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RESUMO 

 

No ensino médio, além do grau de avanço das matérias convencionais, matemática e português, 

por exemplo, surge novas disciplinas, sendo a química uma dessas, ou seja, algo completamente 

diferente do que era visto em ciências no ensino fundamental. A química é uma matéria 

fundamental no cotidiano das pessoas, como tal, o seu ensino proporciona noções sobre 

substâncias e compostos químicos benéficos e nocivos à saúde. Mas há um entrave no que diz 

respeito ao ato de ensinar e aprender, existe uma grande dificuldade em desenvolvê-la bem e 

de forma completa, possibilitando a compreensão plena dos alunos. Justamente por esse fator, 

aprender sobre a Tabela Periódica é algo complicado, uma vez trabalhados diversos assuntos 

ao mesmo tempo, como famílias, períodos, número atómico, entre outros, então mostra-se 

necessário haver um aprimoramento por parte dos professores em encontrar formas de 

trabalhar, de maneira mais clara, os elementos químicos com seus alunos, usando meios 

alcançáveis/intermediários ao conhecimento prévio deles. Assim, é primordial se valer de 

mecanismos que ajudem no processo de ensino-aprendizagem e na melhor compreensão dos 

conceitos científicos. A Tabela Periódica dos Elementos e sua utilização são, por vezes, 

estudados de forma mecanizada, não ocorrendo de fato uma aprendizagem eficaz sobre o que 

é, onde os elementos são encontrados e a importância deles na vida cotidiana dos alunos. Este 

trabalho se baseou na Sequência de Ensino Investigativa (SEI) e na relação sócio-interacionista, 

de Lev Vygotsky, e trazendo a proposta do uso da Tabela Periódica dos Elementos com a 

finalidade de buscar um ensino da Química mais eficiente e dinâmico. Infelizmente, no entanto, 

por conta da pandemia mundial (do novo corona vírus) não foi possível aplicar esta proposta, 

no entanto ela está exposta neste documento e faz-se considerações para melhor aproveitamento 

da sequência por parte dos docentes. 

 

 

Palavras-chave: Sequência de Ensino Investigativo; Tabela Periódica; Cotidiano; Ensino de 

Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In high school, in addition to the degree of advancement in conventional subjects, mathematics 

and Portuguese, for example, new subjects emerge, with chemistry being one of them, that is, 

something completely different from what was seen in science in elementary school. Chemistry 

is a fundamental matter in people's daily lives, as such, its teaching provides notions about 

substances and chemical compounds that are beneficial and harmful to health. But there is an 

obstacle with regard to the act of teaching and learning, there is a great difficulty in developing 

it well and in a complete way, allowing full understanding of the students. Precisely because of 

this factor, learning about the Periodic Table is complicated, since several subjects are worked 

on at the same time, such as families, periods, atomic number, among others, so it is necessary 

to have an improvement on the part of teachers in finding ways to work, more clearly, the 

chemical elements with their students, using achievable / intermediate means to their prior 

knowledge. Thus, it is essential to use mechanisms that help in the teaching-learning process 

and in a better understanding of scientific concepts. The Periodic Table of the Elements and 

their use are sometimes studied in a mechanized way, with no effective learning actually taking 

place about what it is, where the elements are found and their importance in students' daily 

lives. This work was based on the Investigative Teaching Sequence (SEI) and Lev Vygotsky's 

socio-interactionist relationship, and proposing the use of the Periodic Table of the Elements in 

order to seek a more efficient and dynamic teaching of Chemistry. Unfortunately, however, due 

to the worldwide pandemic (the new corona virus) it was not possible to apply this proposal, 

however it is exposed in this document and considerations are made for better use of the 

sequence by the teachers. 

 

 

 

Keywords: Investigative Teaching Sequence; Periodic table; Daily; Chemistry teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o período de estágio supervisionado observou-se que muitos alunos quando 

chegam ao 3º ano do Ensino Médio não conhecem a maioria dos elementos químicos, e quando 

o conhecem são apenas os mais usuais, como o oxigênio (O), o hidrogênio (H), o carbono (C) 

e o nitrogênio (N).  Dentro do grupo de alunos que têm conhecimento de outros elementos, 

menos usuais, pode-se observar dificuldade em relacionar o nome ao símbolo, como por 

exemplo, o bromo (Br) e o boro (B), ou a dificuldade em não respeitar a escrita da letra 

maiúscula e minúscula na simbologia dos elementos. 

Ainda observou-se que, mesmo com o conhecimento dos elementos, os alunos não os 

assimilavam ao seu cotidiano. Um exemplo claro é que não compreendiam por que o sal de 

cozinha, que é formado por átomos de sódio e de cloro, é usado sem preocupação em suas casas, 

enquanto que átomos de cloro, que estão presentes no alvejante, não podem ser ingeridos por 

conta de sua toxidade. 

É importante desmistificar e explicar bem cada situação, exatamente para eliminar o 

pré-conceito de que a química faz mal à saúde. O professor deve mostrar e auxiliar ao discente 

que em seu dia a dia há compostos diferentes, e a melhor forma de compreendê-los é através da 

tabela periódica dos elementos, entendendo sua utilidade e composição. 

O aluno precisa visualizar a química mais próxima a ele, por exemplo, vendo que os 

átomos de carbono estão presentes no grafite do lápis que utiliza para escrever, que esse mesmo 

elemento químico forma o diamante, ressaltando que a diferença está nos processos físicos e 

químicos que o elemento passou, apresentando assim para um mesmo elemento outras 

características, aplicações, e estruturas diferentes. 

Para orientar os professores, temos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

ressaltando que no Ensino Médio os conteúdos científicos devem ser abordados a fim de que 

ocorra um envolvimento maior do aluno para a investigação dos conceitos: 

 

Nesse sentido, não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos 

alunos. É preciso oferecer oportunidades para que eles, de fato, envolvam-se em 

processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de investigação 

que lhes possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade 

de observação, de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas mais 
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colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre o mundo natural e 

tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde e seu bem-estar, tendo como referência os 

conhecimentos, as linguagens e os procedimentos próprios das Ciências da Natureza 

(BRASIL, 2015). 

 

O aluno deve obter um conhecimento amplo que seja capaz de usá-lo na sua vida e 

sociedade, não somente dentro de sala de aula em resoluções de exercícios e em provas, tal 

conhecimento deve ser aplicado, vivido, favorecendo na compreensão do mundo através das 

Ciências da Natureza, e a forma para se obter isso deverá estar nas propostas (que contempla 

este trabalho) do professor como mediador entre o aluno e o conhecimento. 

Em um ambiente escolar, a intenção é que o aluno passe por um processo de ensino-

aprendizagem em que consiga ser mais ativo e participativo, de forma que compreenda melhor 

o conteúdo abordado. Para isso, é necessário/importante que o professor auxilie no 

desenvolvimento do caráter investigativo de cada aluno, apresentando propostas interessantes 

e de maneiras diversificadas. Fazendo uso da Sequência de Ensino Investigativa (SEI), que 

pode ser descrita como sendo uma sequência de atividades que busca alcançar o conhecimento 

desejado através  do conhecimento prévio dos alunos, sendo resolvida no decorrer da 

investigação, tal proposta desenvolvida por Ana Maria Pessoa de Carvalho, e podendo ser 

vinculada à aprendizagem vygotskyana, que leva em consideração a interação social para um 

desenvolvimento coletivo onde todos se ajudam, prevalecendo também o professor mediador, 

então, assim, trabalhar os elementos químicos a fim de que o aluno seja instigado a conhecê-

los melhor quanto às características e as aplicações (CARVALHO, 2013) uniu-se as teorias. 

Godoi e colaboradores (2010) em seu artigo “Tabela Periódica - Um Super Trunfo 

para Alunos do Ensino Fundamental e Médio” mencionam que: 

 

De acordo com o relatado pelos professores da disciplina, o assunto Tabela Periódica 

e propriedades periódicas é visto pelos alunos simplesmente como uma tabela que traz 

algumas informações que eles têm que estudar e decorar para tirar a nota do bimestre 

e, depois, não mais precisarão dela. Isso provavelmente ocorre porque os alunos têm 

dificuldade para entender o que está disposto nessa tabela e fazer correlações entre as 

informações lá contidas. Uma vez que as informações da tabela são bem 

compreendidas, pode-se entender o comportamento dos elementos químicos, fato de 

extrema importância para os próximos conteúdos do curso de química no Ensino 

Médio (GODOI; OLIVEIRA; CODOGNOTO, 2010). 



11 

 

 

 

 

Muitos alunos não conseguem enxergar a importância da Tabela Periódica dos 

Elementos, visualizando como um amontoado de informações sem sentido, e que apenas devem 

ser decoradas. Para superar essa questão, é importante trazer à tona a história da elaboração da 

Tabela Periódica dos Elementos, o uso dos Elementos no seu cotidiano, fornecendo 

significância e abrindo espaço para a participação ativa dos discentes através de um processo 

de investigação do conteúdo. 

A interação da pesquisa e compreensão, por parte dos discentes, sobre os Elementos, 

é uma forma interessante para buscar o vínculo com os produtos que os contêm em seus 

cotidianos. Segundo Almeida e Sasseron (2013), entende-se que o ensino por investigação é 

uma ferramenta metodológica eficaz quando se fala de alfabetização científica, já que o aluno 

se torna mais independente para solucionar os problemas tendo o professor como seu mediador. 

 Assim a interação social Vygotskyana ( VYGOTSKY, 2001) , tem no professor, um 

mediador desse processo ensino-aprendizagem, e a valorização das relações pessoais. A união 

desses é ponto de partida para que os alunos sejam instigados a conhecer e contextualizar as 

aplicações dos Elementos Químicos num contexto maior, que é a vida.  A Sequência de Ensino 

Investigativo se encaixa bem nesse viés dos pressupostos de Vygotsky, pois, propõe ações 

investigativas relacionadas à vivência do estudante em seu contexto social, escolar e cognitivo. 

Partindo-se da importância de uma abordagem contextualizada dos elementos da 

Tabela Periódica com a realidade dos alunos, propõe-se neste trabalho o uso de uma sequência 

de ensino investigativa sobre o tema, utilizando um recorte de um anime e a pesquisa sobre os 

elementos, de forma a promover maior socialização e significância do conteúdo. 
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2 OBJETIVOS 

 

Planejar uma Sequência de Ensino Investigativa - SEI - para trabalhar a Tabela Periódica 

dos Elementos envolvendo informações do cotidiano dos alunos, através da presença dos 

Elementos químicos na composição corporal. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Sequência de Ensino Investigativa 

 

A Sequência de ensino investigativa (SEI) surgiu no Laboratório de Pesquisa em Ensino 

de Física (LaPEF) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, foi desenvolvida 

por Anna Maria Pessoa de Carvalho (2018) e é uma sequência didática que concerne na 

resolução de um problema proposto através da investigação. Carvalho (2013) alicerça seus 

estudos nas grandes contribuições de teóricos como Vygotsky e Piaget. 

No livro “Ensino de ciências por investigação: Condições para a implementação em sala 

de aula”, Carvalho (2013) fala nos primeiros parágrafos sobre como durante muitos anos o 

conhecimento foi transmitido de forma direta e expositiva pelo professor, sem grande interação 

aluno-professor, assim os alunos apenas replicavam o que aprendiam e decoravam as 

informações, mas a educação passou por uma modificação positiva privilegiando a obtenção do 

conhecimento, segundo a autora foram dois fatores para tal questão: o primeiro trata-se da 

escolha pela qualidade e não pela quantidade de conhecimento e o segundo fator vem dos 

trabalhos de grandes epistemólogos e psicólogos que mostraram como os conhecimentos eram 

elaborados tanto em nível individual como social.  

Muitos fatores e campos do saber influenciaram a escola de maneira geral e o ensino, 

em particular; no entanto, entre os trabalhos que mais influenciaram o cotidiano das salas de 

aula de ciências estão as investigações e as teorizações feitas pelo epistemólogo Piaget e os 

pesquisadores que com ele trabalharam como ainda os conhecimentos produzidos por Vygotsky 

e seus seguidores. Esses autores mostraram, com pontos de vistas diferentes, como as crianças 

e os jovens constroem seus conhecimentos (CARVALHO, 2013). 

Carvalho (2013) diz que não é o objetivo replicar os estudos piagetianos e vigotskianos, 

mas sim utilizá-los como referenciais a fim de criar dentro de sala de aula um ambiente 

conveniente para que o discente construa seu próprio conhecimento. 

Dentro deste contexto teórico Carvalho define Sequência de Ensino Investigativa (SEI) 

como: 

[...] sequência de atividades (aulas) abrangendo um tópico do programa escolar em 

que cada uma das atividades é planejada, sob o ponto de vista do material e das 

interações didáticas, visando proporcionar aos alunos: condições de trazer seus 

conhecimentos prévios para iniciarem os novos, terem ideias próprias e poder discuti-

las com seus colegas e com o professor passando do conhecimento espontâneo ao 
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científico e tendo condições de entenderem conhecimentos já estruturados por 

gerações anteriores  (CARVALHO, 2013). 

 

          Portanto, o intuito de utilizar a sequência investigativa é fazer com que o aluno busque a 

aprendizagem se pautando em conhecimentos já pré-existentes em sua estrutura cognitiva, 

estabelecendo um vínculo, de forma que o indivíduo consiga aprender e entender melhor esses 

conteúdos científicos. 

  Carvalho (2011) cita quatro pontos importantes de origem piagetiana que fundamentam 

a SEI quando se trata sobre relacionar a construção do conhecimento científico dentro de sala de 

aula, são esses: 

 

● A importância de um problema para iniciar a construção do conhecimento. 

● A passagem da ação manipulativa para a ação intelectual. 

● Reconhecimento dos atos realizados para a construção do conhecimento. 

● As diferentes etapas das explicações científicas.  

 

Carvalho (2013) salienta que a importância da SEI está na existência de um problema 

inicial para a construção do conhecimento e investigação do quanto o aluno já sabe previamente 

sobre o problema destacado, pois nenhum de nós é vazio, a ponto de nada saber sobre 

determinado assunto, ou seja, esse saber deve ser valorizado para que sobre ele possa ser 

alicerçado o real conhecimento, trazendo para a SEI a aprendizagem satisfatória. A autora 

menciona as principais características que devem ser usadas na SEI: 

a) uma sequência lógica e bem estruturada de atividades que promovam a 

problematização pelo professor; 

b) a elaboração de soluções pelos alunos, envolvendo hipóteses e testes; 

c) a argumentação com os colegas e professor de modo a incentivar a reestruturação dos 

conceitos e contribuir para a Alfabetização Científica dos educandos. 

Carvalho (2011) esclarece a busca de referenciais teóricos dentro de teorias sócio-

interacionistas, para o planejamento da SEI. Partindo disso, organiza-se de tal forma a criar 

condições para que ocorram interações sociais, a educadora destaca oito pontos que orientam 

esse planejamento. São esses os seguintes pontos: 

1. Participação ativa do estudante. Tem-se como base para uma sequência de 

ensino investigativa que o aluno seja o construtor do seu próprio conhecimento.  
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2. Importância da interação aluno-aluno. Torna-se interessante fazer com que os 

alunos trabalhem em grupos para que seja construída essa interação. É na interação aluno-aluno 

que tem início a construção da moralidade (SEDANO, 2005 apud, CARVALHO, 2011). 

3. O papel do professor como elaborador de questões.  O professor possui a 

constante responsabilidade em construir junto com os alunos os conceitos científicos, buscando 

que os alunos participem na construção do conhecimento agindo como o mediador e auxiliador 

na estruturação desses saberes.  É necessário que o professor elabore questões que dirijam o 

raciocínio dos alunos, como o que foi feito, para que e porque, com o intuito que o aluno consiga 

justificar e explicar tais questões.  

4. A criação de um ambiente encorajador. O ambiente da aula deve ser encorajador 

para que o aluno não se sinta desmotivado e inibido e não apresente medo de expor suas 

opiniões, já que a intenção é que ocorra a participação de todos. O professor deve manter um 

zelo na sua relação com seus alunos. Um aluno que, por exemplo, sinta-se excluído ou um que 

seja corrigido de uma forma rude não será mais tão ativo naquela aula. Necessita-se que o 

professor consiga manter um diálogo com o aluno sempre analisando o ponto de vista do 

mesmo, buscando entender o raciocínio que esse aluno teve para determinada resposta, isso 

então tornará o ambiente muito mais agradável para esse discente. 

5. O ensino a partir do conhecimento que o aluno traz para a sala de aula. Utilizar 

os conhecimentos espontâneos do aluno, criar um espaço em que haja discussões sobre os 

conceitos que esses alunos trazem para a sala de aula os transformando em hipóteses que irão 

solucionar a problemática proposta pelo professor.  

6. O conteúdo (o problema) tem que ser significativo para o aluno. Tem-se o aluno 

como o detentor de seu conhecimento, logo esse aluno usará esse conhecimento para suas 

respostas, então se torna necessário que a questão-problema seja motivadora para que seja 

significativa e o aluno consiga construir a resposta desejada. 

7. A relação ciência, tecnologia e sociedade. Tendo-se o objetivo de introduzir os 

alunos no universo das Ciências as relações CTS devem estar presentes nas SEI. 

8. A passagem da linguagem cotidiana para a linguagem científica.  A ciência é 

uma combinação de expressões verbais, matemáticas e gráficas e é claro que essas habilidades 

devem ser desenvolvidas nos alunos desde o ensino fundamental. Necessita-se a construção do 

raciocínio para que esse aluno saiba levar a linguagem comum para a linguagem científica. 

Conforme Lemke (1997, apud CARVALHO, 2011): 
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[...] ao ensinar Ciência não queremos que os alunos simplesmente repitam as palavras 

como papagaio. Queremos que sejam capazes de construir significados essenciais com 

suas próprias palavras..., mas estas devem expressar os mesmos significados 

essenciais que hão de ser cientificamente aceitáveis (LEMKE, 1997).  

 

A SEI por se tratar de investigação, onde o aluno torna-se o protagonista a aula proposta 

deve ser interessante para trabalhar em sala de aula, pois proporcionará inúmeras questões, 

abrangendo ramos como as visões científicas, tecnológicas e filosóficas.  Carvalho (2018) diz 

que um ensino investigativo deve ter dentro do ensino dos conteúdos programáticos uma 

maneira que os alunos além de aprenderem tais conteúdos, desenvolvam também pontos 

positivos como: saber dialogar argumentar, ler e escrever sobre o conteúdo trabalhado. 

Acredita-se que essa proposta será pertinente para trabalhar o tema de elementos químicos de 

forma mais lúdica e instigante. 

 

[...] SEI é uma proposta didática que tem por finalidade desenvolver conteúdo ou 

temas científicos. Este tema é investigado com o uso de diferentes atividades 

investigativas (por exemplo: laboratório aberto, demonstração investigativa, textos 

históricos, problemas e questões abertas, recursos tecnológicos). Em qualquer dos 

casos, a diretriz principal de uma atividade investigativa é o cuidado do(a) 

professor(a) com o grau de liberdade intelectual dado ao aluno e com a elaboração do 

problema (CARVALHO, 2018). 

 

Carvalho (2018) no artigo “Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por 

Investigação”, como citado,  acima deixa bem claro que o professor deve respeitar o espaço do 

seu aluno, o que em muitas vezes foi observado que não estaria ocorrendo segundo a autora, já 

que na maioria das vezes o professor elabora questões-problemas interessantes, mas não espera 

respostas dos alunos, ou seja, o próprio professor responde dando continuidade a exposição do 

conteúdo, sem respeitar o grau de liberdade dos alunos, o tempo para que os mesmos pensem. 

Dentro dos casos propostos para se elaborar uma SEI (laboratório aberto, demonstração 

investigativa, textos históricos, problemas e questões abertas) o professor deve ter o cuidado de 

manter o grau de liberdade intelectual dos alunos perante a resolução dos problemas. 

Carvalho (2018), baseando-se em estudos desenvolvidos por Pella (1969), sobre graus 

de liberdade dados aos alunos, durante aulas experimentais nos laboratórios de ciências junto 

com um estudo mais recente de Borges (2014), sobre tais níveis de investigação, desenvolveu 
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então tabelas mostrando o grau de liberdade intelectual que o professor proporciona para os 

alunos. As tabelas são separadas por categorias como: laboratório, problemas de lápis e papel, 

textos históricos. Como é comumente nas aulas de química que se tenha aulas de resolução de 

problemas e atividades com maior frequência que as demais, traremos a tabela elaborada para 

tal situação: 

 

Tabela para Graus de liberdade de professor (P) e alunos (A) em aulas de resolução de problemas 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Problema P P P P A 

Hipóteses P P/A A/P A A 

Resolução do 

problema 

A A A A A 

Análise dos 

resultados 

(quando 

existe) P 

P/A/Classe P/A/Classe P/A/Classe P/A/Classe 

Fonte: adaptado do artigo Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação,  

Carvalho (2018). 

 

Observa-se que o grau 1 e 2 demonstra um ensino diretivo onde o professor é o 

responsável pelas hipóteses e por propor os problemas, o ensino tradicional. Nos graus 3 e 4 

temos o professor como o responsável por indicar os problemas, mas não mais o solucionador 

das hipóteses, agora o aluno tem o maior grau de liberdade para desenvolver o conhecimento, 

correspondendo uma metodologia investigativa. Na coluna de grau 5 onde o aluno escolhe o 

problema e ele mesmo cria as hipóteses e soluciona, é um grau muito mais difícil de se encontrar 

em aulas de ensino médio. 

Para a elaboração da SEI proposta, procuramos seguir os passos de acordo com Carvalho 

(2013): 

[...] uma Sequência de Ensino Investigativa deve ter algumas atividades chaves: na 

maioria das vezes a SEI inicia-se por um problema, experimental ou teórico, 

contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e dê condições para que 

pensem e trabalhem com as variáveis relevantes do fenômeno científico central do 

conteúdo programático [...] após a resolução do problema, há uma atividade de 

sistematização do conhecimento construído pelos alunos. Essa sistematização é feita 

preferivelmente através da leitura de um texto escrito quando os alunos podem 

novamente discutir, comparando o que fizeram e o que pensaram ao resolver o 
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problema, com o relatado no texto. Uma terceira atividade importante é a que promove 

a contextualização do conhecimento no dia a dia dos alunos, pois nesse momento 

eles podem sentir a importância da aplicação do conhecimento construído do ponto 

de vista social (CARVALHO, 2013) grifo nosso. 

 

3.2 Pressupostos Teórico-metodológicos de Vygotsky 

 

 

Vygotsky foi um dos maiores psicólogos do século XX. Morreu precocemente aos 38 

anos de idade, e recorrente a isso acabou por não presenciar a publicação de suas obras mais 

importantes, já que isso ocorreu décadas após sua partida. Suas pesquisas e atividades 

desenvolveram-se em um período de transformações históricas drásticas durante a Revolução 

na Rússia. Vygotsky tornou-se um autor de grande importância para o ensino na área de 

educação em ciências destacando-se como referencial teórico no assunto (IVIC, 2010). 

Bonfim, Solino e Gehlen (2019) consideraram a importância da realização de uma 

pesquisa sobre o uso das teorias de Vygotsky dentro da educação em ciências no Brasil valendo-

se de análises de produtos acadêmicos como teses e dissertações que envolvessem os 

pressupostos do psicólogo como referência. De acordo com a pesquisa feita por Bonfim, Solino 

e Gehlen (2019), as autoras consideraram buscar na trajetória de Vygotsky entre 1972 a 2016 

sendo citado como referência.  

 

No mapeamento de DT (Dissertações e Teses) que utilizam alguns pressupostos de 

Vygotsky, localizou-se 343 trabalhos totalizando cerca de 3%, dentre o total de 10.017 

trabalhos da área de Educação em Ciências, publicados no período de 1972 até 2016 

[...] Durante a leitura dos resumos, constatou-se a presença de alguns trabalhos que 

usavam a teoria de Vygotsky como referencial, porém, não citavam o nome do 

mesmo, impossibilitando a inclusão desses na análise desta pesquisa (BONFIM, 

SOLINO E GEHLEN, 2019). 

 

No artigo “Vygotsky: sua teoria e a influência na educação” as autoras, Coelho e Pisoni 

(2012) mostram a preocupação sobre até que ponto a teoria vygotskiana está presente no 

contexto escolar e se essas teorias são de fato aplicadas em sala de aula. Para a escrita do artigo 

as autoras observaram turmas regulares do ensino fundamental de uma escola municipal em 

Santo Antônio da Patrulha, um município pertencente à região metropolitana de Porto Alegre. 

Elas relatam então que a escola possui em seus documentos uma proposta de trabalho voltada 

para o crescimento do aluno onde almeja formar um aluno crítico, capaz de pensar, fazer suas 
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escolhas, decidir pelo seu melhor, mas que no decorrer da pesquisa para a escrita do artigo elas 

evidenciaram algumas falhas no processo de aplicação na prática, já que os professores não 

agiam como mediadores do ensino, mas seguiam a linha tradicional de ensino o que não se 

enquadra com a proposta de Vygotsky. Portanto vê-se a necessidade de que as escolas devam 

fazer uso de uma abordagem mais sócio-interacionista, deixando de lado o método tradicional. 

 Vygotsky através de seus ideais na teoria histórico-cultural sociointeracionista (2008), 

fala sobre a interação social ser o alicerce para o desenvolvimento, tornando-se primordiais 

desde criança. Um indivíduo que se mantém isolado não se desenvolve. 

 

Isto significa, simplesmente, que certas categorias de funções mentais superiores 

(atenção voluntária, memória lógica, pensamento verbal e conceptual, emoções 

complexas etc.) não poderiam emergir e se constituir no processo de desenvolvimento 

sem o aporte construtivo das interações sociais (IVIC, 2010). 

 

 Durante a infância as interações assimétricas, que é a relação entre pessoas e meios 

diferentes, são de grande importância, ou seja, a criança interagir com o os adultos que serão 

nesse primeiro momento portadores de todas as mensagens da cultura é fundamental (IVIC, 

2010). 

Carvalho (2018) fala da importância de Vygotsky para o ensino destacando dois pontos 

das pesquisas feitas pelo psicólogo, quanto mais relações sociais o indivíduo possuir maior seu 

desenvolvimento, esse primeiro ponto modificou a forma de olhar a interação docente/discente 

no ambiente escolar. E o segundo ponto trata-se da indispensabilidade de dar a atenção ao 

desenvolvimento da linguagem.   

 

O segundo tema foi demonstrar que os processos sociais e psicológicos humanos "se 

firmam por meio de ferramentas, ou artefatos culturais, que medeiam à interação entre 

os indivíduos e entre esses e o mundo físico". Assim o conceito de interação social 

mediada pela utilização de artefatos sociais e culturalmente construída (o mais 

importante entre eles é a linguagem) torna-se importante no desenvolvimento da teoria 

vigotskiana (CARVALHO, 2018). 

 

Para Vygotsky deve ocorrer a interação social, onde o professor deve ser um mediador 

do conhecimento e não agir de forma autoritária como um detentor do saber absoluto, toda essa 

interação deve ocorrer através da comunicação existente dentro do ambiente escolar, a fim de 

que o aprendiz troque experiências aumentando seus valores culturais. 
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Segundo Coelho e Pisoni (2012), Vygotsky falava do desenvolvimento mental como um 

processo contínuo, onde a criança vai construindo a estrutura do saber e reestruturando 

conceitos de acordo com novas informações. As autoras dialogam a maneira que Vygotsky 

define o desenvolvimento e a aprendizagem, como um processo contínuo, onde as relações 

sociais podem interferir diretamente de forma positiva. Identifica-se dois tipos de 

desenvolvimento, o desenvolvimento real que irá se referir às capacidades ou funções que o 

indivíduo realiza sozinho sem ajuda de terceiros, e o desenvolvimento potencial, que se refere 

então ao que o indivíduo pode realizar com o auxílio de outros indivíduos. Logo no 

desenvolvimento potencial tem-se a importância das experiências vividas pelo aluno através de 

diálogos, interações, imitações. Essa separação entre desenvolvimento real e potencial, 

Vygotsky nomeia de Zona de desenvolvimento potencial ou proximal (ZDP). Assim Vygotsky 

afirma que “aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência 

hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VIGOTSKY, 1984, apud Coelho e Pisoni, 2012). 

Ou seja, na ZDP o mediador que nesse caso trata-se do professor ajudará o aluno a transformar 

o desenvolvimento potencial em desenvolvimento real. 

 Lima e Guerreiro (2019) mostram a importância do papel mediador do professor no 

processo de aprendizagem, toda criança (aluno) tem um potencial cognitivo que lhe permite 

evoluir a partir dos novos conhecimentos adquiridos. Neste contexto, a função docente é mediar 

o processo de aprendizagem atuando na ZDP, criando as condições adequadas, através do uso 

de signos e instrumentos, para que o aluno possa alcançar seu próximo nível de 

desenvolvimento. 

De acordo com Moraes (2008) Vygotsky apresentou uma grande preocupação em  

compreender o nível de desenvolvimento intelectual da criança, e devido a isso realizou  

investigações sobre as diferentes abordagens que tratavam da relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, elaborando então esses dois conceitos: nível de desenvolvimento real e zona 

de desenvolvimento proximal conforme citado acima, o primeiro pauta-se nos conhecimentos 

que a criança já adquiriu, o que a mesma consegue realizar só, e o segundo são os 

conhecimentos que a criança terá competência de se apropriar por intermédios culturais ao 

longo de sua vida.  

 

[...] define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas estão em 

processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em 
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estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do 

desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento. O nível de 

desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, 

enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 

prospectivamente (VYGOTSKY, 1989, apud MORAES, 2008). 

 

3.3 Tabela Periódica dos Elementos Químicos  

 

O ano de 2019 foi escolhido como o “Ano Internacional da Tabela Periódica”, eleito 

pela ONU, devido à primeira publicação desta Tabela, que foi organizada e publicada por 

Dmitri Ivanovich Mendeleev, em 1869. Após 150 anos, a Tabela Periódica dos Elementos ainda 

está presente nas salas de aula e em quase todos os livros de Química (TOMA, 2019). 

Quando se fala na história da Tabela Periódica dos Elementos, é quase que unanimidade 

para aqueles que já estudaram química lembrar-se de um nome, como Mendeleev, por exemplo, 

mas deve-se destacar que antes da publicação dele também tiveram outras tentativas 

importantes de organizar os elementos, ora já identificados. 

Em 1789, Antoine Lavoisier publicou uma lista de 33 elementos químicos em seu 

Tratado Elementar de Química, em francês, Traité Élémentaire de Chimie. Embora Lavoisier 

tenha agrupado os elementos em substâncias simples, metálicas, não metálicas e salificáveis ou 

terrosas (TOLENTINO, ROCHA, CHAGAS, 1997), não chegou à classificação dos elementos, 

a partir de então, os químicos passaram o próximo século à procura de um esquema para a 

organização e a construção mais precisa dos elementos, até chegarmos à tabela periódica 

conhecida hoje em dia. 

Johann W. Döbereiner, em 1829, foi o primeiro a tentar encontrar uma classificação 

para os elementos: 

 

Ele observou que ao agrupar certos elementos químicos com propriedades 

semelhantes, em sequências de três - tríadas (conhecidas como tríadas de Döbereiner) 

ocorriam curiosas relações numéricas entre os valores de seus pesos atômicos. A 

primeira tríada reconhecida por Döbereiner era constituída por elementos químicos 

então recentemente descobertos: cálcio, estrôncio e bário. A seguir, novas tríadas 

foram sendo caracterizadas: cloro, bromo e iodo; enxofre, selênio e telúrio; manganês, 

ferro e cobalto; etc. O que caracterizava uma tríada eram as propriedades semelhantes 

de seus componentes e, principalmente, o fato do peso atômico do elemento central 
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ser aproximadamente igual à média daqueles dos extremos (TOLENTINO, ROCHA, 

CHAGAS, 1997). 

 

Em 1849, o russo Germain H. Hess (1802-1850) em seu livro Fundamentos da Química 

Pura foi o primeiro a publicar a ideia de família dos elementos químicos e descreveu quatro 

grupos de não-metais com propriedades semelhantes. Afirmando que “essa classificação, 

todavia, estaria longe de ser natural, sem dúvida, porém, unindo-se elementos e grupos muito 

parecidos e, ao ir ampliando-se nossos conhecimentos, ela poderá ser aperfeiçoada” 

(TOLENTINO, ROCHA, CHAGAS, 1997). 

Uma das primeiras tentativas de construir essa classificação foi desenvolvida na década 

de 60 daquele século, na qual curiosamente foi proposta, por um geólogo e mineralogista 

francês, Alexandre E. B. Chancourtois (1820- 1886), por volta dos anos de 1862 e 1863, ele 

alinhou os elementos conhecidos em espiral cilíndrica inclinada a 45º, segundo a ordem 

crescente de seus “números característicos” (TOLENTINO, ROCHA, CHAGAS, 1997). Essa 

proposta foi chamada por ele de “Parafuso Telúrico” conforme mostra a Figura 1, porque 

lembrava o formato de um parafuso e, o elemento Telúrio (do latim tellus, que significa “terra”) 

ficava em sua base como se fosse à ponta de um parafuso. 

 

 

Figura 1- Representação do Parafuso Telúrico de Chancourtois 

 
 Fonte:  https://www.infoescola.com/quimica/parafuso-telurico-de-chancourtois acessado em 06 de novembro de 

2019. 

 

 

https://www.infoescola.com/quimica/parafuso-telurico-de-chancourtois
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John A. R. Newlands (1837-1898) um químico industrial inglês, também expôs um 

palpite interessante, ao ordenar os elementos em ordem crescente de pesos atômicos observou 

que uma repetição de propriedades ocorria a cada oito elementos (TOLENTINO, ROCHA, 

CHAGAS, 1997). A classificação tinha onze grupos e o peso atômico de muitos pares de 

elementos com propriedades análogas eram múltiplos de 8 como mostra a Figura 2.  

 

A classificação de Newlands (1863) tinha 11 grupos baseados em analogias nas 

propriedades químicas. Os pesos atômicos de muitos pares de elementos com 

propriedades análogas eram múltiplos de 8. Daí surgiu a “Lei das Oitavas”, que 

estabelecia, em termos gerais, que as substâncias simples exibiam propriedades 

análogas de tal maneira que, considerada uma dada substância, essa propriedade 

repetia-se na oitava substância seguinte (na ordem crescente dos pesos atômicos). Em 

outras palavras “o oitavo elemento a partir de um determinado repete as propriedades 

do primeiro da série”, da mesma forma que ocorria com as oitavas musicais. Essa 

comparação com o que acontecia nas escalas musicais (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 

ré…) era devida aos conhecimentos musicais de Newlands e lhe valeu, em 1866, ao 

apresentar um esquema mais completo aos seus companheiros da Chemical Society, 

um comentário irônico de G. C. Foster. Esse químico comentou que Newlands bem 

poderia ter classificado os elementos em ordem alfabética (TOLENTINO, ROCHA, 

CHAGAS, 1997). 

 

 

Figura 2- Sistema Periódico de Newlands (1866) 

 

 Fonte: https://ztfnews.wordpress.com/tag/sistema-periodico-de-newlands/ acessado em 06 de novembro 

de 2019. 

 

Destacaram-se na história da ciência, dois nomes, em meados do século 19, Julius 

Lothar Meyer (1830-1895) e Dmitri Ivanovitch Mendeleev (1834-1907), esses cientistas 

dominavam as pesquisas sobre a relação entre pesos atômicos e propriedades. 

https://ztfnews.wordpress.com/tag/sistema-periodico-de-newlands/
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O alemão Julius Lothar Meyer trabalhou independente de Mendeleev, porém no mesmo 

período. Meyer publicou primeiro sua descoberta em 1864 e em 1869 expandiu sua tabela para 

mais de 50 elementos. Ele demonstrou a variação de propriedades periódicas, como o volume 

molar, o ponto de ebulição e a dureza, como uma função da massa atômica Meyer chegou a 

conclusões semelhantes de Mendeleev, porém por apresentar um trabalho mais bem elaborado, 

Mendeleev obteve o reconhecimento da paternidade da Tabela Periódica Moderna (ALVES, 

2018). 

Em 1º de março de 1869, Mendeleev publicou o primeiro esboço de sua Tabela 

Periódica de Elementos. No mesmo ano, publicou outra versão mais completa da Tabela onde 

apresentava alguns avanços científicos, essa se destacou pela existência de espaços vazios, onde 

previu a existência e as propriedades de substâncias elementares que ainda não haviam sido 

descobertas, graças à posição na Tabela e as propriedades associadas às substâncias elementares 

vizinhas (TOLENTINO, ROCHA, CHAGAS, 1997). 

A Tabela proposta por Mendeleev sofreu algumas modificações, uma vez que os 

elementos da Tabela passaram a não ser mais organizados em relação aos pesos atômicos dos 

elementos, mas em função dos números atômicos propostos por Moseley, uma vez que os pesos 

atômicos não explicavam os elementos isóbaros. 

A próxima maior mudança na tabela periódica veio de resultados do trabalho do 

americano Glenn Seaborg e sua equipe, na década de 50 e 70. A partir da descoberta do plutônio 

em 1940, Seaborg descobriu todos os elementos transurânicos (do número atômico 94 até 103), 

reconfigurou a tabela periódica colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos 

(ALVES, 2018). 

 

O elemento nihônio (113) foi sintetizado pelo bombardeamento de núcleos de 

elementos pesados como o bismuto (Z = 83), com átomos de zinco (Z = 30) nos 

aceleradores lineares da Riken no Japão. Embora a fusão de partículas pesadas seja 

considerada bastante improvável, em alguns casos a colisão pode resultar em 

transientes como o nihônio (113), cujo tempo de vida é de alguns milésimos de 

segundo. Esse elemento sofre quatro decaimentos alfa sucessivos, gerando o dúbnio, 

Db Foi essa cadeia de transformações que forneceu a pista que levou à validação da 

descoberta do novo elemento. Os elementos 114 (fleróvio, Fl), 115 (moscôvio, Mc), 

116 (livermório, Lv), 117 (tenesso, Ts), e 118 (oganessônio, Og) também foram 

sintetizados de forma semelhante, em aceleradores de partículas em Dubna (Rússia), 

Califórnia, e Tennessee (Estados Unidos). (TOMAS, 2019). 
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E foi após as descobertas do grupo de Seaborg, onde muito se aprendeu dentro da 

química nuclear se tratando dos estudos dos elementos artificiais. Os elementos artificiais 

apresentam ilhas de estabilidade entre os números de massa e os números atômicos sendo assim 

em função disto na última década tivemos a síntese de alguns elementos fechando a última linha 

da Tabela Periódica completando os 118 elementos conhecidos entre naturais e artificiais. 

(TOMAS, 2019). 

 

Figura 3- Atual Tabela Periódica dos Elementos da International Union of Pure and Appued 

Chemistry - IUPAC 

  

Fonte: IUPAC retirado do site:  https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/  acessado em 07 de 

novembro de 2019. 

 

3. 4 Tabela e o Ensino 

 

 O ensino de química infelizmente ainda é feito majoritariamente de uma maneira 

memorizada, Oliveira (2015) em seu artigo “A contextualização da Tabela Periódica para o 

Ensino de química” indica que a aprendizagem dos elementos químicos é feita de uma forma 

sem a contextualização: 

 

https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/
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Observa-se que o estudo dos elementos químicos é ministrado por meio do ensino 

tradicional, onde os alunos são obrigados a memorizar e reproduzir o que se tem no 

livro didático, tornando-se assim um ensino confuso e formando na cabeça do aluno 

um pensamento de que a química é uma disciplina difícil de ser compreendida. O 

conteúdo é abordado a partir de decorar a sigla do elemento químico, o número 

atômico, sua localização na tabela periódica etc. Com isto, o aluno apresenta 

deficiências de aprendizagem, uma vez que só é valorizada, neste aspecto, a 

memorização (OLIVEIRA; SILVA; SANTOS, 2015). 

 

 Deve-se sempre pensar em uma abordagem onde o aluno aprenda o conteúdo através de 

forma satisfatória (onde sinta prazer em aprender e lhe seja confortável) e clara: 

 

Se uma criança tem dificuldade com um problema de aritmética e o professor o resolve 

no quadro, a criança pode compreender a solução num instante. Mas se o professor 

estiver a resolver o problema usando altas matemáticas, a criança não será capaz de 

compreender a solução, independentemente do número de vezes que imite o professor 

(VYGOTSKY, 1978 apud FINO, 2001). 

 

Assim, quanto mais claro o conteúdo for ensinado ao aluno, mais eficiente e proveitoso 

será esse aprendizado. 

O ensino de Química deve contribuir no crescimento do aluno em diversas situações, o 

aluno deve conseguir reconhecer e saber utilizar a linguagem científica, através de práticas 

pedagógicas que o auxiliem para isso, não apenas com a memorização indiscriminada dos 

símbolos, fórmulas e nomes das substâncias estudadas, mas devem demonstrar um 

desenvolvimento de competências e habilidades que são desejáveis no ensino médio.  

Falando então da importância da Tabela Periódica para o ensino de Química: 

 

Ensinar a tabela periódica de maneira investigativa e contextualizada permite ir além 

da simples aprendizagem de leis e teorias, tendo em vista que a maioria dos alunos 

tem seu primeiro contato com a química na escola e não entende que a química está 

no mundo que os rodeiam em diversidades de matérias, alimentos, água, cosméticos, 

joias, ar e que a grande variedade de substâncias presentes nesse produto encontram-

se organizados na tabela de Mendeleev (OLIVEIRA, 2015). 

 

Buscar um ensino sobre a Tabela Periódica dos elementos contextualizado com o 

cotidiano dos alunos se torna interessante, como podemos ver o trabalho de alguns autores. 
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Como exemplo temos, Anjos, Menon e Bernardelli (2018) os autores acreditam que a Tabela 

Periódica possui um conteúdo rico para que se trabalhe com os alunos conceitos relacionados 

à alimentação, e procuraram relacionar nas aulas de Química a nutrição do dia a dia do aluno, 

conectado ao corpo humano.   

 No trabalho desenvolvido por Guerra, Diniz e Silva (2013), os autores propuseram que 

seus alunos através do uso da experimentação, determinassem o teor de vitamina C, em alguns 

sucos de frutas, e que relacionassem também os elementos químicos que estariam presentes nas 

frutas aos elementos da tabela periódica.  O que objetivou a realização de um trabalho com a 

intenção de motivar os alunos a busca de um conhecimento mais específico sobre a Tabela 

Periódica, com as próprias palavras dos autores, “Os resultados demonstram que o público em 

geral tem conhecimento da existência da Tabela Periódica, mas não é capaz de associá-la com 

a composição química dos alimentos” (GUERRA; DINIZ; BERNARDELLI, 2013). O 

professor sendo mediador do conhecimento consegue fazer com que seu aluno crie elos de 

compreensão da disciplina com o seu cotidiano, e um destes elos é com o envolvimento lúdico 

e com temas de interesse ao jovem. 

 Silva e colaboradores (2013) utilizaram de TIC’s (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) e jogos para o ensino da Tabela Periódica estabelecendo também um vínculo 

com a química do corpo humano. 

 

Os jogos podem ser considerados educativos se desenvolverem habilidades 

cognitivas importantes para o processo de aprendizagem - resolução de problemas, 

percepção, criatividade, raciocínio rápido, dentre outras habilidades. Se o jogo, 

desde seu planejamento, for elaborado com o objetivo de atingir conteúdo 

específicos e para ser utilizado no âmbito escolar denominamos tal jogo de 

didático. (ZANON et al. 2008). 

 

Lopes (2017) por intermédio de uma adaptação dos jogos Uno e bingo trabalhou com 

os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) o contexto da Tabela Periódica, teve como 

objetivo que o índice de alunos que ficavam de recuperação diminuísse. A proposta se 

desenvolveu com alunos do segundo ano do Ensino Médio de uma escola particular na cidade 

de Uruguaiana RS, onde uma turma trabalhou o conteúdo utilizando os jogos e outra não. De 

acordo com o autor, obteve-se um resultado satisfatório quando foi comparado a turma que 

utilizaram os jogos como recurso didático observou-se que ocorreu a diminuição dos alunos de 
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recuperação em vista das turmas que não utilizaram dos jogos para sistematização do 

conhecimento. 

Chacon e colaboradores (2009) também desenvolveu como tema gerador para o ensino 

da Tabela Periódica um jogo computacional, utilizando de perguntas e respostas onde os alunos 

deveriam contextualizar o assunto da TP ao corpo humano. 

A tabela é um recurso que pode ser utilizado dentro de muitas áreas na química e não 

apenas nas citadas como exemplo acima. 

 

        Dentre os vários conteúdos da Química podemos observar que o estudo da 

Tabela Periódica é de primordial importância para o entendimento de diversos 

outros conteúdos como, por exemplo, ligação química, reações químicas e 

reatividade, propriedades físico-químicas de substâncias, dentre outro [...] 

(CHACON et al.,2009). 

 

3.5 Animes  

 

 Silva (2011) em sua tese, fala sobre a possibilidade de se trabalhar o conteúdo de 

ciências através de animes. Ela acredita que os animes podem ser utilizados em sala de aula de 

várias formas e com diversas finalidades como: “motivação, demonstração, discussão de algum 

tema, desenvolvimento de uma visão crítica promovido por debates, em uma única disciplina 

ou em atividades interdisciplinares” (SILVA, 2011). 

 

O uso de vídeo durante as aulas de Ciências constitui, entre outros recursos, um apoio 

precioso à apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, além de 

contribuir para a aprendizagem necessária da linguagem das imagens. A confrontação 

das informações obtidas a partir de filmes com as concepções dos alunos pode 

conduzir à formulação e à discussão de novos problemas em sala de aula 

(CARNEIRO, M. H. S., 2001, apud SILVA, 2011). 

 

 Os desenhos animados possuem um grande potencial pedagógico, a partir do momento 

que bem usado pelo professor em sala de aula, além de ser um recurso que colabora para que o 

ambiente de sala de aula fique mais agradável e que os alunos sejam mais participativos, se 

tratando de uma coisa popular entre os jovens, atribuindo a aula um caráter diversificado. 

 Ainda, Silva (2011) acredita que: 
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A aprendizagem se deu não porque o desenho continha os conceitos científicos 

estudados, mas porque usamos o anime como um instrumento incentivador para 

iniciar as discussões em sala, estimular a participação e aguçar a curiosidade dos 

alunos, isso dentro de um contexto de lazer que o anime leva para a sala. (SILVA, 

2011, p.141). 

  

 Gonçalves (2019) fala da abordagem do anime como recurso didático que está sendo 

cada vez mais incluído dentro das salas de aulas e aceito pelos jovens. Temos os desenhos 

animados na vida cotidiana dos alunos como uma forma de lazer e entretenimento, assim, com 

o uso dessa ferramenta, que são os desenhos, tem-se uma maneira de conseguir trazê-los para 

o âmbito escolar, podendo ser de grande importância no auxílio do seu desenvolvimento a 

capacidade de entender os diferentes tipos de linguagens presentes, evidenciando que o “saber 

químico” não está estritamente ligado ao ambiente formal, e sim está presente em todos os 

âmbitos sociais do indivíduo. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta proposta de Sequência de Ensino Investigativa, tem por objetivo utilizar o tema da 

Tabela Periódica dos Elementos, e é sugerida a aplicação em turmas do segundo e do terceiro 

ano do Ensino Médio. A SEI divide-se em problematização, sistematização do conhecimento e 

contextualização do conhecimento. Seguiremos como base Carvalho (2013) citado no 

referencial teórico deste trabalho. 

A Tabela periódica é um instrumento indispensável nas aulas de Química onde contém 

informações essenciais sobre os elementos químicos e suas propriedades, a tabela periódica 

atual é composta por 118 elementos naturais e artificiais, por se tratar de um conteúdo extenso 

a intenção da nossa proposta será a de trabalhar os elementos químicos que são considerados 

essenciais para o corpo humano. Dialogar com os alunos quais as principais fontes, 

principalmente através dos alimentos de alguns desses elementos selecionados. 

 

Problematização: 

A problematização deve se iniciar através de uma proposta de questão passada pelo 

professor, introduzindo o aluno no tópico desejado. Desse modo, a problematização terá inicio 

através de uma cena de anime. 

O anime escolhido para dar início às atividades foi o Fullmetal Alchemist, uma obra da 

escritora Hiromu Arakawa – sendo uma das poucas mulheres dos anos 90 a conquistar espaço 

no mundo dos mangás. Fullmetal Alchemist apresenta um enredo onde se aborda a ciência 

através da alquimia, misticismo, ficção além de apresentar um grande ensinamento de 

relacionamentos baseado no amor e amizade entre os irmãos Edward e Alphonse Elric que 

demonstram uma lição de companheirismo e afeto.  

 Será passado e disponibilizado o link do episódio no YouTube, onde o personagem 

principal junto de seu irmão tentam recriar um ser humano através de uma lista de ingredientes, 

usando a alquimia. O recorte da cena em que os irmãos Edward e Alphonse tentam recriar e 

trazer a mãe de volta a vida através da transmutação humana, mostrando a seguinte lista de 

ingredientes durante o diálogo: 

 

“35 L de Água; 20 kg de Carbono; 4 L de Amônia; 1,5 kg de Soda Cáustica; 800g de 

Fósforo; 250 g de Sal; 100g de Salitre; 80 g de Enxofre; 7,5 g de Flúor; 5g de Ferro; 
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3g de Silicone. E outros quinze elementos em pequenas quantidades. Essa é a 

composição de um corpo humano adulto”  

 

 Partindo-se do enredo da cena o professor iniciará um debate com os alunos sobre o que 

foi assistido na cena. Após os comentários da turma então, aplicar os questionários com as 

seguintes perguntas: 

1. Você acredita que existem elementos químicos presentes no corpo humano?  

2. Você conhece a fórmula do corpo humano? 

3. Vocês acham que o Edward Elric estava correto? Até onde isso é verdade? 

4. O que você acha que deu errado na receita dos irmãos Elric? 

Partindo do contexto dessa problematização, ainda nesse primeiro momento em que os 

alunos possuem apenas conhecimentos adquiridos anteriormente nas aulas de química, pede-se 

que os alunos respondam de forma escrita as perguntas do debate. As perguntas estão contidas 

no Questionário 1 no apêndice.  

Obs.: será interessante essas perguntas serem respondidas novamente após a etapa de 

contextualização, a fim comparativo. 

 

Sistematização do Conhecimento: 

Seguindo para a etapa de sistematização, será apresentado o vídeo “ A transmutação 

humana de Fullmetal Alchemist | Nerdologia” do Doutor em Ciências Átila Iamarino retirado 

do Canal Nerdologia, segue o link de acesso, 

https://www.youtube.com/watch?v=DYlScWkjE_g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYlScWkjE_g
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Figura 4- Imagem do vídeo do Canal Nerdologia 

 

Fonte: YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=DYlScWkjE_g  

 

O vídeo também será disponibilizado para os alunos em uma pasta do Google drive. 

O professor deverá direcionar os alunos que nessa parte eles anotem as informações que 

julguem importantes abordadas no vídeo. 

Tem-se o objetivo que eles percebam alguns elementos principais que de fato compõem 

o corpo humano e são necessários para a nossa sobrevivência, que são citados pelo professor 

Átila, sendo estes: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, sódio, magnésio, fósforo, enxofre, 

cloro, potássio, cálcio, ferro, zinco, cobre, iodo e cobalto. Então após os alunos assistirem esse 

segundo vídeo buscando entender as informações passadas e buscando anotar o que foi falado 

no vídeo. Pretende-se disponibilizar aos alunos a reportagem original “A fórmula do corpo” da 

Revista Superinteressante (1996) para leitura complementar. A reportagem se encontra no 

Anexo 1. 

Como primeira atividade deverá pedir aos alunos uma pesquisa sobre os principais 

elementos químicos que de fato estão presentes no corpo humano, procurando a funcionalidade 

de cada elemento químico no corpo humano. 

 Os elementos considerados para pesquisa serão: hidrogênio, carbono nitrogênio, 

oxigênio, sódio, magnésio, fósforo, enxofre, cloro, potássio, cálcio, flúor, cromo, manganês, 

ferro, cobalto, cobre, zinco, selênio e iodo. Ou seja, serão 20 elementos, considerando uma 

turma composta de 30 alunos, poderá formar 5 grupos de 6 alunos, onde cada grupo ficará 

responsável por pesquisar sobre 4 elementos, que serão definidos aos grupos através de sorteio.  

https://www.youtube.com/watch?v=DYlScWkjE_g
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O professor disponibilizará as tabelas 1 e 2 contidas no apêndice, para terminarem de 

ser preenchida pelos alunos. As informações que serão pedidas sobre os elementos são: Nome, 

símbolo, número atômico, função do elemento no corpo humano, porcentagem aproximada no 

corpo, quais os efeitos da deficiência desse elemento no corpo, os efeitos do excesso deste 

elemento no corpo humano e quais as principais fontes de reposição.  Os alunos deverão utilizar 

como material o vídeo, a reportagem e utilizaram livros didáticos e internet buscando de fontes 

científicas também como fonte de pesquisa. 

Como será 4 elementos por grupo, os grupos deverão trocar informações com os colegas 

para ser preenchido sobre os outros elementos. 

 

Contextualização do conhecimento: 

Seguindo, após as tabelas todas devidamente preenchidas. O professor deverá dialogar 

com os alunos conferindo as respostas. Aqui também poderá retomar o questionário 1. 

Verificando se ocorreu mudanças principalmente nas respostas das questões 1 e 2. 

Então será solicitado nesse momento que o aluno responda as perguntas do questionário 

2, contido no apêndice. 

São as seguintes perguntas:  

1. Você já possuía todas essas informações sobre os elementos químicos em relação ao 

corpo humano, antes das aulas? 

2. Você achou interessante e importante o conteúdo? 

3.  Aprender sobre os elementos químicos dessa forma foi mais interessante? 

4. Você pretende pesquisar sobre os demais elementos que não foram pesquisados em 

aula? Por exemplo quais as aplicações industriais, uso no dia a dia? 

E como finalidade, no aprofundamento final das atividades, cada aluno realizasse a 

montagem de um “Cardápio Elementar” podendo ser sobre seu café da manhã, almoço e jantar, 

indicando quais elementos químicos estariam presentes nos alimentos que fossem ingeridos.   

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

 

 

 
Quadro 1- Síntese da Sequência de Ensino proposta 

Etapa SEI Números de aulas 

estimada para 

desenvolvimento  

Atividades 

Problematização  2  Apresentação do episódio do anime Fullmetal 

Alchemist de onde iniciará o problema de 

investigação sobre a composição do corpo humano; 

 Diálogo sobre o que acharam da cena; anotações do 

conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto que 

será abordado; aplicação do questionário 1. 

 Sistematização 2 Apresentação do vídeo do canal nerdologia, diálogo 

entre alunos e professor; anotações das informações 

passadas pelo professor durante o vídeo; leitura da 

reportagem na revista Superinteressante; orientações 

sobre a atividade proposta na pesquisa dos elementos 

químicos presentes no corpo humano, entrega das 

tabelas para o preenchimento.  

Contextualização 2 Verificação das informações obtidas através da 

investigação dos alunos sobre os elementos químicos 

no corpo humano; retomar ao questionário 1, agora 

fazendo com que os alunos respondam novamente as 

questões a fim de verificar se ocorreu a evolução dos 

conceitos após a investigação; 

 Aplicação do questionário 2; 

  Realização da atividade da estruturação do cardápio 

elementar onde os alunos deverão indicar quais 

elementos estão presentes em sua dieta 

Fonte: própria autora 
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5 RESULTADOS ESPERADOS 

A ideia era desenvolver e aplicar uma Sequência de Ensino Investigativa utilizando o 

tema da Tabela Periódica de Elementos em turmas do segundo e terceiro ano do Ensino Médio 

em uma escola pública de Volta Redonda no segundo semestre de 2020. O intuito da aplicação 

nessas turmas partia do fato dos alunos já terem visto o conteúdo de tabela periódica, mas não 

de uma forma participativa, e sim de forma mecanizada, decorando a tabela periódica dos 

elementos presente nos livros didáticos. Essa afirmação se deve ao diálogo observado entre os 

alunos e os professores da escola onde realizei os estágios. Os estágio ao qual me refiro foram 

realizados através das disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino 3 e 4, oferecidas no sétimo e 

oitavo período da faculdade de Licenciatura em Química, na Universidade Federal Fluminense- 

UFF campus de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro.  No entanto, a aplicação não foi 

possível devido a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus. Desse modo, faz-se neste 

trabalho uma proposta de SEI, com as etapas já relatadas na metodologia e fazendo um paralelo 

entre o que a autora espera de possíveis resultados e discussões e de artigos e reflexões 

apontadas na literatura. 

Como relatado anteriormente se tratando do cenário atual do país, devido a pandemia, 

teve-se que pensar em como seria possível propor atividades que fossem possíveis ser realizadas 

no novo contexto que estamos vivendo de isolamento. 

Enfim, não podemos esquecer que o cenário de pandemia trouxe novos desafios para 

a educação e intensificou outros já existentes, pois estamos vivendo um cenário 

socioeconômico instável que tem contribuído para reforçar exclusões, como a 

educacional e digital. Entretanto, é importante considerarmos que o professor 

continua sendo um elemento mediador fundamental, no sentido de planejar e conduzir 

o processo educativo [...] (GOEDERT, AMDT 2020). 

 Apesar da não aplicação optou-se por deixar a proposta da sequência de ensino 

investigativa a fim de possibilitar ao professor uma metodologia de trabalho e aos alunos uma 

forma de aprender mais lúdica, sendo o professor um mediador do aprendizado do aluno. 

Assim, manteve-se o tema da Tabela Periódica dos Elementos buscando contextualizar alguns 

deles com o cotidiano dos alunos. A SEI não necessita ser necessariamente uma atividade que 

envolva uma experimentação como visto em suas definições, mas deve-se tratar de uma 

atividade em que ocorra a exploração do conhecimento do aluno e o mesmo ser mais 

independente na busca de seus resultados e foi o que tentamos manter na nossa metodologia. 
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A SEI dividiu-se pautando nos critérios propostos por Carvalho (2013), iniciando um 

problema, partindo para a sistematização do conhecimento e contextualização posteriormente. 

 A sequência teria início com a problematização mostrando uma cena do anime 

Fullmetal Alchemist, já que a animação é uma ferramenta metodológica que vem ganhando 

grande força no atual cenário do ensino. A escolha da cena como início da problematização, 

ocorreria com a intenção de aguçar a curiosidade dos alunos, onde eles relatariam seus 

conhecimentos prévios acerca da composição do corpo humano, vindo à tona experiências e 

pensamentos oriundos da zona de desenvolvimento real, já descrito por Vygotsky, ao qual o 

aluno já possui informações sobre o tema advindos da sua vivência. Também buscaria utilizar 

um recorte da cena para que não ficasse muito extenso e não ocorresse a dispersão dos alunos 

logo nesse primeiro momento da problematização. 

A utilização de animes para o auxílio da aprendizagem já foi utilizada por Silva (2011) 

que desenvolveu e aplicou uma sequência de ensino voltada para alunos do 7º ano de uma escola 

rural no Distrito Federal discutindo o episódio do anime AstroBoy para trabalhar conceitos 

relacionados à nutrição vegetal. A autora relata que:  

 

O principal objetivo desse trabalho era verificar em que medida os animês auxiliam 

na aprendizagem significativa de conceitos científicos. Após a realização da sequência 

de ensino, foi possível perceber que as atividades desenvolvidas a partir da exibição 

do animê auxiliaram na aprendizagem significativa de conceitos sobre nutrição 

vegetal, na medida em que os alunos ficaram motivados. [...] A aprendizagem se deu 

não porque o desenho continha os conceitos científicos estudados, mas porque usamos 

o animê como um instrumento incentivador para iniciar as discussões em sala, 

estimular a participação e aguçar a curiosidade dos alunos, isso dentro de um contexto 

de lazer que o animê leva para a sala ( SILVA, 2011). 

Assim, acredita-se que o recorte escolhido da cena onde os irmãos Edward e Alphonse 

tentam recriar e trazer a mãe de volta a vida através da transmutação humana seria uma boa 

abordagem para se utilizar como a questão problema inicial, tendo em vista o grande número 

de elementos químicos que seriam necessários para tal façanha. 

Chacon e colaboradores (2009) também trabalharam o conceito de elementos da Tabela 

Periódica vinculado-o ao corpo humano, só que através de jogos, o grupo de pesquisa criou um 

software buscando estimular o raciocínio lógico dos alunos e fazer com que eles colocassem 

em prática seus conhecimentos sobre os elementos químicos. Os autores realizaram, para teste, 

uma aplicação do jogo dentro do Instituto de Química da UFF no Rio de Janeiro, que contou 
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com a participação de  40 pessoas de diferentes grupos, como  professores do ensino médio que 

estavam cursando mestrado em ensino de ciências e também com alunos do curso pré vestibular 

social da UFF. A finalidade desse teste do uso do jogo foi para avaliação pedagógica, ou seja, 

o quanto seria interessante a abordagem do tema “A construção do corpo humano a partir de 

elementos químicos”, e como resultados, os autores relataram o seguinte:  

 

Com a análise dos resultados obtidos na Avaliação Pedagógica, pode-se verificar que 

grande parte dos educandos e dos professores avaliados não tinha conhecimentos 

acerca das funções dos elementos químicos presentes no corpo humano. Os avaliados 

relataram que o software aguçou a curiosidade e a vontade de aprender. Com isso, 

acreditamos que a” Constituição do Corpo Humano” consiste num ótimo tema 

motivador, pois traz o conteúdo da Tabela Periódica para a realidade do aluno através 

da compreensão da utilidade de cada elemento na realização das funções vitais do seu 

organismo (CHACON et al., 2009). 

 

Assim com base nesses resultados podemos prever que trabalhar relacionando os 

elementos químicos ao corpo humano é uma temática interessante e relevante, e que poderia 

auxiliar o ensino de química de forma positiva.  

Seguindo ainda na problematização, propomos a aplicação de perguntas iniciais que 

seriam mediadas pelo professor e respondidas/dialogadas entre os alunos. Essas perguntas 

visariam saber o que o aluno já conhece sobre o assunto para que seja direcionado a construção 

do conhecimento científico. Esse trabalho baseia-se nas ideias de Carvalho (2013) que descreve 

a SEI como uma sequência de atividades planejadas que possui como base os conhecimentos 

prévios dos estudantes, de forma que a SEI é estruturada a partir destes conhecimentos para que 

se desenvolva o processo educativo do âmbito espontâneo para o científico. De acordo com esta 

proposta de SEI, a aplicação ocorreria com turmas cujos os alunos já teriam estudado a tabela 

periódica dos elementos, mesmo que de forma não contextualizada, ainda assim já teriam visto 

o conteúdo. 

 No artigo “Uma proposta diferenciada para o ensino da tabela periódica” de Silva e 

colaboradores (2013) trabalhou com o ensino da Tabela Periódica contextualizado, através da 

questão do funcionamento do corpo humano explorando alguns elementos químicos que eram 

importantes nesse processo corporal. Utilizaram recursos associados a tecnologias e jogos para 

a sistematização do conteúdo. A proposta foi aplicada em uma turma de segundo ano do ensino 

médio de uma escola particular da cidade de Uruguaiana- RS. Os autores também utilizaram 



38 

 

 

 

 

perguntas no primeiro momento da sequência de forma que os alunos expressassem seus 

conhecimentos sobre os elementos químicos e se os mesmos estariam presentes no corpo 

humano.  

 

Os estudantes demonstraram interesse na proposta a ser desenvolvida. Na    

problematização inicial, na qual foram lançadas as questões, houve grande 

envolvimento, visto que praticamente todos se manifestaram. A seguir são descritas 

algumas das falas dos alunos, manifestações estas que foram registradas pela 

professora em seu caderno de registro de informações no processo de investigação. 

Para preservar a identidade dos alunos, os mesmos receberam um número que foi 

sorteado de forma aleatória. 

 

“...os elementos são aqueles da Tabela Periódica...” (estudante 5);  

“Ah, eu sei sobre a Tabela Periódica, bah tive que decorar o ano passado pra prova” 

(estudante 7); 

“Olha professora, não sei se os mesmos elementos da tabela estão no nosso corpo, bah 

o corpo é formado de tantas coisas...” (estudante 11); 

“...o que tem haver o corpo humano com química, já vem misturar as coisas...” 

(estudante 17). 

 

Podemos observar nas falas dos estudantes que eles lembravam os conceitos. Nos 

comentários dos alunos 5, 7 e 11 pode-se notar a maneira como os conhecimentos 

científicos foram trabalhados na série anterior, ou seja, de forma tradicional (SILVA 

et al, 2013). 

 

Deste modo o questionário inicial auxiliará o professor a entender onde deve ocorrer 

maior intermediação para desenvolver as atividades. Esses resultados de Silva e Colaboradores 

(2013) também ressalta a necessidade de um olhar para um ensino mais contextualizado da 

tabela periódica pela forma como foi respondido pelos alunos.  

Seguindo para a etapa de sistematização do conhecimento, seria apresentado o vídeo do 

Doutor em Ciências Átila Iamarino retirado do Canal Nerdologia, que é um canal brasileiro 

apresentado no YouTube que divulga-se conteúdos científicos com uma abordagem diferente. 

A escolha foi justamente por se referir ao anime e ao episódio escolhido para a problematização. 

No vídeo o professor Átila dialoga de forma clara e objetiva para explicar a receita proposta 

pelos irmãos e faz a retomada dos passos da receita usada pelos irmãos, explicando-a de acordo 

com os conceitos científicos. 
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 No momento da sistematização seria indicado a formação de grupos, para que se 

promova maior a interação social, destacada por Vygotsky como parte do desenvolvimento do 

conhecimento da aprendizagem, então seria proposto uma atividade em grupos e que em certo 

momento fosse compartilhado informações entre os grupos para a conclusão da atividade. 

Lembrando que na SEI o professor sempre será o mediador, sendo necessário que o professor 

busque criar dentro da sala de aula condições para que os alunos interajam com o material 

buscando na investigação solucionar as questões (CARVALHO, 2013).  

Em grupos, os alunos fariam a leitura da reportagem, que se encontra no anexo 1 deste 

trabalho, que traz informações sobre o tema que estava sendo abordado.  Seria indicado que os 

alunos usassem como fonte de pesquisa livros didáticos e materiais na internet com caráter mais 

científico para o preenchimento das tabelas solicitadas que estão no apêndice 1 e 2. Conforme 

Carvalho (2018), “Estas atividades de introdução de textos históricos no ensino, principalmente 

no nível médio, podem ser de grande valia para alcançar os objetivos epistêmicos e sociais da 

construção do conhecimento conceitual” assim utilizar a reportagem enquadrasse nesses 

quesitos. 

Após a pesquisa dos alunos concluída e o preenchimento das informações, o professor 

deve dialogar com os discentes verificando as informações.  

 

Os graus 3 e 4 caracterizam situações em que os alunos pensam, tomam decisões, 

discutem com seus colegas e a eles cabe chamar ou não a participação do professor. 

O certo ou o errado será discutido, agora com o professor, na etapa de análise dos 

resultados, quando então os possíveis raciocínios elaborados pelos estudantes serão 

comparados. Uma aula nesses dois graus de liberdade corresponde a uma metodologia 

investigativa. (CARVALHO, 2018). 

 

Após os alunos, mediados pelo professor, terem respondidos quais as funções dos 

elementos no corpo, quais as fontes destes elementos, o que ocorre ao corpo com a falta ou o 

excesso desses elementos, se partiria para a contextualização do conhecimento. Nesta etapa, 

onde seria retomada as questões do questionário 1, no qual os alunos responderiam com a 

intenção de verificar se ocorreu evolução nas respostas, com alterações de pontos de vista, 

principalmente nas questões 1 e 2 que tratam da existência de elementos químicos no corpo 

humano e se os alunos tinham conhecimentos da composição química do corpo humano.  Nesse 

momento mais uma vez o diálogo entre alunos e professor será muito importante. 
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O diálogo e a escrita atividades complementares, mas fundamentais nas aulas de 

ciência. Enquanto o diálogo é importante para gerar, clarificar, compartilhar e 

distribuir ideias entre os alunos, uso da escrita se apresenta como instrumento de 

aprendizagem que realça a construção pessoal do conhecimento (CARVALHO, 2011, 

p.261). 

 

Guerra, Diniz e Silva (2013) durante a apresentação do trabalho que realizaram com 

seus alunos no evento anual de uma escola do município do Rio de Janeiro perguntaram ao 

público de 55 pessoas, a seguinte questão “ Você sabia que a composição química dos alimentos 

pode ser associada com os elementos da Tabela Periódica?” E a resposta recebida do público 

foi negativa, a maioria, 69,1% não sabia que poderia ocorrer essa relação com os elementos 

químicos dos alimentos e até mesmo os que afirmaram ter conhecimento da tabela periódica na 

resposta à primeira pergunta “Você conhece, ou já ouviu falar da tabela periódica?”  não 

apresentaram respostas elaboradas. Nesta pergunta 78,2% afirmaram ter conhecimento da 

tabela periódica, comprovando o conhecimento, mas não o entendimento e a correlação com o 

cotidiano.  

 Deste modo podemos nos pautar nos resultados de Guerra, Diniz e Silva (2013) quando 

utilizamos as questões feitas no questionário 2. 

 As perguntas feitas no questionário 2 são de cunho investigativo sobre a visão do aluno 

após a realização das etapas anteriores. E como forma do professor avaliar, não necessariamente 

com notas, mas avaliar o desenvolvimento cognitivo do aluno em relacionar os elementos 

químicos ao seu cotidiano, foi proposto a atividade do “Cardápio Elementar”. 

 Anjos, Menon e Bernardelli (2018) trabalharam um conteúdo com os alunos, fazendo 

um elo dos conceitos relacionados à alimentação envolvendo nas aulas de Química a nutrição 

do dia a dia do aluno, conectado ao corpo humano.  

 

Com o presente trabalho foi possível desenvolver a contextualização do conhecimento 

científico de alguns elementos da tabela periódica com a alimentação dos alunos. Isso 

permitiu aos mesmos perceberem a relação existente entre os conteúdos estudados em 

sala de aula e a realidade da sua própria vida, relacionando os elementos da tabela 

periódica com o corpo humano e a alimentação, tudo intermediado por uma linguagem 

informal, buscando seu significado e ligação com a linguagem científica ( ANJOS, 

MENON, BERNARDELLI, 2018). 
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Por ser uma proposta de SEI, que infelizmente devido a todos os contratempos já 

mencionados não podem ser aplicados, não se definiu um número de aulas exatas, mas 

estimativas de 6 aulas. 

 

O número de aulas necessárias para a aplicação dependerá das condições particulares 

de ensino, ou seja, número de alunos por sala, quantidade de aulas disponíveis, e 

ainda, da escolha do professor em aprofundar certos temas ao sistematizar os 

conhecimentos em determinada atividade (BELLUCCO, CARVALHO, 2014). 

Essa proposta pode ser adaptada, utilizando-se de jogos e até mesmo uso de rótulos de 

alimentos e medicamentos para trabalhar os elementos da Tabela Periódica. Pode-se propor 

também, em parceria com a direção da escola a confecção de uma Tabela Periódica dos 

Elementos como forma de mural, sendo sugerido a participação dos 3 anos do Ensino Médio 

para a busca de materiais em que cada elemento é utilizado ou apenas informações acerca deles. 

Salienta-se que muitos bons resultados podem ser obtidos quando o aluno se torna protagonista 

de seu aprendizado e quando ele é instigado a investigar e descobrir! 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados propostos neste trabalho mostram a possibilidade de contextualizar os 

elementos químicos da Tabela Periódica através do corpo humano utilizando a aplicação de 

uma sequência de ensino investigativo, envolvendo informações do cotidiano dos alunos. 

Esta proposta pode alcançar seu objetivo, conforme relatos da literatura, e se mostrou 

uma temática promissora para instigar os alunos à descoberta. Acredita-se que seria possível 

obter êxito na aprendizagem dos alunos com a aplicação dessa sequência, fazendo com que os 

alunos possam interagir entre eles durante as atividades e sintam-se entusiasmados com a 

relação entre a Química e a composição corporal. Acreditando que, ao fazer com que os alunos 

assimilem os conteúdos desenvolvidos, possibilitará com que tenham uma visão crítica sobre a 

alimentação e mais além, que eles possam deixar de pensar na Química como vilã e passem a 

vê-la como um conhecimento essencial para a vida. 

Essa proposta poderá passar por adaptações e alterações quando aplicada pelos 

docentes, para que seja melhor aproveitada conforme a necessidade, pode-se procurar trabalhar 

a interdisciplinaridade com a Biologia, exaltar outros pontos dentro dos elementos químicos 

presentes na tabela periódica.  

Ainda como perspectiva, pretende-se aplicar esta proposta em aulas presenciais e tratar 

os resultados obtidos para publicação e apresentação em eventos para socialização da sequência 

e de suas contribuições ao Ensino de Química. 
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                                                  APÊNDICES 

 

 

APÊNDICES 1- Tabela 1: Elementos presentes em maior quantidade no corpo 

humano  
 

Elementos 

 

Símbolo  Número 

atômico 
Função para o corpo humano Porcentagem 

desses elementos 

no corpo humano 

Oxigênio O  Constituinte da água e das 

moléculas orgânicas (que 

contém carbono e hidrogênio, 

produzidos por um sistema 

vivo). É necessário para a 

respiração celular, que produz 

trifosfato de adenosina (ATP), 

uma substância química muito 

rica em energia. 

 

Carbono C  Encontrado em toda a molécula 

orgânica. 

 

Hidrogênio H  Constituição da água, de todos 

os alimentos e da maior parte 

das moléculas orgânicas. 

 

Nitrogênio N  Componente de todas as 

proteínas e ácidos nucléicos: O 

ácido desoxirribonucleico 

(DNA) e o ácido ribonucléico 

(RNA). 
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APÊNDICE 2- Tabela 2- Elementos presentes em menor ou em pouquíssima 

quantidade no corpo humano  
 

Elemento Símbolo Número 

atômico 

Função para o 

corpo 

humano 

Efeitos da 

deficiênci

a 

Efeitos do 

excesso 

Fontes 

Sódio Na      

 Magnésio Mg      

 Fósforo P      

 Enxofre S      

 Cloro Cl      

 Potássio K      

 Cálcio Ca      

Flúor F      

 Cromo Cr      

  Manganês Mn      

 Ferro Fe      

 Cobalto Co      

 Cobre Cu      

 Zinco Zn      

 Selênio  Se      

 Iodo  I      
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APÊNDICE 3 - Questionário 1- sobre o anime  

 

            Questionário 1- sobre o anime  

Aluno(a):                                                   turma:  

1. Você acredita que existem elementos químicos presentes no corpo humano? Se sim, 

quais? 

 

2. Você conhece a fórmula do corpo humano? 

 

3. Vocês acham que o Edward Elric estava correto? Até onde isso é verdade? 

 

4. O que você acha que deu errado na receita dos irmãos Elric? 
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APÊNDICE 4 - Questionário 2  

 

            Questionário 2 

Aluno(a):                                                   turma:  

5. Você já possuía todas essas informações sobre os elementos químicos em relação ao 

corpo humano, antes das aulas? 

 

6. Você achou interessante e importante o conteúdo? 

 

 

7.  Aprender sobre os elementos químicos dessa forma foi mais interessante? 

 

 

8. Você pretende pesquisar sobre os demais elementos que não foram pesquisados em 

aula? Por exemplo quais as aplicações industriais, uso no dia a dia? 
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                                                           ANEXOS 

 

 

Anexo 1: A fórmula do corpo humano. REVISTA Superinteressante 

 

 

Fonte: ALDRIDGE, Susan; LUCÍRIO, Ivonete D. A fórmula do corpo humano. Superinteressante, ed. 1.000, jul. 

1996. (Categoria: Ciência). 

 

 


