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RESUMO 

 

A Tabela Periódica é uma ferramenta fundamental no ensino de Química e seu 

entendimento é substancial para o aproveitamento em diversos outros conteúdos dessa ciência. 

Contudo, o ensino que é oferecido aos alunos, na maioria das vezes, não relaciona a evolução 

histórica dos elementos com a sua organização e classificação. Dessa forma, o aluno observa a 

Tabela Periódica como um quadro de elementos que necessita decorar, sem significação. Nesse 

sentido, o presente trabalho vem buscar estratégias e recursos didáticos que auxiliem os alunos 

no aprendizado de Química. Primeiramente usou-se uma abordagem histórica da construção da 

Tabela Periódica, até o modelo atualmente usado. Em seguida, construiu-se uma Tabela 

Periódica interativa e lúdica, composta por uma base imantada e por fichas dos elementos, 

igualmente preparados com imãs e, por fim, elaborou-se um jogo voltado para a familiarização 

dos alunos com os símbolos dos elementos químicos. Após as aulas em que esses recursos 

didáticos foram usados realizou-se uma entrevista em grupo focal através da qual pode-se 

identificar que a Tabela Periódica estruturada, interativa e lúdica foi uma ferramenta 

facilitadora no processo de aprendizagem desse conteúdo de Química, proporcionando uma 

identidade do educando com o material, que relaciona seu cotidiano com o conhecimento 

químico e mostra a importância desse conhecimento. O jogo foi avaliado com um pequeno 

questionário, através do qual foi possível confirmar o valor das atividades lúdicas para a 

aprendizagem. O presente trabalho vem trazer a Tabela Periódica estruturada e interativa 

almejando uma aprendizagem mais leve e espontânea por parte do educando, proporcionando 

uma aproximação dos elementos da Tabela Periódica com o cotidiano do aluno. 

 

Palavras chave: Tabela Periódica - Ensino de Química – Ferramenta didática 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Periodic Table is a fundamental tool in the teaching of Chemistry and its 

understanding is substantial for the use in several other contents of this science. However the 

teaching that is offered to the students most often does not relate the historical evolution of the 

elements with their organization and classification. In this way, the student observes the 

Periodic Table as a frame of elements that he needs to decorate without meaning. In this sense, 

the present work seeks strategies and didactic resources that help the students in the learning of 

Chemistry. Firstly, a historical approach to the construction of the Periodic Table was used up 

to the model currently used. Next, an interactive and playful Periodic Table was constructed, 

consisting of a magnetized base and chips of the elements also prepared with magnets, and 

finally a game was developed to familiarize students with the symbols of the chemical elements. 

After the classes in which these didactic resources were used a focal group interview was 

conducted through which one can identify that the Interactive and Played Structured Periodic 

Table was a facilitating tool in the learning process of this Chemistry content providing an 

identity of the student with the material that relates their daily life with the chemical knowledge 

and shows the importance of this knowledge. The game was evaluated with a small 

questionnaire through which it was possible to confirm the value of play activities for learning. 

The present work brings the Structured and Interactive Periodic Table aiming for a lighter and 

more spontaneous learning on the part of the student, providing an approximation of the 

elements of the Periodic Table with the daily life of the student. 

 

Keywords: Periodic Table - Teaching of Chemistry - Didactic tool 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A partir das minhas experiências com alunos do Ensino Médio, de escolas particulares e 

públicas, pude verificar a grande dificuldade e desinteresse dos alunos pela Ciência Química. 

Essa problemática sempre me levou a reflexões na busca de como reverter essa situação. Como 

uma ciência de fundamental importância no aspecto social, cultural e econômico de um país 

pode não despertar o interesse dos educandos? Daí, a escolha do tema tabela periódica. 

Este trabalho de final de curso propõe uma nova abordagem no ensino do conteúdo de tabela 

periódica e visa atingir uma metodologia que alcance não só o aprendizado desse conteúdo, 

mas de todos os outros que estão relacionados a ele.  

Seu objetivo é descrever e avaliar uma experiência docente vivida em escola de Ensino 

Médio para o ensino e a avaliação de conhecimentos relacionados à Classificação Periódica dos 

elementos químicos.   
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2 INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos primórdios, a Ciência sempre esteve presente na contribuição da vida 

cotidiana, como por exemplo, no aproveitamento e manutenção do fogo e nas técnicas de 

mumificação. Na atualidade, ela tem um grande papel no desenvolvimento de uma sociedade, 

no conhecimento do ser humano sobre a natureza e na utilização dos seus recursos para melhoria 

da nossa qualidade de vida. 

O aprendizado de Química tem como fundamento o estudo da estrutura das substâncias, 

a composição das matérias e suas transformações. Essa ciência preocupa-se não somente em 

conhecer os fenômenos que acontecem ao nosso redor, como também descrevê-los e propor 

explicações de como acontecem, na forma de teorias. A compreensão dessas transformações 

deve proporcionar, sobretudo, com que o aluno seja capaz de julgar e tomar suas próprias 

decisões, de forma autônoma, livre e, principalmente, consciente. 

Segundo Zucco (2011), a Química presta contribuição fundamental à sociedade em seus 

elementos mais básicos, como nos alimentos, medicamentos, bens de consumo, moradia, 

transporte e comunicação, demonstrando a sua substância fundamental para o projeto do 

desenvolvimento humano. Dessa forma, somente uma sociedade que conjuga os saberes da 

ciência às suas demandas cotidianas consegue expor suas necessidades aos efeitos do 

desenvolvimento. 

Para Eichler e Del Pino (2000), uma das maiores descobertas da Química foi a lei 

periódica. Essa descoberta possibilitou o desenvolvimento e a compreensão dessa ciência. Um 

árduo trabalho de inúmeros cientistas, desde o século XVII. Os livros didáticos reportam a 

tabela periódica como apenas um projeto concluído, como se não houve necessidade da parte 

histórica, fornecendo ao aluno uma mera ilustração, sem significação. Esse paradigma 

prejudicial ao ensino é questionado pela abordagem HFC (História Filosofia e Ciência), que 

propõe o debate da produção de um conhecimento capaz de desmitificar ideias de conceitos 

prontos.  

A tabela periódica vai muito além de conceitos, nomes de elementos, propriedades como 

raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, dentre outros. A 

tabela reflete todos os elementos descobertos ao longo de muitos anos, que foram estudados e 
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estiveram envolvidos em transformações, atendendo às necessidades da sociedade. O seu 

estudo é fundamental, porque permite o desenvolvimento da compreensão de vários outros 

conteúdos, como ligações químicas, polaridade das ligações, estrutura molecular e afins. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 2000)  

[...] na interpretação do mundo através das ferramentas da Química, é essencial que 

se explicite seu caráter dinâmico. Assim, o conhecimento químico não deve ser 

entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim 

uma construção da mente humana, em contínua mudança (p. 31). 

  Dessa forma, a Química pode ser um instrumento cultural essencial na educação 

humana, auxiliando na interpretação do mundo, na qual todos somos responsáveis pelas nossas 

ações. 

A abordagem histórica nos livros didáticos, geralmente, trata sua organização como se 

fosse fruto único de Mendeleev, esquecendo-se de descrever todos os processos anteriores, 

como a teoria atômica de Dalton, a lei das proporções múltiplas e a apresentação de Cannizzaro 

sobre a hipótese de Avogrado no Congresso de Karlsruhe. 

Nesse sentido, quando a tabela periódica é levada aos alunos de forma imobilizada e 

tradicional, a classificação dos elementos não se relaciona com a evolução histórica nem com 

o seu cotidiano, ficando o aluno refém da memorização utilizada apenas nos exames escolares. 

O ensino se torna mecanizado e não permite a reflexão do aluno, que não consegue estabelecer 

relações mínimas entre a lei periódica e a evolução dos modelos atômicos. Essa passa a ser 

observada pelos alunos como um quadro de elementos sem significação.   

O estudo da tabela periódica é considerado um desafio. Desafio para o aluno, que tem 

dificuldade em entender as propriedades, os elementos, e as relações que deles derivam na 

formação de substâncias, criando, na maioria dos casos, a ideia a qual melhor seria decorar as 

informações essenciais. Desafio para o professor, que precisa pautar, com certo equilíbrio, o 

caminho utilizado no processo ensino aprendizagem de forma que o conhecimento seja 

incorporado à consciência dos educandos.  

Para superar esses desafios os docentes precisam criar metodologias que gerem a 

motivação e o interesse do aluno, que não sejam meramente ilustrativas, e que, da mesma forma, 

sejam de baixo custo, acessíveis e modernas (ROSA; ROSSI, 2008; BRASIL, 2006). Uma 
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alternativa capaz de superar essas limitações são as atividades lúdicas, que auxiliam no 

desenvolvimento do raciocínio, facilitando o aprendizado e incentivando o trabalho em grupo. 

(VYGOTSKY, 1989). 

Atividades lúdicas, como a utilização de jogos, favorecem raciocínio logico para a 

resolução de problemas, a criatividade e a percepção. Quando utilizadas para atingir um 

conteúdo específico, passam a ser denominadas como jogos didáticos, que pretendem promover 

a inclusão do aluno e estreitar a relação aluno-professor. O uso desta ferramenta tem obtido 

resultados significativos no ensino de Química. (CUNHA, 2000).  

Portanto, cabe ao professor de Química levar ao aluno um estudo da Tabela Periódica 

que traga conteúdos mais significativos, evolução histórica, propriedades, aplicações e 

correlações entre esses assuntos. Uma tabela periódica concreta, palpável, estruturada e 

interativa com potencialidade para despertar o interesse do aluno, que contextualize as 

aplicações dos elementos em seu cotidiano, que faça sentido do porquê estudar Química, foi 

desenvolvida nesse trabalho, com o intuito de promover a compreensão significativa do tema 

em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3 CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS: ORIGEM, EVOLUÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO EM TABELAS E APLICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE 

ESTUDO NO ENSINO MÉDIO 

3.1 HISTÓRIA DA TABELA PERIÓDICA AO LONGO DO TEMPO 

A relevância do ensino de Química, entre outros fatores, autorizou os avanços 

tecnológicos e sociais da sociedade moderna. A compreensão do ensino de Química enquanto 

ciência fundamental é traduzida por sua construção histórica, interdisciplinar e sociocultural. A 

interdisciplinaridade da Química exige que o seu ensinamento seja articulado com outras 

disciplinas, como a Física, a Matemática, a Geografia e a Biologia, mas também com a 

Filosofia, a Sociologia, a História e outras, visto a complexidade do conhecimento humano. 

Desde há muito, o homem colhe os maiores benefícios da Química. Desde o início da 

produção do fogo, o indivíduo foi capaz de superar certos paradigmas que definiam o domínio 

do fogo como uma vontade divina ou de forças sobre-humanas. Registros mais significativos 

da história relatam que o fogo era um patrimônio dos deuses, uma dádiva concedida ao homem. 

Essa incrível descoberta trouxe benefícios relacionado à qualidade de vida (CHASSOT, 1995).   

Sobre a aplicação cotidiana da Química desde há muito, Peruzzo e Canto (2006) 

afirmam que os egípcios manipulavam técnicas de transformações químicas, destinadas na 

produção de objetos de cerâmica e também de vidro, na fabricação de cerveja e vinho, na 

mumificação, na extração de determinados corantes, dentre outros.  

Os gregos criaram uma certa teoria sobre a formação dos materiais. De autoria de 

Empédocles, esta teoria afirma que tudo e todas as coisas são formados por quatro elementos: 

terra, fogo, ar e água. Esta é a chamada teoria dos quatro elementos, que foi reforçada por 

Aristóteles no ano 320 a.C. (CHASSOT,1995).  

O que fica claro, é que “desde sempre” a humanidade encontra-se envolvida em 

processos químicos. Talvez não conhecessem estas técnicas com o nome de “Química”, mas 

estas sempre foram presentes em várias civilizações e povos, desde a antiguidade até o dia 

presente. 

A Classificação da Tabela periódica é uma das mais magníficas generalizações 

científicas. Foi concretizada nos meados dos anos 60 do século XIX. Sua elaboração só foi 
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possível devido ao estudo de inúmeros cientistas que nos proporcionam até hoje um valioso 

instrumento no Ensino de Química. 

Nesse trabalho será descrita a evolução da Tabela Periódica, através de oito Marcos 

Históricos: 1°. Necessidade da sistemática organização dos materiais; 2°. Origem da 

Classificação Periódica; 3°. O Congresso de Karlsruhe e os Pesos Atômicos; 4°. Tentativas de 

classificação nos meados do século XIX; 5°. Aprimoramento: Meyer e Mendeleev; 6°. 

Previsões de Mendeleev; 7°. Aperfeiçoamento da Tabela Periódica: Número atômico; e 8°. 

Atual Tabela Periódica. 

3.1.1 NECESSIDADE DA SISTEMÁTICA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Nos séculos XVII a XIX, à medida que a humanidade foi se desenvolvendo, o homem 

passou a ter um arranjo diverso de substâncias conhecidas. Que por sua vez, necessitava 

estabelecer uma arrumação. A Química vinha acumulando conhecimentos, faltando uma 

organização que pudesse esquematizar todos esses conteúdos, que aparentemente eram 

contraditórios.  

A tendência e o desejo dos cientistas em estabelecer esse estudo da sistematização dos 

materiais em campo específico, caracterizou essa época. Lavoisier fez a primeira tentativa de 

classificação dos elementos, em 1789, baseando se nas propriedades físicas (metal e não metal) 

e no tipo de óxido formado. Eram conhecidos, até o momento, 25 elementos (FILHO; FARIA, 

1989). 

 Segundo Tolentino (1997), em seu livro Tratado Elementar de Química, Lavoisier traz 

uma Tabela com 33 substâncias elementares (Figura 1): 
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Figura 1: Tabela das substâncias elementares. Publicada na página 192 do livro “Traité Élémentaire 

de Chimie”, escrito por Lavoisier. 

Outra necessidade importante foi a construção da nomenclatura química, para que todos 

pudessem compreender a linguagem química. A ordenação de Linnaeus inspirou vários 

químicos franceses, como: Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816), Claude-Louis 

Berthollet (1748-1822), Antoine Fourcroy (1755-1809) e Lavoisier (1743-1794) a 

sistematizarem a nomenclatura química, o que, em 1787, resultou na publicação do livro 

“Méthode de Nomenclature Chimique” (TOLENTINO, 1997). 

Vários cientistas, nessa época, tentaram sistematizar os conhecimentos: 

- Antoine Lavoisier: sistematizou as reações químicas conhecidas e criou as leis que regem as 

massas dos reagentes químicos durante uma reação - leis empíricas que experimentalmente 

observava-se uma realidade, porém não existia uma teoria que as explicassem. 
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- John Dalton: na perspectiva de explicar os acontecimentos relatados experimentalmente por 

Lavoisier, expôs que as substâncias eram formadas por partículas indivisíveis, nomeando-as de 

“átomos”; atribuiu aos átomos uma característica que identificava cada espécie: os pesos 

atômicos; conseguiu comprovar a evidência de que os átomos possuíam massas próprias e 

invariáveis, o que permitiu que enunciasse  a “lei das proporções múltiplas”, experimentalmente 

foi confirmada. (TOLENTINO,1997) 

Esse período foi fundamental no desenvolvimento da Ciência, contribuindo para a 

conceituação de átomos e moléculas e mostrando a importância dos pesos atômicos.  

3.1.2 ORIGEM DA CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA 

Após a Teoria Atômica de Dalton, o primeiro a considerar que poderia haver uma 

relação entre pesos atômicos e as propriedades macroscópicas foi o professor Johann W. 

Dobereiner, em 1829. Ele observou que ao agrupar três elementos químicos, em sequência, com 

propriedades químicas semelhantes, (grupos aos quais ele chamou de tríades), a média dos 

pesos atômicos dos elementos das extremidades era aproximadamente igual ao peso do 

elemento central (Figura 2). Essa sequência de três elementos ficou conhecida como as Tríades 

de Dobereiner (TOLENTINO, 1997). 

 

 
Figura 2: Tríades de Dobereiner 

3.1.3 O CONGRESSO DE KARLSRUHE E OS PESOS ATÔMICOS 

Na primeira metade do século XIX havia uma intensa disputa ideológica sobre pesos 

atômicos e pesos equivalentes. Isso porque os pesos atômicos referenciavam a existência dos 



22 
 

átomos e os pesos equivalentes não. Muitos cientistas positivistas relutavam em acreditar na 

existência dos átomos. Em 1860, teve o fim desta discussão, com a realização do Congresso de 

Karlsruhe, na Alemanha. Esse foi o primeiro Congresso científico internacional na área de 

Química. Contou com a participação de cento e quarenta químicos de vários países, na tentativa 

de solucionar essa polêmica ( TOLENTINO, 1997). 

No evento em questão, Stanislao Cannizzaro, introduziu uma definição sobre os pesos 

atômicos, baseado nas ideias de Avogadro. Com isso, demostrou que era possível encontrar 

uma solução para a questão dos pesos atômicos e pesos equivalentes1, em seu artigo “Sunto di 

un Corso di Filosofia Chimica” publicado no II Nuovo Cimento, em 1858. Este artigo não 

recebeu a devida atenção da comunidade química, porém alguns químicos, como Mendeleev e 

Lothar Meyer, apreciaram as ideias de Canizzaro (SILVA, 1994).  

O Congresso de Karlsruhe foi fundamental para possibilitar a classificação dos 

elementos em função de suas massas atômicas. 

3.1.4 TENTATIVAS DE CLASSIFICAÇÃO NOS MEADOS DO SÉCULO XIX 

Com o passar de trinta anos depois das Tríades de Dobereiner, as ideias continuaram a 

frutificar. Novos cientistas continuaram a descobrir um padrão entre os elementos: Alexandre-

Emile Béguyer de Chancourtois, William Odling e John Newlands (SILVA, 1994). 

Em 1862, o geólogo e mineralogista Alexandre E. B. de Chancourtois publicou a Hélice 

Telúrica, onde dispôs os elementos conhecidos ao longo de uma superfície de um cilindro, em 

espiral, segundo a ordem crescente de seus “números característicos”. Ele foi o primeiro 

cientista a observar a periodicidade das propriedades dos elementos quando organizados em 

ordem crescente de massa atômica. Na época, o trabalho de Chancourtois não despertou a 

atenção dos cientistas devido à dificuldade de representação e visualização da estrutura 

tridimensional (TOLENTINO, 1997) 

Em 1864, John A. R. Newlands ao ordenar os elementos conhecidos em ordem crescente 

de pesos atômicos, observou que o oitavo elemento da sequência tinha propriedades 

semelhantes às do primeiro elemento. Daí surgiu o nome Lei das Oitavas, que estabelecia que 

                                                           
1 Vale ressaltar que o conceito errôneo de pesos equivalentes aparece até hoje, em livros didáticos, quando 
trata-se de concentração em termos de equivalente grama por unidade de volume. 
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ao agrupar um conjunto de oito elementos, verificava-se a repetição de propriedades, desde que 

organizados em ordem crescente de pesos atômicos (Figura 3). Seu trabalho teve comparação 

com as notas musicais, que a cada oito notas repetem a sequência (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 

dó,...) e foi recebido com certa ironia pela Sociedade Inglesa de Química (Chemical Society), 

quando apresentado ( FILHO; FARIA, 1989) 

 

Figura 3: Tabela de Newlands, relacionada à lei das Oitavas 

Vale salientar que mesmo com algumas falhas na tabela de Newlands, como nas 

sequencias horizontais onde há alguns elementos que não pertenciam ao mesmo grupo, como o 

Cobalto e Níquel, intercalados entre e o bromo e cloro, são curiosas algumas observações, como 

o  Telúrico e o Iodo, que foram colocados em ordem inversa: o telúrio foi colocado antes do 

Iodo, mesmo o seu peso sendo maior.  

 Note-se que o elemento Berílio está sendo chamado de Glucínio (Gl) (TOLENTINO, 

1997). 

 Em 1864, Odling fez uma das mais curiosas tentativas de classificação. Ordenou os 

elementos em ordem crescente de pesos atômicos e uniu-os em grupos com características 

análogas. Levou em consideração propriedades como capacidades caloríficas atômicas 

(denominadas “calores atômicos”) e a regularidade dos volumes atômicos. Ele considerou 

também as propriedades dos elementos e de seus compostos. Nessa tabela (Figura 4) observa-

se a existência de grupos com os quais já estamos bem familiarizados, como: Flúor, Cloro, 

Bromo Iodo; e Oxigênio, Enxofre, Selênio e Telúrio (TOLENTINO, 1997). 
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Figura 4: Tabela de Ogling, em 1864. 

3.1.5 APRIMORAMENTO DAS IDEIAS: MEYER E MENDELEIEV 

Em 1864, Julius Lothar Meyer, químico alemão, estudou as propriedades químicas e 

físicas dos elementos e calculou o “volume atômico”. Essa propriedade resultava da relação 

entre peso específico e o peso atômico da substância simples do elemento, no estado sólido 

(volume molar). Meyer representou graficamente os valores dos volumes atômicos em função 

dos pesos atômicos (Figura 5). Esse gráfico demostrava o periodismo dessa propriedade e, 

através da curva obtida, conseguiu agrupar vários elementos em famílias (TOLENTINO, 1997). 

 

Figura 5: Tabela de Julius Lothar Meyer, em 1864 
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Em 1868, Meyer havia chegado a uma classificação com 52 elementos químicos 

organizados em 15 colunas, porém seu artigo só teria sido publicado em 1870, um ano após a 

tabela periódica de Mendeleev ter sido publicada (LEITE; PORTO, 2015). 

 Dmitri Ivanovich Mendeleev, no dia 1º de março de 1869, enviou para a comunidade 

russa científica e internacional o artigo: “Ensaio de um sistema dos elementos baseados nos 

seus pesos atômicos e nas semelhanças químicas”. Ele organizou uma classificação dos 

elementos químicos seguindo o princípio da periodicidade das propriedades em função dos 

pesos atômicos, o que resultou na primeira versão da sua tabela periódica (Figura 6): 

 

Figura 6: Primeira versão de tabela periódica construída por Mendeleev, em 1869. 

Juntamente com a publicação dessa Tabela, Mendeleev apresenta oito observações:  

 1. Os elementos, quando ordenados de acordo com seus pesos atômicos, exibem propriedades 

periódicas;  

2. Elementos quimicamente análogos possuem pesos atômicos semelhantes (Pt, Ir, Os) ou pesos 

que aumentam em incrementos iguais (K, Rb, Cs);  

3. O arranjo de acordo com o peso atômico corresponde à valência do elemento, e em certa 

medida à diferença de comportamento químico, por exemplo, Li, Be, B, C, N, O, F.  



26 
 

4. Os elementos mais amplamente distribuídos na natureza apresentam pesos atômicos de 

valores pequenos, e todos eles são marcados pela distinção de seu comportamento. Eles são, 

portanto, os elementos representativos; e assim, o elemento mais leve, H, é certamente 

escolhido como o mais representativo.  

5. A magnitude do peso atômico determina as propriedades do elemento. Desta forma, no 

estudo de compostos, além das quantidades, propriedades e comportamentos recíprocos dos 

elementos, o peso atômico também deve ser considerado.  

6. É possível prever a descoberta de muitos elementos novos, por exemplo, análogos ao Si e Al 

devem apresentar pesos atômicos entre 65 e 75. 

7. Alguns pesos atômicos provavelmente exigirão correções, por exemplo, o telúrio não pode 

ter peso atômico de 128, mas sim entre 123 e 126.  

8. A partir da tabela algumas novas analogias entre os elementos são reveladas, pois certas 

características dos elementos, podem ser previstas a partir de seus pesos atômicos 

(MENDELEEV, 1869, p.405-406). 

 A tabela periódica ficou inegavelmente associada ao nome de Mendeleev devido seu 

incrível grau de precisão e sua grande capacidade de raciocínio lógico. Suas observações nos 

mostram que sua tabela vai além de ordenação e propriedades dos elementos. Na sua tabela, 

aprimorada, Mendeleev deixou espaços vazios que ele supunha serem de elementos que ainda 

não haviam sido descobertos (Figura 7 e Figura 8), sendo que também conseguiu prever as 

propriedades desses elementos ainda não descobertos. 

O trabalho de Mendeleev foi o passo fundamental para a revolução do desenvolvimento 

e avanço do estudo sobre os elementos químicos e seus compostos. Não deixando de prestigiar 

todos os outros químicos que também fizeram parte dessa evolução.  
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Figura 7: Aprimoramento da tabela de Mendeleev, em 1871. 

 

 

Figura 8: Tabela de Mendeleev, em 1879. 

  

À medida que a Química ia se desenvolvendo, contando novos fatos e novos elementos 

sendo descobertos, a tabela ia tomando “corpo” (Figura 9), se estruturando, aprimorando, 

mostrando a sua importância para a evolução da Ciência.  
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Figura 9: Versão moderna da tabela periódica de Mendeleev. 

 

3.1.6 PREVISÕES DE MENDELEEV 

Mendeleev deixou espaços vazios em sua tabela periódica uma vez que as propriedades 

desses elementos apresentavam um salto de valores não justificado. Um exemplo foi o espaço 

deixado entre o silício e o estanho. Os nomes que ele usou para os elementos não descobertos 

foram homólogos aos da “mesma coluna”, antecedido pelo prefixo eka., por exemplo: eka- 

alumínio, eka-silício. Em 1875, o primeiro elemento a ser descoberto foi o eka alumínio, por 

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, que o nomeou de gálio (TOLENTINO, 1997). As principais 

propriedades prevista estão na Figura 10: 
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Figura 10: Comparação entre as principais propriedades previstas por Mendeleev para o gálio 

(eka-alumínio), e as encontradas por Boisbaudran. 

Pode-se observar que Mendeleev conseguiu prever com excelência as propriedades 

associadas ao gálio, inclusive a forma de obtenção, no caso a espectroscopia. 

 Em 1879, foi descoberto o Escândio, nomeado por Mendeleev de eka-boro sob o espaço 

deixado entre cálcio (40) e titânio (48). A descoberta do Escândio foi feita por Lars F. Nilson 

(TOLENTINO, 1997). Mais uma vez, as propriedades previstas e as encontradas tinham uma 

grande semelhança. Nesse casso, Mendeleev conseguiu ser mais específico em suas previsões, 

sendo preciso quanto à “fórmula” de seus óxidos, insolubilidade em meio alcalino e 

insolubilidade de seus carbonatos em água (Figura 11). Realmente surpreendente. Não somente 

nesses casos, porque Mendeleev conseguiu ter previsão de outros. 
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Figura 11: Comparação entre as principais propriedades previstas por Mendeleev para o escândio 

(eka-boro), e as encontradas por Lars F. Nilson. 

 

3.1.7 APERFEIÇOAMENTO DA TABELA PERIÓDICA: NÚMERO ATÔMICO 

 Ao longo do tempo, a tabela periódica de Mendeleev foi sendo modificada. 

Em 1885, o físico Wilhelm Conrad Roentgen descobriu os Raios X. Com essa 

descoberta, Antoine H. Becquerel chegou à conclusão que a radiação penetrante era do próprio 

elemento. Posteriormente, em 1898, Marie S. Curie nomeou essa propriedade de radioatividade, 

o que foi fundamental para a compreensão do núcleo do átomo (XAVIER, 1998).  

 Em 1913, Henry Moseley, estudando sobre espectros de Raios X, bombardeou átomos 

dos elementos por um feixe de elétrons acelerados em um campo magnético e verificou que a 

radiação emitida era característica de cada elemento, o que levou à determinação dos números 

atômicos. O trabalho de Moseley modificou a tabela periódica: o número atômico passou a ser 

a variável independente de lei periódica, quando antes era o peso atômico (SILVA, 1994). 

 Na tabela original, o elemento Telúrio e o elemento Iodo foram colocados na ordem 

inversa de peso atômico. Porém, quando arranjados em ordem crescente de número atômico, 

estava correto. 
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3.1.8 ATUAL TABELA PERIÓDICA 

Atualmente, a tabela periódica tem um papel importante no aprendizado de Química e 

sua presença é indispensável nos livros de Química e em laboratórios. Possui 118 elementos 

químicos diferentes, tendo o Oganessonico como último elemento. Sua representação atual é   

em sete períodos (ou famílias) e dezoito colunas numeradas de 1 a 18 (algarismos arábicos) 

(Figura 12) - resolução da IUPAC, em 1988, que substitui o sistema anterior, de grupos Ia e Ib, 

IIa e IIb (IUPAC, 2019). 

 

Figura 12: Atual tabela periódica.  

 

3.2 COMO A TABELA PERIÓDICA É TRABALHADA NO ENSINO MÉDIO 

Ainda hoje, o que habitualmente se pode observar é que o ensino de Química é 

ministrado de forma tradicional: os conteúdos são ensinados desconectados com o cotidiano do 

educando, de forma fragmentada, ocasionando uma aprendizagem puramente mecânica, 
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voltada para a memorização. Dessa forma, o aluno geralmente vê a Química como uma matéria 

desnecessária para a sua vida, chata e desinteressante. 

De acordo com Ribeiro e Nunes (2004, p. 29), a aprendizagem por recepção mecânica 

é recebida pelo aluno como um tipo de informação que consta do conteúdo programático, e o 

memoriza não fazendo correlação ou sentido com a sua vida, fazendo este conhecimento não 

significativo para ele.  Esse tipo de aprendizado não oferece conhecimento efetivo aos alunos, 

uma vez que depois dos “testes” tradicionais esquecem rapidamente o conteúdo. 

O ensino dessa ciência apresenta dificuldades uma vez que tem caráter abstrato e de 

difícil compreensão. É importante que o professor mostre aos alunos que a Química, como as 

outras ciências, não desvenda verdades, mas constrói conhecimentos para a compreensão do 

mundo que nos cerca. As leis e teorias não são absolutas (OLIVEIRA, 2015). Quando 

observamos um processo na natureza, a Química apresenta uma proposição de como esse 

processo pode estar ocorrendo. Dessa forma, a Química está e estará sempre em evolução.  

Com o avanço da tecnologia, os alunos tornaram-se mais exigentes. O ensino de 

Química precisa ir além do quadro e giz ou caneta. O docente precisa buscar metodologias e 

estratégias de ensino que atraiam a atenção e o interesse dos educandos. Para isso, é necessário 

dedicação, pesquisas, novos planejamentos de aulas. Insistir no mesmo plano de aula todos os 

anos ou em todas as turmas, nos mesmos exercícios e experimentos, é um verdadeiro retrocesso 

para o aprendizado. 

Segundo Souza (2007, p.110), “a utilização de vários materiais que auxiliem a 

desenvolver o processo de ensino e aprendizagem faz com que facilite a relação professor-

aluno-conhecimento”. Logo, a utilização de novas metodologias e a utilização de diferentes 

recursos didáticos tem sido ressaltada como motivadora na aprendizagem dos educandos, 

auxiliando na proximidade entre professor e aluno, tornando a aula mais dinâmica e atrativa.  

O presente trabalho, no intuito de gerar um ensino contextualizado e motivador, utilizou 

uma tabela periódica concreta (não de papel), estruturada de forma a ser interativa, como 

ferramenta facilitadora da aprendizagem da Química. 
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4 REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

4.1 O USO DE RECURSOS E FERRAMENTAS DIDÁTICAS 

O presente trabalho tem como foco de atenção a utilização de ferramentas facilitadoras no 

Ensino de Ciências. Nesse sentido, a utilização de recursos didáticos pelas escolas e professores 

rompe com o tradicionalismo das aulas aplicadas de maneira geral, gerando espaço para uma 

aprendizagem diferenciada, que desperte o interesse do educando. Segundo Moran (1994, p.39), 

“O conhecimento não pode ser reduzido unicamente ao racional. Conhecer significa 

compreender todas as dimensões da realidade, captar e expressar essa totalidade de forma 

cada vez mais ampla e integral.” 

Moran (1994, p.40) diz também que o conhecimento necessita de uma ação ordenada de 

todos os sentidos: i) o tato (o toque, a comunicação corporal); ii) o ver (os vários olhares); iii) 

o movimento; e iv) o ouvir. Para ele todos nós temos os instrumentos necessários para chegar 

ao conhecimento, porém com intensidades diferentes. Aprendemos de formas diferentes. 

Alguns tem facilidade de aprender através das imagens, outros pelo som, outros pelo tato, etc. 

Dessa maneira, extrapolar os sentidos em favorecimento do aprendizado é uma forma 

alternativa de auxiliar o ensino. 

Para o autor, o conhecimento sensorial possui vantagens porque é fácil de perceber e 

predomina a ideia da integração entre sujeito-objeto. Através da sensação do toque facilita a 

aprendizagem. Moran (1994, p. 42) reforça a importância do conhecimento visual: “O 

conhecimento visual pode ilustrar, ajudar a compreender mais facilmente conhecimentos 

abstratos”. Dessa maneira uma Tabela Periódica dinâmica em que o aluno pode interagir com 

ela, que tem imagens dos elementos com a aplicação do cotidiano dos educandos, possibilita 

uma melhor assimilação dos conceitos e diminui o distanciamento entre aluno e Química. 

4.2 O USO DE JOGOS COMO FACILITADORES NO ENSINO 

Ensinar Química significa muito mais que definir conceitos, escrever reações e memorizar 

nomes e símbolos dos elementos químicos. É compreender o funcionamento dos fenômenos 

que acontecem no mundo, entender e interpretar o desenvolvimento dos avanços científicos e 

tecnológicos na vida das pessoas. E o professor pode utilizar os jogos didáticos como auxiliares 

na construção do conhecimento.  
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Um jogo pode ser considerado didático quando tem as suas funções bem equilibradas: a 

lúdica, que está associada à diversão e prazer, e a educativa, que se refere à apreensão de 

conhecimentos, habilidade e saberes (KISHIMOTO, 1997). Os jogos educativos, quando 

orientados pelo professor, promovem a melhor qualidade do ensino a partir da participação 

ativa do educando e auxilia na relação professor-aluno. 

Segundo Santos (2000) os jogos podem ser usados como instrumentos na busca da 

aprendizagem significativa, contudo quando utilizados sem planejamento e programação dos 

seus objetivos, acabam sendo ineficazes. Porém, quando manifestados de forma bem definida, 

com seus objetivos selecionados e voltados para a aprendizagem, tornam-se ótimas ferramentas 

de ensino, favorecendo o desenvolvimento do conhecimento. Kishimoto (1997, p. 95 e 96) 

também ressalta que o jogo não pode ser visto como brincadeira ou divertimento. Ele favorece 

o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social. 

Segundo Almeida (2003), “(...) Pensar na atividade lúdica enquanto meio educacional 

significa pensar menos no jogo pelo jogo e mais no jogo como instrumento de trabalho, como 

meio para atingir objetivos pré-estabelecidos.” Dessa forma, a atividade lúdica deve ser bem 

planejada e ter um objetivo definido para que a aprendizagem seja significativa. 

Diante da importância da utilização de jogos no ensino, esse projeto criou o Jogo das 

Correlações para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, trabalhando com os elementos 

químicos e seus símbolos. Esse recurso pedagógico tem por objetivo possibilitar a 

aprendizagem e a formação do conhecimento de forma que esses ensinamentos tenham um 

significado efetivo para os alunos. Dessa maneira, o jogo pode ser um grande aliado no trabalho 

pedagógico no desenvolvimento da autonomia e socialização. 
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5 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca 

dos temas Tabela Periódica, recursos e ferramentas didáticas e jogos facilitadores das 

aprendizagens. Como produto desse estudo, foi elaborada uma Tabela Periódica interativa, um 

jogo didático e uma sequência didática que visou ressaltar a importância do tema em questão, 

de forma lúdica e não convencional, e que fossem pertinentes ao currículo de uma turma de 

nível médio.  

 

5.1 ESCOLA EM QUE O PROJETO FOI DESENVOLVIDO 

A Tabela Periódica estruturada e interativa foi apresentada aos 25 alunos do 2° Ano do 

Ensino Médio do Colégio Universitário Geraldo Reis - COLUNI, da UFF, localizado na cidade 

de Niterói, Rio de Janeiro (Figura 13). Originalmente a estrutura dava lugar ao CIEP Geraldo 

Reis. Em 2006 foi assinado um convênio entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, nascendo assim o Colégio Universitário Geraldo Reis 

(COLUNI). O COLUNI localiza-se no bairro Gragoatá, na Rua Alexandre Moura, 8, próximo 

ao campus do Gragoatá. 

 

Figura 13: Colégio Universitário Geraldo Reis. 

Atualmente o colégio funciona com turmas de Educação Infantil, na Creche UFF, e de 

Educação Básica (do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio), atendendo a 
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380 alunos no horário entre 7h 30m e 17h. O ingresso nessa instituição de ensino é feito 

exclusivamente por meio de sorteio público. 

O COLUNI/UFF é uma Unidade Acadêmica vinculada à Pró-reitora de Graduação 

(PROGRAD) e destina-se ao atendimento da demanda de Educação Infantil e de Educação 

Básica na UFF, bem como possibilita aos estudantes das licenciaturas um espaço de vivência 

da prática de ensino por meio de estágio supervisionado e de projetos de Iniciação à Docência. 

A escola é equipada com sala de informática e data show, possuindo um laboratório para o 

ensino de ciências, que contempla as áreas de química, física ou biológica. 

O trabalho foi realizado na turma do 1° Ano do Ensino Médio, composta por 25 jovens 

na faixa etária entre 14 e 16 anos. Como os alunos já haviam aprendido sobre o tema Tabela 

Periódica, o projeto foi aplicado para a revisão, de forma a reforçar a aprendizagem desse 

assunto e auxiliar nos temas posteriores que dependem dessa aprendizagem. 

 

5.2 RECURSOS E FERRAMENTAS DIDÁTICAS 

 Para a execução dessa proposta foi construída uma Tabela Periódica feita por duas 

chapas galvanizadas coladas por cima de placas de mdf, desenvolvida de forma dinâmica e 

interativa. Essa interação existe porque as fichas são fixadas por imãs em cima da Tabela. Dessa 

forma, o aluno pode retirar as fichas e virá-las. Na parte da frente das fichas tem as informações 

dos elementos químicos e na parte de trás, as aplicações em seu cotidiano. 

O jogo didático desenvolvido é bastante simples: consistiu em fichas que se relacionam 

umas com as outras: as do elemento químico com as dos seus respectivos símbolos.  

A Tabela Periódica construída e o Jogo Didático desenvolvido foram empregados como 

recursos didáticos em uma sequência didática que consistiu em seis tempos de aula, com 

duração total de 300 minutos, em três dias distintos. A primeira aula foi dividida em duas partes: 

atividade lúdica com a ferramenta didática e aula de revisão sobre conceitos importantes sobre 

a tabela periódica. A segunda aula foi dividida em três partes: aula sobre ligações químicas, 

aplicação do Jogo das Correlações e resolução de exercícios. Na terceira aula foi feita a 

entrevista em grupo focal e a avaliação sobre o jogo. 
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6 RESULTADOS 

 Esse trabalho tem por objetivo descrever e avaliar uma experiência docente vivida em 

escola de Ensino Médio para o ensino e avaliação de conhecimentos relacionados à 

Classificação Periódica dos elementos químicos. Essa experiência, pelo que já se disse, pode 

ser descrita em três etapas, que são detalhadas a seguir.  

6.1. UMA TABELA PERIÓDICA CONCRETA, ESTRUTURADA E INTERATIVA 

A tabela periódica construída tem 1,40 m de comprimento por 0,80 m de largura e foi 

criada pela autora deste trabalho.  Foi desenvolvida de forma dinâmica em sua estrutura, na 

qual duas placas galvanizadas foram coladas por cima das placas de MDF, anexando-as por 

dobradiças que fazem com que a seja possível abrí-la e fechá-la. Isso auxilia no deslocamento 

da mesma. Ela consiste no desenho do formato de uma tabela periódica, na qual 118 elementos 

químicos estão dispostos em fichas com imãs aderidos à mesma.  

As fichas apresentam, na parte da frente: símbolo, nome, número atômico, massa dos 

elementos químicos e uma figura ilustrativa do cotidiano. Na parte de trás, apresentam as 

aplicações no cotidiano. A pesquisa para o preparo das fichas foi obtida nos sites da Merck 

Brasil e da União Internacional de Química Pura e Aplicada - IUPAC. 

Para a construção dessa tabela periódica foram usados os seguintes materiais: 

➢ Estrutura da tabela: 

• Duas placas de 2mm de MDF medindo 80 cm de largura por 70cm de comprimento; 

• Duas chapas galvanizadas medindo 80 cm de largura por 70 cm de comprimento; 

• Tinta sintética branca para metais 

• Marcador permanente 

• Régua 

 

➢ Fichas: 

• Papel Cartão 

• Papel Contact 

• Cola TeK Bond 

• Tesoura 
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• Imãs 

• Régua 

Na Figura 14 consta a imagem da Tabela Periódica estruturada e interativa produzida. 

Na Figura 15, está disposta a imagem da parte frontal das fichas. Na Figura 16, está disposta a 

imagem da parte de trás das fichas. 

 

Figura 14: Tabela Periódica estruturada e interativa 
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Figura 15: Imagem da parte frontal das fichas           Figura 16: Imagem da parte de trás das fichas 

 

A tabela periódica estruturada e interativa foi preparada e aplicada de modo que os 

alunos pudessem se familiarizar com essa ferramenta, podendo identificar e correlacionar os 

elementos químicos com suas aplicações do cotidiano.  Ela permite ao aluno uma forma lúdica 

de aprendizado. As ilustrações despertam o interesse, seu tamanho auxilia na visualização. Na 

verdade, a possibilidade de a tocar auxilia na identificação do aluno com o material, na relação 

tabela-aluno. 

Dessa forma, essa ferramenta vem como uma alternativa de ensino que tem por objetivo 

despertar o interesse, o raciocínio e o entendimento de conhecimentos químicos fundamentais 

para uma aprendizagem significativa. Essa ferramenta pedagógica estabelece relação entre 

Química e o cotidiano do aluno, facilitando a compreensão dessa Ciência. 

 

6.2 UM JOGO PARA A APRENDIZAGEM E A AVALIAÇÂO DE CONHECIMENTOS 

SOBRE A TABELA PERIÓDICA: O “JOGO DAS CORRELAÇÕES” 

Esse jogo foi desenvolvido a partir da tabela periódica estruturada e interativa, a qual 

apresentava cartas dispostas da seguinte forma: algumas cartas continham uma face com  o 

nome do elemento e na outra, cor azul- lisa; e outras cartas continham uma face com o símbolo 

do elemento e na outra, a parte azul -lisa. O aluno tinha que encontrar a carta que continha o 

símbolo com a carta de seu respectivo elemento químico, para serem combinadas. Cada grupo 
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recebeu um conjunto de cartas que continham pares de elemento-símbolo. Semelhante ao jogo 

da memória, porém as cartas não eram idênticas.  

A seguir, temos a imagem de algumas fichas do Jogo das Correlações (Figura 17) 

        

Figura 17: Exemplos das fichas do Jogo das Correlações 

  

Primeiro colocou-se as cartas voltadas para baixo, ou seja, a face que continha o 

elemento ou símbolo ficava voltada para baixo e a parte azul para cima. Embaralhou-se o jogo. 

Cada aluno escolhe duas cartas e as viram para cima. Caso encontre as cartas que combinam o 

símbolo com o elemento químico, os pares de cartas são recolhidos.  Caso contrário, o aluno 

desvira a carta e passa a vez para o próximo jogador. Quem conseguisse acertar mais pares de 

cartas ganhava o jogo. 

6.3. UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE TABELA PERIÓDICA: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA DOCENTE 

➢ AULA 1:  

Esta aula teve a duração de dois tempos de aula e foi dividida em duas etapas. 
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• PARTE 1: ATIVIDADE LÚDICA COM A FERRAMENTA DE ENSINO  

A primeira parte do projeto consistiu na apresentação da tabela periódica interativa para 

os alunos. A exposição dessa ferramenta despertou muito interesse (Figura 18): os educandos 

começaram a querer tocar informações e questionaram para que serve.  

 

Figura 18: Primeiro contato dos alunos com a tabela periódica estruturada interativa.  

A atividade lúdica foi trabalhada oralmente. Pediu-se que cada aluno escolhesse um 

elemento químico que conhecia em seu cotidiano e outro que não conhecia. Os alunos 

escolhiam indo até a tabela, retirando o elemento que conheciam e explicando onde que 

conhecia a aplicação no cotidiano. E, o que eles não conheciam, viravam a ficha e faziam a 

leitura das aplicações no cotidiano (Figura 19). Nessa etapa, fomos separando os elementos que 

eles conheciam e os que não conheciam.  
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Figura 19: Alunos participando da atividade lúdica com a tabela interativa. 

 

• PARTE 2: AULA DE REVISÃO SOBRE CONCEITOS IMPORTANTES DA 

TABELA PERIÓDICA  

Posteriormente foi aplicada uma aula de revisão sobre tabela periódica utilizando o 

quadro para as anotações desses conceitos. As perguntas trabalhadas foram formuladas e 

respondidas a partir da tabela, sempre buscando a participação ativa do aluno. Relembramos a 

abordagem histórica, a classificação da tabela periódica e suas características (metais, ametais, 

gases nobres e hidrogênio); questionamos a posição de cada elemento, enfatizamos a disposição 

dos elementos em ordem crescente de número atômico; relembramos o nome das famílias e 

elétrons na camada de valência. Essa aula foi aplicada oralmente. A cada colocação dos alunos 

percebia-se que eles estavam aprendendo, e faziam-se as anotações no quadro. 

Posteriormente, trabalhou-se com exercícios (Apêndice 1) para a fixação dos conteúdos 

(Figura 20). Estes consistiam em: classificação da tabela periódica e suas características, relação 

entre elétrons na camada de valência e o nome das famílias, relação entre distribuição 

eletrônica, número atômico e posicionamento do elemento na tabela. 
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Figura 20: Exercícios de fixação na lousa 

 

➢ AULA 2:   

• PARTE 1: AULA SOBRE LIGAÇÕES QUÍMICAS 

Com o objetivo de verificar se a atividade de ensino aplicada com a tabela periódica 

estruturada interativa conseguiu gerar um aprendizado significativo, ministrou -se uma aula 

sobre Ligações Químicas. Essa aula foi administrada na lousa. Foram trabalhados os seguintes 

conteúdos: Ligações Iônicas, conceitos de cátions e ânions, estrutura de Lewis, Ligações 

Covalentes, fórmula estrutural, fórmula molecular, Ligações Metálicas e as caraterísticas de 

cada ligação. Relembramos os elétrons na camada de valência e a distribuição de Pauling. Em 

todo o percurso da aula a tabela foi utilizada como ferramenta para a elucidação do conteúdo.  

• PARTE 2: APLICAÇÃO DO JOGO DAS CORRELAÇÕES 

Nessa parte do trabalho, os alunos se agruparam em mesas redondas e receberam, cada 

grupo, 20 pares de cartas. 

A atividade foi aplicada de modo que os alunos pudessem se familiarizar com a Tabela 

Periódica, podendo identificar os símbolos com os elementos químicos. Nessa etapa, muitos 

abriram o livro didático de Química, na parte que continha uma tabela periódica, para pesquisar 

os elementos (Figura 21). 
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Figura 21: Alunos participando do Jogo das correlações dos elementos químicos. 

 

Posteriormente, trabalhou-se com exercícios (Apêndice 2) para a ajudar na compreensão 

das ligações químicas. A finalidade desses exercícios era verificar se o aluno conseguiu 

compreender a diferença entre as ligações iônicas e covalentes. Ao mesmo tempo auxiliar nas 

dúvidas. 

➢ AULA 3: ENTREVISTA EM GRUPO FOCAL E AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

SOBRE O JOGO DAS CORRELAÇÕES  

Nessa etapa do projeto trabalhamos em grupos de 7 a 8 alunos, fazendo perguntas 

(Apêndice 3) oralmente, para uma entrevista em grupo focal sobre o desenvolvimento do 

trabalho aplicado. Também se passou um questionário (Apêndice 4) sobre o Jogo das 

Correlações dos elementos químicos. 
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7-AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOCENTE 

7.1 ENTREVISTA EM GRUPO FOCAL 

Na última etapa do projeto utilizamos a Entrevista em Grupo focal como pesquisa 

qualitativa. “A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela ausência de medidas numéricas e 

análises estatísticas, examinando aspectos mais profundos e subjetivos do tema em estudo” 

(LIEBSCHER, 1998).  

De acordo com Liebscher (1998), para usar métodos qualitativos é preciso aprender a 

observar, registrar e analisar as interações entre as pessoas. O objetivo da entrevista em grupo 

focal é identificar os sentimentos, percepções, ideias dos participantes sobre um determinado 

assunto, no caso, sobre a Tabela periódica. 

A primeira etapa do grupo focal foi o planejamento, na qual foi elaborado uma lista de 

questões para a discussão, organizando um guia de entrevista. Este não foi usado como lista de 

perguntas prontas e sim, como guia.  

Reuniu-se grupos de 6 a 10 alunos na sala de aula- ambiente em que os alunos já estão 

acostumados - para que a entrevista em grupo focal fosse realizada numa atmosfera agradável 

e conseguisse estimular a participação dos alunos. 

 À medida que as questões foram sendo abordadas, os alunos conseguiram expressar as 

suas ideias e opiniões espontâneas. Frente à quantidade de informações trocadas nessa reunião, 

utilizou-se um gravador de áudio para auxiliar as anotações, que anteriormente foi permitida 

pelos alunos. 

Algumas anotações importantes que os alunos disseram: 

“Despertou meu interesse!” 

“A tabela periódica grande ajudou na matéria de ligações químicas, no conteúdo de raio 

atômico.” 

“A tabela foi importante porque mostrou que cada elemento tem uma função.” 

“A tabela periódica me ajudou a entender mais a matéria.” 
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“ A tabela periódica me ajudou muito, me ajudou até na hora da prova a me lembrar dos 

elementos e uso no cotidiano.” 

“ A tabela mostrou os elementos e onde são encontrados.” 

“A tabela periódica interativa prende a atenção das pessoas.” 

“ A tabela me ajudou a achar os elétrons da camada de valência mais rápido.” 

Pelas observações anotadas na entrevista em grupo focal feita com os alunos podemos 

perceber vários pontos positivos dessa ferramenta de ensino: gerou a motivação dos alunos, eles 

conseguiram relacionar e compreender melhor o conteúdo de ligações químicas, ou seja, a 

tabela periódica interativa ajudou na relação de outros conteúdos de Químicas: eles foram 

capazes de relacionar os elementos químicos com as aplicações do cotidiano. 

De forma geral, a entrevista em grupo focal como método qualitativo conseguiu de 

forma agradável e informal proporcionar informações subjetivas e com maior riquezas de 

detalhes. Essa técnica associada a outras formas de avaliação irá verificar se essa ferramenta de 

ensino foi capaz de gerar um aprendizado significativo e estruturador. 

 

7.2 JOGO COMO AVALIAÇÃO 

No projeto, utilizamos o Jogo das Correlações como método avaliativo. Vale salientar 

que os jogos didáticos têm funções bem definidas: lúdicas, relacionadas com a diversão, prazer 

e, educativa, associada a compreensão. Para Godoi, Oliveira e Codognoto (2010) os jogos 

podem ser considerados educativos se ajudarem a desenvolver habilidades cognitivas 

importantes para o processo de aprendizagem como resolução de problemas, percepção, 

criatividade, raciocínio, entre outras. 

Pode-se observar na aplicação da atividade que os alunos tomaram a tabela periódica do 

livro como auxílio no jogo para relacionar o nome do elemento químico ao seu respectivo 

símbolo. Essa postura demostra que o jogo conseguiu estreitar a relação entre aluno e tabela 

periódica, porque é através do uso que se inicia um processo de identidade, questionamento e 

compreensão. 
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Na Aula 3 (avaliativa) entregou-se um questionário sobre o Jogo das correlações para 

22 alunos presentes. Esse questionário teve por objetivo avaliar se o jogo despertou o interesse 

dos alunos, se contribuiu para o aprendizado dos elementos químicos e se os alunos se sentiram 

estimulados a estudar com as atividades lúdicas.  

Os gráficos (Figuras 22, 23 e 24) a seguir, mostram como os alunos se sentiram diante 

da aplicação do jogo: 

 

Figura 22: Opinião dos estudantes sobre o Jogo das Correlações da tabela periódica. 

 

 

Figura 23: Percepção dos estudantes sobre a contribuição do jogo para o aprendizado de Tabela 

Periódica. 

Jogo das Correlaçõesda Tabela periódica

Muito interessante Interessante

Interesse médio Pouco interessante

Não chamou a atenção

O jogo contriuiiu para o aprendizado 
de elementos químicos?

Sim Não
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Figura 24: Percepção dos estudantes sobre o estímulo das atividades lúdicas para a aprendizagem 

A partir da análise dos gráficos observa-se que: 

- Sobre a aplicação do Jogo das Correlações:  

36,4% acharam Muito Interessante, que corresponde a 8 alunos 

54,6% acharam interessante; que corresponde a 12 alunos. 

4,5% acharam Interesse médio, que corresponde a 1 aluno. 

4,5% acharam Pouco interessante, que corresponde a 1 aluno. 

-Sobre a contribuição do jogo para o aprendizado dos elementos químicos: 

81,9% responderam sim, que corresponde a 18 alunos. 

18,1 % responderam não, que corresponde a 4 alunos. 

- Sobre ao estímulo que as atividades lúdicas proporcionam: 

86,4% responderam sim, que corresponde a 19 alunos. 

4,5% responderam não, que corresponde a 1 aluno. 

9,1% responderam talvez, que corresponde a 2 alunos. 

Diante dos gráficos e porcentagem, o jogo apresenta grande força como alternativa de 

aprendizagem.  

Você se sente mais estimulado a 
estudar com atividades lúdicas?

Sim Não talvez
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8 - CONCLUSÃO 

As atividades avaliativas realizadas nesse projeto conseguiram demonstrar que tabela 

periódica estruturada interativa e o Jogo das Correlações foram ótimas ferramentas no ensino. 

Foi possível constatar que os educandos conseguiram absorver melhor a linguagem cientifica. 

A utilização de ilustrações nas fichas da tabela periódica concreta possibilitou momentos de 

descontração durante as aulas, o que gerou uma maior aproximação entre alunos e professor. 

Essa interação proporciona um melhor aproveitamento do aprendizado. 

Com a utilização da Tabela periódica estruturada interativa e o Jogo das Correlações 

dos elementos químicos, foi possível observar que os alunos se mostraram estimulados e 

participativos, e pode-se dizer que isso se deve às atividades lúdicas realizadas em sala de aula. 

Elas favoreceram uma maior predisposição para a aprendizagem e como consequência os 

conceitos químicos foram introduzidos de forma espontânea e com maior facilidade. 

Considerando que o objetivo deste trabalho era avaliar a utilização a Tabela Periódica 

estruturada e interativa como instrumento facilitador ao processo ensino e aprendizagem, pode-

se concluir que este objetivo foi alcançado.  
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9 - REFLEXÃO DA PROFESSORA EM FORMAÇÃO 

Ensinar Química. Esse é um trabalho, sem dúvida, difícil. Uma ciência que tem uma 

linguagem muito peculiar, uma ciência abstrata, que estuda os fenômenos e transformações da 

natureza de forma empírica. Como conseguir transpassar esse conhecimento ao aluno de forma 

significativa? Como empenhar uma metodologia capaz de criar a motivação e participação do 

educando? Para que, porquê ensinar Química? Todas essas interrogações são os desafios de um 

professor em formação.  

Muitos pensadores tem relatado as mazelas do ensino, as dificuldades de ensino com 

alunos desinteressados, a escola, muitas das vezes, sem estrutura básica para o desempenho de 

um bom trabalho e currículo mínimo estreito que sufoca a criatividade e liberdade do professor 

difundir o conhecimento. Essas dificuldades existem. Precisamos, então, buscar metodologias 

e alternativas de ensino que superem essas problemáticas existentes. Nesse viés, o presente 

trabalho vem justamente trazer essa tabela periódica estruturada e interativa almejando uma 

aprendizagem mais leve e espontânea por parte do educando, proporcionando uma aproximação 

dos elementos da tabela periódica com o cotidiano do aluno. Mostrando ao educando que a 

química está presente em tudo. Exatamente tudo.  
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Apêndice 1- Exercícios 

1) Os elementos I, II e II têm as seguintes configurações: 

 

I. 3s2 3p3 

II. 4s2 4p5 

III. 3s2 

 

a) Qual é o período dos elementos I, II e III? 

b) Qual a família dos elementos I, II e III? 

c) Quantos elétrons tem na camada de valência de cada um dos elementos? 

d) Com base nestas informações, assinale a alternativa errada: 

 

O elemento I é um não metal. 

O elemento II é um halogênio. 

O elemento II é um metal alcalino terroso. 

Os elementos I e III pertencem ao terceiro período da tabela periódica. 

Os três elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. 
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Apêndice 2-Exercícios 

1) Diga qual o tipo de ligação existe na formação dos compostos abaixo: 

a) Na e Br 

b) Mg e Cl 

c) H e O 

d) Cl e C 
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Apêndice 3-Entrevista em grupo focal 

 

PERGUNTAS PARA ENTREVISTA EM GRUPO FOCAL 

1) Vocês(alunos) têm dificuldade em compreender a Química? Porquê? 

2) A tabela Periódica Interativa despertou o interesse?? 

3) A ferramenta que usamos em sala de aula, para revisão do conteúdo (a tabela 

periódica interativa), ajudou no aprendizado? Como?? 

4) Depois do uso da Tabela, vocês conseguiram visualizar a química no dia a dia?? 

· Como em casa, por exemplo produtos de limpeza, 

· Nos eletrônicos, como celular. 

5) O uso da Tabela auxiliou no aprendizado de Ligações Químicas? Como?? 

   6) O que vocês acham dessa ferramenta para nas aulas de química? 
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Apêndice 4-Avaliação do Jogo das Correlações 

 

SOBRE O JOGO DAS CORRELAÇÕES 

Sobre o jogo de Correlações da tabela Periódica que trabalhamos em sala de aula, 

respondam o questionário com sinceridade: 

(    )Muito Interessante     

(   ) Interessante 

(   )  Interesse Médio 

(   ) Pouco Interessante 

(   ) Não Chamou atenção 

O jogo contribuiu para o aprendizado dos elementos químicos: 

(   ) Sim  

(   ) Não 

Você se sente mais estimulado a estudar com atividades lúdicas, como jogos? 

(   ) Sim  

   (   ) Não 

 


