

ser do mesmo grupo e levando em consideração o experimento de 

Döbereiner (Tríades) a massa do Sr é a média das massas dos elementos que 

ele está entre. Suas características semelhantes é que a camada de valência é 

a ns
2
 e são metais alcalinos terrosos.” 

 

 Os casos, de fato, não foram tão simples de serem resolvidos, no entanto justamente 

movida pela análise feita dos alunos durante as aulas, que acompanhava em ambas as turmas, 

tinha certeza que eles seriam capazes de resolvê-los, porque apesar de serem muito agitados 

(normal para a idade deles) e estarem no primeiro período muitos deles eram espertos, 

curiosos e interessados.   

 Analisando todo o desenvolvimento do trabalho, desde a ministração da aula até a 

aplicação dos casos, pode-se observar que a intervenção feita nas duas turmas contribuiu para 

que os alunos pudessem entender a tabela periódica e como utilizá-la enquanto químicos para 

entenderem certos comportamentos dos elementos no ambiente em que os circundam, de que 

forma as propriedades periódicas estão atreladas na tabela periódica.   

 Com relação às impressões dos alunos sobre o método de estudo de casos em si, assim 

que, em ambas as turmas, os debates e explicações acerca dos casos e dos conteúdos 

terminaram, um vídeo, gravado com o celular, foi iniciado para registrar as avaliações por 

parte dos alunos da metodologia aplicada com eles
9
. Eu começava indagando no vídeo de que 

forma eles acharam que o estudo de casos ajudou eles e o que eles acharam do método. A 

frase que mais ouvia era “Foi muito bom, foi muito legal porque aprendi a trabalhar em 

grupo” “Foi muito legal porque me ajudou a entender como a tabela funciona, como 

relacionar os elementos nela” “Me ajudou a entender como que aquele cientista fez a relação 

dos elementos lá” “Me fez entender sobre peso, sobre como os átomos se comportam entre si, 

pra poder achar os outros e como foi criada a tríade”.  

                                                           
9
 Lamentavelmente, no entanto, alguns vídeos foram perdidos, restando somente dois deles, que mesmo assim 

são curtos e foram gravados apenas na última turma. Como ainda tenho na memória as impressões manifestadas 

pelos alunos , elas estão descritas de acordo com o que ouvi. 
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 Diante dessas falas e das minhas próprias impressões, posso dizer que os alunos 

receberam muito bem o método de estudo de casos, não por uma obviedade de que por se 

tratar de um método não convencional, faria eles não terem uma aula tradicional, mas porque 

de fato eles estavam abertos a receberem esse método, abertos a darem uma oportunidade para 

si mesmos e, provarem que seriam capazes de entenderem os casos e resolvê-los. O 

interessante é que, em nenhum dos nossos encontros foi deixado claro que o método podia 

ajuda-los a desenvolverem a capacidade de trabalharem em grupo, mas mediante as respostas 

deles das impressões acerca do método, eles por si só perceberam esse objetivo o que mostra 

que eles estavam interagindo para além do que, somente, resolver os casos.  

 Acredito que, pelo fato de compreender algumas dificuldades deles (como nervosismo, 

algum erro construtivo, a questão de estarem no primeiro período) e ajuda-los durante a 

solução dos casos, sem julgá-los e buscando sempre mostra-los que eles eram capazes, fez 

com que os alunos criassem um vínculo saudável entre o ambiente (sala de aula), o professor 

e o método em si. Essa relação aluno-professor precisa ser saudável para que juntos possam 

construir uma aula e conhecimento. Professores que sustentam uma versão de “carrascos” 

com alunos só contribuem para um clima pesado nas aulas e que, por consequência, pode 

gerar até mesmo bloqueios na aprendizagem.  

 Com a aula sobre a história da tabela periódica, eles conseguiram, também, entender 

que a tabela periódica está além do que somente uma tabela com elementos agrupados para 

fonte de consulta para resolução de exercícios.  

 Uma observação que é preciso fazer é que, em vista do contexto de aplicação da 

proposta – estudantes, em sua maioria, adolescentes, em curso técnico de nível médio – e 

também dos conteúdos curriculares que lhes serviram de base, os casos elaborados não 

abordaram controvérsias sócio científicas que levassem à necessidade de tomar decisões. Os 

casos foram, no entanto, problemas contextualizados que despertaram a curiosidade e o 

interesse dos estudantes para soluciona-los e contribuíram para apresentar fatos históricos que 

evidenciam os caminhos complexos através dos quais a ciência é construída. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O ementário do curso de técnico em Química não possui eixos temáticos para serem 

trabalhados, sendo assim se o professor segue a risca o que está presente nele, sua aula sempre 

será baseada numa aula tradicional. Não que uma aula tradicional não seja necessária, até 

porque muitos professores que defendem uma educação mais reflexiva e crítica foram 

formados numa escola de ensino tradicional. No entanto, é importante que os professores 

busquem sua autonomia para preparem aulas que estejam além do que conteúdos expostos no 

quadro e explicados para que os alunos compreendam o conteúdo para saberem resolver 

exercícios. 

 Principalmente por se tratar de um curso técnico em Química, a educação precisa estar 

além do que o propósito de formar mão de obra qualificada. É necessário que os alunos desse 

nível de ensino, tenham aulas de cunho humanístico, consciente e reflexivo. Aulas que 

promovam autonomia deles, habilidades que estejam além do que saber manusear uma pipeta 

volumétrica e fazer relatórios. É nesse sentido que uma intervenção pedagógica para aplicação 

de estratégias metodológicas pode ser posta em prática na sala de aula; que os conteúdos 

(como a Classificação Periódica) necessitam ser abordados e a epistemologia deles debatidos.  

 Permeando esse caminho, pode-se concluir que a intervenção pedagógica pela 

aplicação do método de estudo de casos mostrou-se promissor para a formação de estudantes 

do curso técnico para além de mãos de obra qualificada buscando o equilíbrio com o ensino 

mais humanístico e consciente.  Os alunos mostraram estar familiarizados com a Tabela 

Periódica, abertos em darem o melhor para solucionarem os casos e compreenderem os 

objetivos do método em questão.  

 O método de estudo de casos também contribuiu para que os alunos compreendessem 

como a tríade, promissora da Tabela Periódica, foi construída, indicando que eles puderam 

perceber que a ciência deixou de ser algo pronta tomando um novo significado; onde a ciência 

agora assume um papel de algo que é construído e não nascido do nada para o nada.   

   Enquanto docente em formação, fico orgulhosa e satisfeita pelos resultados obtidos, 

por ter alcançado os objetivos; pois dar a voz a eles, sem julgá-los, para que eles mesmos 

discursassem e resolvessem um caso, de forma mais independente que pudessem, fez com que 

a aula pudesse ser mais leve e prazerosa de ser realizada, e eles se sentissem mais seguros e 

explorassem mais de si, superando alguma vergonha que os pudessem impedir de se 

manifestarem e se exporem, e mostra-los que eles são capazes mais do que eles mesmos 

pudessem suspeitar. 
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APÊNDICE A  

 

Guia para Análise e Solução de Casos 

 

 

IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Campus – São Gonçalo  

 

 

 

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA                

Semestre letivo: 1° período/2018 

Turma: ___ 

 

Alunos:________________________________________________________________ 

Graduanda: Carolaine da Silva 

Supervisor: Antônio Florencio 

 

 

GUIA PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO DE CASOS  

 

 

1) Listar termos ou frases que pareçam ser importantes para a compreensão do assunto 

abordado no caso.  

 

2) Discutir suscintamente o seguinte:  

a) De que se trata o caso? 

b) Quais são os temas principais do caso? 

 

3) O que nós sabemos sobre o caso? 

4) O que nós ainda precisamos saber para solucionar o caso? 

 

5) Desenvolvam seus raciocínios. Como vocês chegaram nessa resposta?  
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APÊNDICE B  

 

Slides da aula teórica  realizada com as turmas. 
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APÊNDICE C  

 

Tabela utilizada para atividade de construção da tabela periódica. 
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