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RESUMO 

 

O presente trabalho contempla uma proposta para o ensino de Tabela Periódica (TP). O 

interesse em tal proposta e a elaboração de uma sequência didática (SD) surgiu a partir das 

observações realizadas durante o Estágio Obrigatório Curricular, disciplina do curso de 

Licenciatura em Química. A percepção da dificuldade dos professores em preparar atividades 

ou utilizar recursos didáticos que facilitem a compreensão dos conteúdos é algo que nos 

mobilizou na busca de uma estratégia de ensino de caráter mais problematizador. Como forma 

de tornar o Ensino de Química mais atrativo, apresentamos uma proposta para o ensino de TP 

pautado na História da Ciência (HC), de modo a mostrar como se deu a construção de uma 

tabela para organizar os elementos químicos. Para este fim, foi desenvolvido e aplicado um 

jogo didático com base na tabela publicada por Mendeleev em 1869. Os resultados obtidos 

mostram que esse é um caminho que favorece melhor interação entre os estudantes e o 

professor, além de tornar a aula mais dialogada e evidenciar que o desenvolvimento científico 

envolve um esforço de inúmeros cientistas. 

 

Palavras-chave: Tabela Periódica. Jogo Didático. História da Ciência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work contemplates a proposal for the teaching of the Periodic Table (TP) The 

interest in the proposal and the elaboration of a didactic sequence (SD) arose from the sessions 

held during the Compulsory Internship, discipline of the Degree in Chemistry course. The 

perception of teachers' difficulty in preparing activities or using didactic resources that facilitate 

the comprehension of the contents is something that mobilized us in search of a teaching 

strategy of the most problematic character. As a way to make Chemistry Teaching more 

attractive, we present a proposal for the teaching of TP, published in the History of Science 

(HC), in order to show how it built a table to organize the chemical elements. To this end, it 

was developed and applied in a didactic game based on the table published by Mendeleev in 

1869. The results show that this is a path that favors the best interaction between the students 

and the teacher, besides making the class more dialogued and evidence that scientific 

development involves an effort of scientific numbers. 

 

Keywords: Periodic Table. Didactic Game. History of Science 
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1 INTRODUÇÃO  

O ensino vem passando por constantes mudanças e muitos docentes começaram a 

busca por estratégias de ensino que valorizem e motivem o aluno na escola. Com essas novas 

propostas, o professor deixa de ser o centro das atenções, detentor e transmissor de todo o saber 

e, juntamente ao discente, tornam-se protagonistas do processo de aprendizagem.  

Apesar desta tendência, ainda podemos observar que a ciência é tratada na escola de 

uma maneira tradicionalista, baseando-se somente na concepção de que o aluno é um mero 

receptor e memorizador de informações e que ele somente serve para reproduzi-las da mesma 

forma que lhes foram dispostas. Essa forma de ensino baseia-se na concepção de que o aluno é 

uma tábula rasa, “um conceito lockeano que compara a criança ao papel em branco, ambos sem 

experiências anteriores, portanto, vazios no que se refere ao pensamento” (TERUYA et al, 

2010, p. 4).  

Para Godoi, Oliveira e Codognoto (2010, p. 23), “a busca por novas metodologias e 

estratégias de ensino para a motivação da aprendizagem, que sejam acessíveis, modernas e de 

baixo custo, é sempre um desafio para os professores”. Os profissionais da educação 

encontram-se totalmente desmotivados para a utilização dessas estratégias de ensino devido à 

realidade que se deparam: alunos desmotivados e indisciplinados, condições precárias da 

estrutura escolar e baixa valorização profissional.  

Para Lima e Leite (2014) as ciências são ensinadas de modo estanque e fragmentado, 

de maneira desarticulada e distante do mundo vivido por alunos e professores. É preciso novas 

estratégias de ensino para que a Química deixe de ser algo tão abstrato e passe a ser 

compreendida e correlacionada ao cotidiano em que os alunos vivem.  

É necessário que alguns temas na área da Ciência sejam trabalhados de modo a 

considerar o universo do aluno, ou seja, a sua cultura e suas ideias sobre questões que dialogam 

com as ciências nos seus diferentes âmbitos (social, político e econômico). Para Ferreira, Correa 

e Dutra (2016) essa perspectiva passa pela adoção de estratégias facilitadoras para o ensino que 

cumprem a função de auxiliar o professor na construção do conhecimento.   

As experiências vivenciadas ao longo do estágio curricular obrigatório dialogam com 

as ideias apresentadas acima, ou seja, na escola os conceitos são apresentados geralmente de 

forma meramente conceitual, no qual o professor é responsável por desenvolver toda a linha de 

raciocínio sem considerar o aluno no processo de ensino e aprendizagem. O próprio ensino de 

Tabela Periódica (TP) – objeto de interesse do presente trabalho – é trabalhado em uma 
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perspectiva tradicional, pautado em muitos casos na memorização dos aspectos teóricos que 

fundamentam a sua organização (FERREIRA, CORREA e DUTRA, 2016). 

Nesse sentido, o desafio para o professor é encontrar caminhos que, por um lado, 

promovam o interesse dos alunos e por outro, que demonstre como os conceitos científicos 

resultam de uma construção humana, com erros, acertos e conflitos (PORTO, 2010). Nessa 

investigação adota-se como recurso os jogos didáticos. Trata-se de um meio efetivo de 

aprendizagem que permite interações entre os alunos e o professor, de forma balanceada entre 

os aspectos lúdico e pedagógico.  

Cada vez mais os jogos vêm ganhando espaço na sala de aula, sendo comumente 

utilizados como instrumento motivador para a aprendizagem do conhecimento cientifico. O 

jogo didático precisa ser elaborado com o intuito de desenvolver habilidades como raciocínio 

rápido, criatividade, entre outras. Sendo assim, o estudante consegue aprender os conteúdos 

abstratos, de forma acessível e dinâmica (GODOI; OLIVEIRA; CODOGNOTO, 2010). 

Segundo Godoi, Oliveira e Codognoto (2010), os jogos devem ter suas funções bem 

definidas, devendo proporcionar a função lúdica, que está ligada diretamente a diversão e à 

função educativa, voltada para a ampliação dos conhecimentos. Além disso, o ensino de TP 

abre espaço para sua abordagem histórica, uma vez que a ideia de se organizar os elementos 

presentes na natureza resulta de um esforço que envolveu a contribuição de diferentes 

personagens ao longo do tempo (PORTO; QUEIROZ, 2019).  

A perspectiva histórica atrelada ao desenvolvimento de um jogo didático para o ensino 

de TP abre espaço para refletir sobre como diferentes cientistas pensaram para organizar os 

elementos em uma tabela. Quais são os critérios adotados para organização dos elementos? 

Como ocorre a variação das propriedades dos elementos em função de sua posição na tabela? 

Como foi possível prever as propriedades de elementos até então desconhecidos? São questões 

fundamentais para se abordar no ensino de TP e que o jogo didático, elaborado na perspectiva 

histórica, procura contemplar. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Elaborar um Jogo Didático para o ensino de TP em uma perspectiva histórica, com base no 

trabalho de Mendeleev. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

I. Refletir sobre o processo histórico de construção da TP a partir dos trabalhos de Mendeleev; 

II. Contemplar aspectos da HC na elaboração de um jogo didático, de modo a discutir como as 

propriedades dos elementos são utilizadas como critério de organização e classificação; 

III. Utilizar o jogo didático de maneira a dinamizar a aula e facilitar a compreensão do conteúdo.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO  

Os jogos, de maneira geral, se fizeram sempre presentes na vida do ser humano de 

diversas formas, como: elemento de diversão, disputa ou até mesmo, como forma de 

aprendizagem (CUNHA, 2012).  

Segundo Ferreira (2001), a palavra jogo refere-se a uma atividade recreativa sujeito a 

regras e que deve estabelecer quem ganha ou perde, com disputa por uma premiação ou somente 

por prazer. Cunha (2012, p. 93) em seu trabalho, ressalta que: 

 

 
Por meio de sua análise em diferentes épocas, pode-se perceber que jogar sempre foi 

uma atividade inerente do ser humano. O filósofo Platão (427-348 a.C.), em sua época, 

afirmava a importância de “aprender brincando”. Aristóteles, discípulo de Platão, 

sugere que a educação das crianças deveria ocorrer por meio de jogos que simulassem 

atividades dos adultos. Os romanos utilizavam os jogos físicos para formar cidadãos 

e soldados respeitadores e aptos. 

 

 

A origem do jogo é desconhecida, contudo ele se propagou por gerações através da 

transmissão oral (MORATORI, 2003). Com isso, os jogos mantêm em sua constituição formas 

de viver de povos de diferentes partes do mundo. E assim, podem se apresentar de diversas 

formas, como: jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, de movimento como as competições 

desportivas e muitas outras, que possam gerar ao aluno ações e reações (NASCIMENTO; 

LIMA; TEMÓTEO, 2013).  

Filho e Schröter (2017) caracterizam o jogo como sendo uma atividade realizada dentro 

de um determinado tempo e espaço, que possua regras e objetivos bem definidos, com a 

finalidade de se obter um ganhador. Além disso, o jogo desperta os sentimentos de alegria e 

vontade de vencer. O desejo de ganhar provoca uma sensação. 

Já no ambiente educacional, Moratori (2003) apresenta o jogo como uma importante 

ferramenta, pois ele propicia desenvolvimentos nas áreas cognitivas, afetivas, linguistas, sociais 

e motoras. Também, pode contribuir para a construção da criticidade e criatividade dos alunos. 

Além disso, o autor destaca que:  

 

 

Um jogo, para ser útil no processo educacional, deve promover situações interessantes 

e desafiadoras para a resolução de problemas, permitindo aos aprendizes uma auto-

avaliação quanto aos seus desempenhos, além de fazer com que todos os jogadores 

participem ativamente de todas as etapas (MORATORI, 2003, p. 9) 
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A utilização dos jogos em sala, surge como uma alternativa viável para os professores, 

pois podem ser confeccionados com materiais que fazem parte do ambiente escolar ou até 

mesmo, que são descartados nas residências dos próprios alunos. E também por não necessitar 

de um espaço especifico, sua aplicação pode ser realizada, facilmente, dentro da sala de aula 

(ROBAIANA, 2008 apud OLIVEIRA; SILVA; FERREIRA, 2010).  

Um jogo só pode ser considerado didático se for elaborado com objetivo de atingir 

conteúdos específicos para ser utilizado em sala de aula. Caso não possua objetivos pedagógicos 

claros, e sim priorize somente o entretenimento, é caracterizado como algo lúdico (GODOI, 

OLVEIRA e CODOGNOTO, 2010). 

Por muito tempo, o jogo não era considerado como didático e demorou para ser aceito 

no ambiente educacional. Por ser associado ao prazer e à brincadeira, ele sempre foi visto com 

pouca importância para a formação do educando e considerado por diversos educadores como 

desperdício de tempo (CASTRO; COSTA, 2011).  

O jogo didático constitui a parte do ensino, que atualmente é definido como lúdico e 

independe da faixa etária (BELARMINO et al, 2015; PEREIRA; FUSINATO; NEVES, 2009). 

Utilizar este recurso nos processos educacionais surge como forma de minimizar o ensino 

tradicional e permite ao professor a realização de atividades prazerosas em sala de aula, de 

maneira divertida e motivadora. Para Pereira, Fusinato e Neves (2009, p. 14),  

 

 

Uma das características mais importantes é a sua separação da vida cotidiana, 

constituindo-se em um espaço fechado com regras próprias definidas, mas mutáveis, 

onde os participantes atuam de forma descompromissada em uma espécie de “bolha 

lúdica”, que, durante o jogo, não tem conseqüências no mundo exterior; porém, essa 

experiência enriquecedora é absorvida pelos participantes e podem refletir no mundo 

exterior de maneira muito positiva. 

 

 

É importante ressaltar que as regras presentes na realização dos jogos devem criar 

ordem entre os jogadores. Segundo Soares (2004),  

 

 
Os jogos carregam em si problemas e desafios de vários níveis que requerem 

diferentes alternativas e estratégias, sendo todos estes detalhes delimitados por regras. 

Isto é, da mesma forma que as regras vão estabelecer detalhes para que o jogo 

prossiga, será obrigatório o jogador a dominá-las para que possa atuar (2004, p. 32) 

 

  

Com isso, as estratégias a serem adotadas durante a realização do jogo devem 

considerar os seus mecanismos e as suas atividades. E também devem proporcionar ao aluno 
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um ambiente crítico, para que ocorra a construção do seu conhecimento e desenvolvimento de 

suas cognições de forma prazerosa (FUSINATO; NEVES, 2008). 

Além disso, os jogos podem apresentar dois aspectos que precisam ser levadas em 

conta, o lúdico e o didático.  Ambos são uma eficiente ferramenta no processo educacional que 

precisam ser integrados a situações de ensino a fim de diminuir as dificuldades que os alunos 

apresentarem. Segundo Fialho (2008, p. 12299), “os jogos educativos com finalidades 

pedagógicas revelam a sua importância, pois promovem situações de ensino-aprendizagem e 

aumentam a construção do conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e prazerosas...”. 

A atividade lúdica no ensino contribui para que o aluno possua uma educação 

prazerosa e motivadora e uma aprendizagem que o auxilie a construir valores em sua vida. 

Quando o estudante está motivado, tem seu interesse e desejo de aprender aflorados, o que 

auxilia na sua capacidade de resolver algumas situações cotidianas mais facilmente. 

Para Cunha (2012), o jogo só pode ser considerado educativo quando mantém o 

equilíbrio entre o lúdico e o educativo, ou seja, além do aspecto atrelado ao divertimento, o 

jogo precisa desenvolver habilidades a diferentes conhecimentos. Ainda sobre distinção dos 

termos educativo e didático, Cunha (2012, p. 94) afirma: 

 

 
O primeiro envolve ações ativas e dinâmicas, permitindo amplas ações na esfera 

corporal, cognitiva, afetiva e social do estudante, ações essas orientadas pelo 

professor, podendo ocorrer em diversos locais. O segundo é aquele que está 

diretamente relacionado ao ensino de conceitos e/ou conteúdos, organizado com 

regras e atividades programadas e que mantém um equilíbrio entre a função lúdica e 

a função educativa do jogo, sendo, em geral, realizado na sala de aula ou no 

laboratório. 

 

 

Nesse sentido, além do aspecto de aprendizagem, os jogos didáticos podem possibilitar 

um estreitamento dos laços de amizade e afetividade e também a socialização do grupo. 

É importante ressaltar que a maioria dos jogos encontrados na literatura aborda o jogo 

didático como uma ferramenta a ser utilizada como instrumento de apoio no processo ensino-

aprendizagem. Fialho (2008), por exemplo, enfatiza que os jogos devem constituir elementos 

úteis no reforço de conteúdos aprendidos anteriormente.  

Com isso, é preciso identificar o professor como gerador de situações estimulantes e 

os alunos como a força motora do processo de aprendizagem. E neste envolvimento, tanto do 

docente, quanto do discente, ambos devem estar em sintonia para que a aprendizagem se 

desenvolva plenamente. 
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3.1.1 Jogos didático no ensino de Química 

Muitos estudantes não entendem o sentido em estudar Química. Isto é compreensível, 

pois a disciplina exige um elevado grau de abstração o qual, salvo exceções, os alunos não 

conseguem atingir. Um dos principais desafios para o professor, é fazer uma ligação entre os 

conceitos ensinados e o cotidiano do aluno, com isso, acabam considerando a disciplina difícil 

e com temas muito complexos (CASTRO; COSTA, 2011). 

Para um ensino mais efetivo, é necessário que o professor utilize diferentes 

abordagens. Para Carmo e Carvalho (2009, p. 63) “outra característica importante da ciência é 

que ela não é construída e nem comunicada somente pela linguagem oral ou escrita, pois a sua 

linguagem é híbrida, contendo, ao mesmo tempo, um componente verbal-tipológico e outro 

matemático-gráfico-operacional-topológico”. Com isso, a ciência apresenta-se como uma 

combinação das expressões matemáticas, do discurso verbal, das representações gráficas e 

visuais, além das operações motoras no mundo natural (LEMKE, 1998a, 1998c apud CARMO; 

CARVALHO, 2009). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, o Ensino de 

Química deve proporcionar aos alunos “o reconhecimento de aspectos químicos relevantes na 

interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente” (BRASIL, 2000, p.39). Tendo 

isto em mente, é função do professor buscar metodologias que possibilitem essa interação e 

dinamize o processo de aprendizagem.  

Logo, o jogo didático se apresenta como um recurso que promove as interações. Além 

disso, utilizá-lo em sala de aula, garante ao professor uma maneira mais efetiva de despertar o 

interesse dos alunos em aprender de maneira dinâmica e descontraída (BELARMINO, et al., 

2015).   

A utilização de jogos no ensino de Ciências, vem ganhando cada vez mais espaço, 

proporcionando a criação de um importante vínculo afetivo entre o aluno e o conteúdo a ser 

abordado (BELARMINO, et al., 2015; LIMA, 2011). Sendo assim, deve ser elaborado e 

utilizado para divertir os alunos e facilitar a aprendizagem de conteúdos, conceitos e habilidades 

(PEREIRA; FUSINATO; NEVES, 2008). 

Cunha (2012) ressalta que os jogos podem e devem ser utilizados como recurso 

didático no ensino de Química, na aprendizagem de conceitos. Porém, devem ser considerados 

alguns objetivos para o seu uso em sala, como:  
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a)proporcionar aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua 

construção mediante a experiência e atividade desenvolvida pelo próprio estudante; 

b)motivar os estudantes para aprendizagem de conceitos químicos, melhorando o seu 

rendimento na disciplina; c) desenvolver habilidades de busca e problematização de 

conceitos; d)contribuir para formação social do estudante, pois os jogos promovem o 

debate e a comunicação em sala de aula; e)representar situações e conceitos químicos 

de forma esquemática ou por meio de modelos que possam representá-los (CUNHA, 

2012, p. 96). 

 

 

 

 Também é importante destacar, que o jogo não deve ser aplicado com objetivo de 

memorização de conceitos, fórmulas ou nomes. Sua aplicação, deve desenvolver no estudante 

a capacidade de compreender conceitos químicos e aplica-los a algum contexto específico 

(CUNHA, 2012). 

 Para o ensino de Química, Cunha (2012) recomenda a utilização de intelectuais, que 

possuem regras e objetivos bem definidos, que estimule o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas. Segundo a autora, esse tipo de jogo, facilita a compreensão de conteúdos, muitas 

vezes abstratos para os alunos. 

Compreende-se, então, que a palavra chave é inovação. É preciso diversificar o ensino 

de química e inová-lo de forma simples, por meio de recursos didáticos como os jogos. Dessa 

forma, os estudantes estarão mais entrosados entre si e com o professor e construirão o 

conhecimento “brincando”. Logo, os alunos se sentirão mais atraídos pelo ensino de química e 

entenderão a importância dessa disciplina para a sua formação. 

 

3.1.2 Cuidados ao levar os jogos para sala de aula 

A implementação de um jogo por si só não garante sucesso no processo ensino-

aprendizagem. O planejamento é essencial para que os objetivos do jogo consigam atingir a 

todos os alunos da mesma forma e que eles consigam entender a importância deste recurso 

didático. 

Neste sentido, Fialho (2008) apresenta alguns cuidados necessários ao levar o jogo 

para a sala de aula: primeiro é necessário que o docente realize um teste antes de aplicar o jogo 

em sala de aula, evitando surpresas indesejáveis na hora da execução e para conferir se as peças 

estão completas. Isso contribuiu para que o professor defina o tempo necessário para realizar a 

atividade, o número de grupos e os componentes que irão realizar a atividade. 

A autora aponta também que antes de se iniciar o jogo, é preciso que o docente faça 

uma síntese rápida sobre os assuntos que serão abordados e faça uma verificação das regras, 
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que devem ser bem claras e sem muita complexidade, buscando motivar o aluno, o seu interesse 

pelo desafio e pelo desejo de vencer (FIALHO, 2008). 

O professor deve fazer um papel de orientador e conduzir, da melhor maneira possível, 

o jogo na hora de sua aplicação, deixando claro as atividades a serem realizadas antes, durante 

e depois do jogo (CUNHA, 2012). A pontuação também é importante, pois é o fator 

motivacional na hora da execução, uma vez que “ provoca no aluno o sentimento de competição 

e por não querer perder ele se esforça para resolver a problemática do jogo, de forma bastante 

eufórica, pois quer realizar a melhor pontuação e assim vencer o jogo” (FIALHO, 2008, p. 

12302).  

O professor precisa estar atento ao fato de que o jogo não pode ser realizado para 

preencher um espaço de horário ou somente para tornar o ensino mais divertido. Também 

precisa dispor de elementos que o ajudem a explorar o jogo da melhor maneira e avaliar os 

efeitos do jogo no processo de ensino-aprendizagem (CUNHA, 2012) 

Visando contribuir para melhorias no processo de aplicação deste recurso e de modo 

a tornar mais dinâmico e atrativo o contato com os conteúdos, Cunha (2012, p. 95) afirma que 

o jogo pode localizar-se no planejamento didático do professor para: 

 

 
a) apresentar um conteúdo programado; b) ilustrar aspectos relevantes de conteúdo; 

c) avaliar conteúdos já desenvolvidos; d) revisar e/ou sintetizar pontos ou conceitos 

importantes do conteúdo; e) destacar e organizar temas e assuntos relevantes do 

conteúdo químico; f) integrar assuntos e temas de forma interdisciplinar; g) 

contextualizar conhecimentos.  

 
 

Por fim, as atividades elaboradas devem estar relacionadas aos conteúdos abordados 

no jogo, para que este tenha um valor significativo, enquanto objeto pedagógico e educacional. 

O aluno necessita sair do papel de receptor de informações e se tornar parte do processo de 

ensino-aprendizagem, questionando e chegando as suas próprias conclusões (FIALHO, 2008). 

É necessário considerar todo o aprendizado do aluno durante a aplicação do jogo, 

mesmo que ele não tenha desempenhado um papel satisfatório durante a sua realização. Por não 

ter o peso de uma avaliação “formal”, o aluno se sente seguro para arriscar respostas e hipóteses, 

o que pode acarretar no esclarecimento de suas dúvidas em relação ao conteúdo (OLIVEIRA; 

SILVA; FERREIRA, 2010). 
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3.2 A HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE QUÍMICA 

A ciência e a tecnologia desempenham papel fundamental na vida cotidiana do 

indivíduo e cada vez mais vêm sendo popularizada. É preciso reconhecer que, com o avanço da 

tecnologia, os alunos têm acesso a diversas informações e com isso, o mundo exterior invade 

as escolas (MORATORI, 2003). 

Portanto, é necessário que os professores e a escola se atualizem juntamente com os 

alunos, a fim de chamar a atenção para o que lhes é disposto em sala e com isso, fazer uma 

articulação da ciência com o mundo que os rodeia. Para Reis, Silva e Buza (2012) a educação 

científica que é apresentada aos discentes não reflete os aspectos da ciência como parte da 

cultura humana. Assim, apesar da constante evolução e com os avanços da tecnologia, se faz 

necessário que o passado também seja compreendido pelos estudantes. Desta maneira, a 

História da Ciência (HC) surge como uma forma para auxiliar a construção do conhecimento 

científico.  

A HC na educação básica ainda apresenta um viés de estudo rígido e estático, no qual 

poucas informações chegam até o estudante e com poucas referências ao contexto histórico 

(ROSA; AMARAL; MENDES, 2016). Para resolver esse problema o professor deve se 

preocupar em contextualizar suas aulas e utilizar o passado como forma de compreender o 

presente, a fim de evitar interpretações neutras dos conceitos químicos e ao mesmo tempo 

promover aulas mais desafiadoras e estimulantes para os alunos. 

Outro aspecto interessante é o fato de a HC possibilitar ao aluno o conhecimento do 

contexto em que um determinado conceito surge, além da sua interação com os outros 

conceitos, fazendo a mediação adequada dos significados que devem ser adquiridos pelos 

educandos. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que a utilização da HC não deve implicar 

a inclusão de mais um item de conteúdos, mas deve ser feita como uma incorporação geral nas 

discussões dos temas que já são existentes nos currículos (WELTER et al., 2017).  

Para Rosa, Amaral e Mendes (2008, p. 60), “a ciência não se constituiu em episódios 

isolados, faz parte de um desenvolvimento histórico e cultural da humanidade e deve estar 

associada ao ensino de Química”. Também deve propiciar aos alunos a mobilização dos 

conhecimentos e valores, de forma integrada, de acordo com as necessidades impostas pelo 

meio. 

A abordagem histórica pode contribuir também para que se desfaçam visões 

equivocadas sobre a Ciência e os cientistas, enfatizando que a ciência é uma construção 
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humana. Ela é necessária para desmistificar visões de que os cientistas são seres especiais 

dotados de habilidades superiores aos das pessoas comuns (RIBAS; AIRES, 2012). 

Apesar dos aspectos positivos do uso da HC no ensino, o seu trabalho em sala de aula 

é um desafio para o professor. Muitos docentes utilizam o livro didático como apoio durante as 

aulas ou como único recurso de aprendizagem (FERREIRA; CORREA; DUTRA, 2016). 

Fernandes e Porto (2012, p. 420) relatam que “em muitos livros didáticos, a descoberta é 

mostrada como um evento instantâneo e atribuída a um único cientista”. Os autores ainda 

afirmam que a HC apresentada nos livros são fatos utilizados para reafirmar a estrutura da 

ciência atual.  

Para que a HC seja trabalhada de maneira adequada é preciso analisar, também, como 

está acontecendo a formação dos docentes. Para Reis, Silva e Buza (2012, p.6), “a pouca 

atenção do professor com relação à História da Ciência deve estar relacionada à sua formação, 

que pode ter sido deficiente no que tange às questões epistemológicas da natureza, deixando o 

senso crítico esquecido”. A solução para esse problema envolve, por exemplo, o contato com 

fontes1 históricas para interpretação e análise de episódios históricos. 

Com isso, é preciso uma maior preocupação com a formação dos novos docentes, para 

que sejam capazes de compreender a necessidade de mudança e buscar por novas metodologias 

de ensino em sua prática pedagógica.  

Além dos problemas na formação dos docentes, Porto (2010) relata sobre a dificuldade 

em encontrar textos didáticos atualizados sobre o tema, e aponta como razão a tardia 

institucionalização da HC no Brasil. Os primeiros cursos de pós-graduação, na área, surgiram 

nos anos 90. Com isso, ainda estamos caminhando para que a HC seja mais amplamente 

estudada e valorizada.  

 

3.2.1 O uso de Estudo de Caso na História da Ciência  

 A literatura tem discutido diferentes estratégias para o uso da HC em sala de 

aula. Independente da forma como o professor vai utilizar a HC, os pesquisadores apontam que 

a abordagem histórica deve ser pautada na utilização de estudos de caso, que nada mais é do 

que “a análise, com certa profundidade, de algum episódio bem delimitado da História da 

Ciência” (PORTO, 2010, p. 174). 

                                                 
1 As fontes históricas são classificadas em primárias (texto original) e secundárias (texto elaborado a partir do 

original). 
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Com isso, a HC não deve ser apresentada na forma de episódios isolados para ilustrar 

conteúdos que estão sendo estudados e sim, deve ser trabalhada de uma maneira que os alunos 

consigam compreender o processo de construção da Ciência. Além disso,  

 

 
O estudo de caso pressupõe alguma profundidade, em que o contexto das ideias seja 

apresentado, bem como os problemas surgidos na época que levaram um químico a 

uma determinada ideia, as hipóteses discutidas, os fatores que levaram ao abandono 

ou aceitação desta ou daquela hipótese, os debates contemporâneos, enfim - um relato 

que permita ao aluno vislumbrar a natureza do empreendimento científico (PORTO, 

2010, p.174). 

    

 

 Ao se trabalhar com estudos de caso, é necessário que o aluno saia do papel de 

receptor de informações, e se torne ativo no processo ensino-aprendizagem. Com isso, ele deve 

ser incentivado à prática da investigação, confrontando o problema, construindo hipóteses e a 

partir disso, tomando decisões. Já o professor deve atuar como um mediador de ideias, ajudando 

o aluno na análise do problema até as possíveis soluções (BROIETTI; ALMEIDA; SILVA, 

2012). 

Para Porto (2010) não há uma “receita” para se levar estudos de caso à sala de aula. 

Independente de qual caminho seguir, a escolha do método a ser abordado vai depender dos 

objetivos que o professor deseja alcançar e as características de cada aluno.   

 

3.2.2 A classificação Periódica de Mendeleev 

 Considerada uma das mais valiosas generalizações cientificas, a classificação periódica 

dos elementos surgiu na década de 60 no século XIX, sendo considerada como um importante 

guia de pesquisas na Química, se tornando também um instrumento didático no ensino da 

disciplina (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997). 

 Antes do surgimento da TP, diversos cientistas propuseram outros sistemas de 

classificação. Até o início do século XIX, essas classificações envolviam substâncias simples e 

compostas ou as propriedades das substâncias. Com o surgimento da teoria atômica, o cientista 

Johann W. Döbereiner, em 1829, sugeriu a primeira classificação envolvendo a relação entre 

os pesos atômicos e as propriedades dos elementos (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; 

CHAGAS, 1997). 

 Apesar da classificação de Johann, havia ainda uma polêmica entre os Químicos, sobre 

a definição de pesos atômicos e equivalentes. Em 1860, essa discussão chegou ao fim com a 

realização do Congresso de Karlsruhe. Com a presença de cento e quarenta Químicos, este foi 
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o primeiro congresso internacional da área (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997; 

BENSAUDE-VINCENT; STENGERS, 1992). Neste congresso o químico italiano Stanislao 

Canizzaro (1826-1910), propõe a comunidade presente, a adoção da distinção entre átomo e 

molécula e, também a adoção do sistema de pesos atômicos de Gerhardt, corrigindo-o 

pontualmente (BENSAUDE-VINCENT; STENGERS, 1992). Sendo o ponto de partida para o 

surgimento da classificação periódica.  

Os químicos Julius Lothar Meyer (1830-1895) e Dmitri Ivanovitch Mendeleev (1834-

1907), que estavam presentes no congresso, elaboram sistemas periódicos distintos, dos 

elementos com base nos pesos atômicos recomendados por Cannizzaro (BENSAUDE-

VINCENT; STENGERS, 1992). Segundo Bensaude-Vincent e Stengers (1992, p. 196) 

“Mendeleev afirmou frequentemente que o congresso de Karlsruhe fora a primeira etapa que 

conduziu à descoberta da lei periódica”. 

Foi durante a elaboração de seu livro “Principes de chimie” que Mendeleev descobriu, 

em 1869, a lei periódica que lhe permitiu classificar os elementos já existes e prever os outros. 

Mendeleev se beneficiou das tentativas anteriores, de diversos cientistas, que também 

evidenciaram relações entre os pesos atômicos de famílias e de elementos análogos. Meyer, 

Newlands e Odling também surgiram com sistemas periódicos semelhantes ao proposto por 

Mendeleev (BENSAUDE-VINCENT; STENGERS, 1992). A figura 1, mostra a versão da TP 

feita por Mendeleev. 
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Figura 1: Classificação Periódica de Mendeleev. 

 

Fonte: TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997. 

 Para organizar a TP, Mendeleev criou uma carta para cada um dos 63 elementos 

conhecidos, com o símbolo, nome, pesos atômicos e algumas propriedades Físico-Químicas. 

Ao organizar essas cartas em ordem crescente de peso atômico, o cientista percebeu que 

algumas propriedades ocorriam regularmente (LEITE, 2019). 

A classificação Periódica divulgada por Mendeleev apresentada na figura 1, mostra 

alguns avanços científicos, em relação as outras classificações divulgadas pelo próprio cientista, 

como:  

 

 
a) Deixava alguns espaços vazios, prevendo a existência de elementos ainda não 

descobertos. b) Levava em consideração várias propriedades físicas e químicas 

associadas aos elementos. c) Permitia prever as propriedades que estariam associadas 

a alguns elementos ainda não descobertos, graças à sua posição (espaço vazio) na 

tabela e às propriedades associadas aos elementos vizinhos (TOLENTINO; ROCHA-

FILHO; CHAGAS, 1997, p. 107) 

 

 

 

 Mendeleev propôs nomes e propriedades aos elementos das lacunas em que deixou em 

sua tabela. Ao organizar esses elementos, ele percebeu que entre o silício e o estanho havia um 

salto, não justificado, de valores. Mendeleev os nomeou a partir de uma derivação dos nomes 



 

 

 

 

 

 

26 

dos elementos homólogos (da mesma coluna), antepondo prefixos eka (um, em sânscrito) e dvi 

(dois), como por exemplo: eka-alumínio (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997). 

Todos os elementos previstos foram descobertos mais tarde, por diversos cientistas. 

 Também é importante salientar, que a classificação proposta por Mendeleev apresentava 

erros de pesos atômicos para alguns elementos, que foi justificado pelo próprio cientista, como 

sendo falha na determinação desses números (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 

1997). 

 Com o passar do tempo, houveram diversas modificações, porém a mais importante foi  

a substituição do periodismo em função dos pesos atômicos pelo periodismo em função dos 

números atômicos (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997). Essa descoberta serviu 

para explicar a inversão de alguns elementos, de acordo com o peso atômico. 

 Com isso, a classificação periódica proposta por Mendeleev serviu de ponto de partida 

para a construção da TP moderna.  

 

3.3 UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE TABELA PERIÓDICA 

No geral, os alunos do ensino médio possuem muitas dificuldades no processo ensino-

aprendizagem dos conteúdos de Química (LIMA, 2012). No ensino de Tabela Periódica, não 

seria diferente. Em se tratando de um assunto de suma importância para a compreensão de 

diversos conceitos químicos, sua abordagem precisa ser modificada em sala de aula.  

Muitos alunos têm dificuldades em compreender como estão dispostos os elementos 

na tabela, suas propriedades periódicas e aperiódicas e como elas se relacionam para a formação 

das substâncias (GODOI, OLVEIRA e CODOGNOTO, 2010; FERREIRA, CORREA e 

DUTRA, 2016). 

Isso não acontece somente no ensino de ciências, mas em todas as áreas em geral. 

Muitos alunos chegam ao ensino superior, com dificuldades em compreender e argumentar 

sobre diversos assuntos (FARIA; SILVA, 2012). 

Por isso é necessário buscar estratégias a fim de que se obtenha melhores resultados 

do que aqueles obtidos utilizando uma abordagem tradicional. Para Ferreira, Correa e Dutra 

(2016, p. 350) “o fracasso desta forma de abordagem nem sempre é reconhecido por professores 

que, atuando como detentores do conhecimento, relatam a falta de interesse dos alunos sobre 

um importante feito histórico e que representa uma grande realização da humanidade”. 

Com isso, a HC surge como meio de facilitar a compreensão dessas propriedades e até 

mesmo da história dos elementos, visto que a elaboração da tabela representou um grande 
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marco na história. Apresentar este conteúdo juntamente aos conceitos químicos, pode contribuir 

para que os alunos tenham mais interesse pela ciência e a conheçam de forma mais atrativa 

(REIS; SILVA; BUZA, 2012). 

A partir de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, realizada por Ferreira, Correa e 

Dutra (2016), atualmente há disponível na literatura, em diversos sites, cerca de quarenta e três 

trabalhos abordando o conteúdo de TP. Desse número, os autores encontraram vinte e nove 

trabalhos que apresentam estratégias de ensino para o conteúdo. Dentre os vinte e nove, três 

possuem uma abordagem histórica e quatorze utilizam o jogo didático como estratégia. 

Dos três trabalhos envolvendo a HC, um apresenta uma análise minuciosa feita em 5 

livros didáticos (MEHLECKE, 2010). Essa análise teve por objetivo, avaliar a abordagem da 

HC no ensino de TP. A autora utiliza diversos critérios para a análise desses livros, a saber:  

 

 
1. A importância da disposição no desenvolvimento da tabela periódica;  

2. A importância da previsão (contraprevisão) como evidência para confirmar a lei 

periódica;  

3. Importância relativa da disposição e previsão no desenvolvimento da tabela 

periódica.  

4. O papel de novas previsões.  

5. Explicação da periodicidade na Tabela Periódica.  

6. Contribuições de Mendeleev: lei teórica ou empírica.  

7. Desenvolvimento da Tabela Periódica como uma seqüência progressiva de 

princípios heurísticos, ou seja, fundamentos teóricos. (MEHLECKE, 2010, p.27-28) 

 

 

A pesquisadora aponta que somente os critérios 1, 2 e 6 foram abordados de maneira 

satisfatória, em todos os livros analisados. O critério 3, por exemplo, não foi abordado em 

nenhum livro e os demais critérios aparecem somente em alguns livros. 

Os outros dois trabalhos analisados por Ferreira, Correa e Dutra (2016) surgem como 

forma a superar a dificuldade em se encontrar a HC de maneira contextualizada, por meio da 

elaboração de SDs. Ambos tiveram como objetivo principal trabalhar a evolução da TP, levando 

em consideração os fatos históricos, políticos e sociais da época. Cada trabalho utiliza recursos 

didáticos diferentes e em diversas etapas, como: leitura de livros, artigos científicos, seminários 

apresentados pelos alunos e provas (como método de avaliação). Nos dois trabalhos, os autores 

relatam não terem conseguido atingir a todos os discentes da mesma maneira, encontrando 

alguns interessados nas propostas e outros, nem tanto. 

A autora de um dos trabalhos aponta a causa desse desinteresse como sendo a leitura 

de artigos científicos, pois, por se tratar de uma linguagem mais cientifica na qual os alunos não 

estão habituados, isso torna a leitura irrelevante (FERREIRA; CORREA; DUTRA, 2016). Com 
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isso, é preciso cuidado ao utilizar alguns recursos em sala. É necessário conhecer a realidade 

em que os alunos estão inseridos, para que as aulas não se tornem chatas e cansativas. 

Já os trabalhos que abordam o jogo didático como uma estratégia, foram bem avaliados 

pelos autores. Em geral, todos tiveram uma boa aceitação por parte dos alunos e as estratégias 

estavam de acordo com o que se propõe para a aplicação de jogos em sala de aula: possuindo a 

parte lúdica e educativa bem definidas, como afirma Godoi, Oliveira e Codognoto (2010). 

Por meio da análise dessa pesquisa, pode-se perceber que não foi encontrado pelos 

autores propostas de jogos didáticos que utilizassem uma abordagem histórica, na literatura 

brasileira. É provável que a falta do uso de jogos com viés histórico tenha relação com a 

afirmação de Porto (2010), que a tardia institucionalização da disciplina de HC nas instituições 

de ensino ainda não resultou em seu pleno uso na escola. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual, localizada na região central do 

município de Volta Redonda-RJ. É uma escola de fácil acesso aos alunos, tendo diversas linhas 

de ônibus que circulam próximas ao colégio. A comunidade escolar é composta por discentes do 

próprio bairro, bairros vizinhos e também de outros municípios, como Pinheiral e Barra Mansa. 

O público alvo para a realização da pesquisa foram alunos do 1º ano do ensino médio 

integral (Turma 1003 - 17 alunos) e do 3º ano do ensino médio regular (Turma 3004 - 6 alunos), 

totalizando 23 alunos. 

 

4.2 APLICAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO EM UMA TURMA DE ENSINO SUPERIOR

  

 O jogo foi desenvolvido durante o 2º período de 2019, sob supervisão do professor 

orientador e aplicado, como forma de teste, em uma turma da disciplina de Metodologia e 

Instrumentação para o Ensino de Química I, no Instituto de Ciências Exatas, da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

Essa aplicação, teve a intenção de analisar a duração do jogo, verificar a coerência das 

regras, o grau de desafio da proposta e estimar a quantidade de grupos para a realização da 

atividade. Além disso, esse espaço foi utilizado para discutir, com os demais licenciando da 

disciplina, a proposta de ensino desenvolvida, que procura articular aspectos da HC com o 

ensino de TP. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DO JOGO DIDÁTICO 

A elaboração do jogo didático teve por objetivo promover o ensino do conteúdo de TP 

de modo a valorizar o papel do estudante na construção conceitual. Para esse fim, a abordagem 

realizada pauta-se nos aspectos históricos que envolvem a elaboração da tabela, de forma lúdica 

e sem abrir mão da abordagem conceitual (CUNHA, 2012). 

O Jogo didático elaborado baseia-se na classificação periódica proposta por 

Mendeleev no ano de 1869, com cerca de 63 elementos conhecidos e com lacunas para os 

elementos desconhecidos até então, mas previstos pelo cientista na época.  
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Primeiramente, foi elaborada uma carta (figura 2) para cada elemento, assim como 

feito por Mendeleev, contendo as seguintes informações: símbolo, nome, massa atômica2, 

descrição de algumas características do elemento e a fórmula de alguns de seus compostos. As 

informações de massa atômica e simbologia dos elementos, foi respeitada da maneira como 

Mendeleev apresentou em sua classificação. 

 Para os elementos que ainda não tinham sido descobertos, representados na 

classificação de Mendeleev (figura 1) com um ponto de interrogação (?), as cartas continham 

somente o número de massa atômica. Para a confecção dessas cartas, foi utilizado o programa 

Microsoft Office Excel e, em seguida, foram impressas (Apêndice 1) e recortadas 

separadamente.   

 

Figura 2: Cartas elaborada para o jogo 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Das sessenta e três cartas, vinte foram separadas e as restantes, coladas em uma 

cartolina conforme Mendeleev apresentou em sua tabela original, respeitando as lacunas das 

cartas retiradas, conforme mostra a figura 3. A escolha da retirada de vinte cartas se deu durante 

o teste do jogo, que mostrou que a quantidade era adequada ao tempo estipulado para a 

realização da atividade em sala de aula.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Na época utilizava-se o termo peso atômico. 
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Figura 3: Classificação Periódica de Mendeleev utilizada no jogo 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

As turmas foram separadas em no máximo quatro equipes e cada uma recebeu um peão 

de cor distinta. Utilizando o tabuleiro do jogo Up and Down Chemical (Anexo I) (COSTA, et 

al., 2013), os alunos jogaram o dado e a cada rodada, uma carta de um elemento era 

disponibilizada à equipe.  

A equipe deveria analisar as informações contidas nas cartas, relacioná-las com a 

tabela disposta e posicioná-las nas lacunas. Desta forma, as vinte cartas retiradas foram 

escolhidas de maneira com a qual o aluno conseguisse fazer essa relação. Como a classificação 

de Mendeleev continham alguns erros em relação a disposição dos elementos, foi necessário 

um cuidado na hora da retirada. Alguns elementos dispostos eram de família distintas, e com 

isso apresentam propriedades distintas. As lacunas deixadas na hora da montagem do jogo, 
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deveriam apresentar propriedades semelhantes aos elementos que se encontram na mesma 

linha.  

Se a equipe posicionasse a carta de maneira correta, seguia no tabuleiro o número de 

casas de acordo com a numeração do dado. Se errasse, permanecia na casa. A equipe que 

parasse em uma casa com a base de uma escada, deveria mover o peão até a casa no topo dela. 

Se encontrasse com o erlenmeyer, a equipe deveria escorregar o peão até o tubo de ensaio ligado 

a ele. 

Vence o jogo a equipe que percorrer todas as casas do tabuleiro ou, nos casos em que 

a tabela periódica esteja completa, a equipe que se encontrar na casa de maior numeração.  

 

4.4 APRESENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

Para a aplicação do jogo em sala de aula optou-se pela elaboração de uma SD com 

duração de 2 horas/aula. A elaboração da SD teve como intuito aproximar os objetivos 

pedagógicos da atividade com os aspectos conceituais previstos no Currículo Mínimo do Estado 

do Rio de Janeiro. Este currículo traz algumas informações das habilidades e competências 

necessárias aos diversos eixos temáticos para os três anos do ensino médio. Porém, ao analisar 

essas habilidades e competências descritas para o ensino de TP, notou-se que a História da 

Química não está inserida. O quadro 1 apresenta as etapas desenvolvidas na organização da SD. 

 

Quadro 1: Etapas desenvolvidas no decorrer da SD 

Aula Atividade desenvolvida Objetivo da atividade Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Debate Inicial 

I) Introduzir a lógica da organização, 

comparando situações cotidianas 

com a disposição dos elementos da 

TP 

 

5 min 

 

Questionário Inicial 

I) Fazer um levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos 

sobre a TP 

 

5 min 

 

 

Jogo Didático 

I) Compreender os estudos de 

Mendeleev 

 

 

35 min 
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II) Compreender as diferenças e 

semelhanças entre a Classificação 

de Mendeleev e a TP moderna; 

 

 

 

Apresentação de modelos 

da TP; 

Propriedades da TP 

I) Mostrar a evolução das 

classificações periódicas 

II) Mostrar a Ciência como uma 

construção humana 

III) Apresentar a Ciência como 

constante adaptação e 

experimentação 

IV) Apresentar as propriedades 

periódicas da TP moderna; 

 

 

 

 

20 min 

 

Desafio Final 

I) Tornar os alunos mais ativos na 

construção do próprio 

conhecimento 

 

10 min 

Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

Inicialmente, foram abordados alguns aspectos da organização da Tabela Periódica e 

suas propriedades, por meio de diálogos com os alunos. Para este fim, lançamos mão de 

algumas situações próximas do cotidiano dos estudantes, como:  

1. Vocês escutam música?  

2.  De quais estilos vocês mais gostam?  

3. Quem possui o hábito de criar playlists?  

4. Vocês utilizam algum critério para organizar uma playlist?  

5. Vocês já repararam que tudo ao nosso redor possui um critério de organização? 

6. Alguém consegue citar algum exemplo? 

 

Em seguida, dando um cunho mais científico ao diálogo, foram realizadas as seguintes 

perguntas:  

 

7.  Alguém imagina como podemos organizar os materiais disponíveis na natureza?  

8. De que são constituídos os materiais?  

9. Você conhece algum elemento químico?  
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10. Onde encontramos os materiais que contêm esses elementos químicos? No solo? Na 

água? No ar?  

 

Após os diálogos, os estudantes receberam uma atividade por escrito, contendo as 

seguintes questões para responderem individualmente: 

a) Questão 1: A Tabela Periódica foi desenvolvida como forma de classificar e organizar 

os elementos conforme suas propriedades. O modelo atual veio sendo desenvolvido por 

anos e pela contribuição de diversos cientistas. Você conhece outros modelos dessa 

tabela? Se sim, cite.  

b) Questão 2: Atualmente, são conhecidos 118 elementos químicos. Esses elementos e suas 

propriedades são apresentados em uma tabela, denominada Tabela Periódica. Você acha 

que existe algum critério para que esses elementos sejam organizados ou eles são 

dispostos aleatoriamente? Se sim, a partir dos seus conhecimentos, diga qual o critério 

você supõe que possa ser utilizado para tal organização. 

Antes de iniciar o jogo, foi feita uma contextualização, de forma dialogada, sobre o 

trabalho de Mendeleev. Neste diálogo, foi apresentado aos alunos de maneira resumida, o 

contexto histórico da criação da TP, a partir do trabalho do cientista. 

Em seguida, foram apresentadas as regras do jogo didático e, assim que sanadas todas 

as dúvidas, iniciou-se a atividade. Devido ao curto tempo, foram fixados 30 minutos para a 

execução do jogo.  

Para finalizar o jogo, levando em consideração os elementos que foram previstos por 

Mendeleev, foi entregue a cada equipe uma folha com a seguinte questão:  

c) Questão 3: Mendeleev previu as propriedades de alguns elementos, como o Gálio (MM3 

= 68) e o Germânio (MM = 70). Observando a tabela periódica proposta pelo cientista, 

você conseguiria supor descrições e composições desses dois elementos? Descreva-as. 

Esses elementos foram escolhidos de maneira aleatória. E assim, os alunos puderam 

observar a tabela para descrever o que foi pedido na questão. Em seguida, foram mostradas as 

equipes duas cartas, uma com o elemento gálio e a outro com o germânio, com suas respectivas 

características e composições, a fim de os alunos compararem com o que fizeram.  

                                                 
3 Massa Molar (MM) 
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Nesse momento, utilizando slides, foram apresentados aos alunos, em ordem 

cronológica, outros modelos da Tabela Periódica e as suas respectivas contribuições para a 

construção da Tabela Periódica moderna.  

Outros aspectos abordados nessa aula envolveu os conceitos de: elétrons, prótons, 

número atômico, massa atômica, modelo atômico de Rutherford-Bohr e o diagrama de Linus 

Pauling. 

Em seguida, foi distribuído para cada grupo uma TP atual e debatemos sobre como os 

elementos estão dispostos. Também foi realizada uma breve discussão acerca das propriedades 

dos elementos (metais, ametais, hidrogênio e gases nobres). 

Para finalizar, propomos aos alunos um desafio final. Cada equipe recebeu uma 

atividade por escrito com a seguinte questão:  

d) Desafio Final: Agora que você conhece outros modelos da Tabela Periódica e suas 

organizações, em grupo, proponha um modelo distinto que você ache que facilitaria a 

compreensão. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a análise dos resultados, utilizou-se a metodologia qualitativa. Este tipo de 

metodologia busca o entendimento das particularidades do indivíduo (aluno). As atividades 

realizadas individualmente ou em grupo, procuram classificar e compreender os processos 

vividos particularmente e também alguns padrões de conhecimentos que podem ser 

generalizados (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008).  

No momento do debate inicial, apresentando questões presentes no cotidiano dos 

alunos, ambas as turmas foram receptivas e participativas. Este momento é de suma importância 

para começar a (re)elaborar com os alunos um raciocínio acerca dos conteúdos que virão no 

decorrer da aula.  

Os discentes começaram a pensar e entender que não somente a ciência está organizada 

de uma maneira a facilitar a compreensão, mas tudo ao nosso redor também possui algum 

critério de organização, desde a arrumação do guarda-roupa até os produtos em uma prateleira 

de supermercado. Entretanto, ao discorrer sobre a disposição dos elementos na natureza, 

nenhuma das turmas conseguiu relacionar a ordenação deles com a finalidade da Tabela 

Periódica.  

Nota-se que o conteúdo de TP é abordado dentro de sala de aula priorizando somente 

a memorização das propriedades, símbolos e nomes. Para Ferreira et al. (2012) esse tipo de 

ensino não garante uma aprendizagem significativa, para que isso ocorra, os estudantes devem 

compreender as transformações químicas que acontecem ao nosso redor, para que se tornem 

cidadãos críticos. 

Apesar disso, as turmas exemplificaram os elementos mais comuns encontrados no 

nosso cotidiano, como: oxigênio, fósforo, nitrogênio e carbono. Partindo desses elementos 

discutimos outros e definimos onde eles podem ser facilmente encontrados.  

Esse diálogo teve o objetivo de mostrar para os alunos que a ciência é algo presente e 

que nos rodeia. É preciso desmistificar a ideia de que ela é feita somente por cientistas. Segundo 

o PCNEM (2000, p. 32-33),  

 

 
[...] é preciso objetivar um ensino de Química que possa contribuir para 

uma visão mais ampla do conhecimento, que possibilite melhor 

compreensão do mundo físico e para a construção da cidadania, 

colocando em pauta, na sala de aula, conhecimentos socialmente 

relevantes, que façam sentido e possam se integrar à vida do aluno. 
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Dando continuidade a SD, foram aplicadas às questões iniciais. Os resultados para a 

questão inicial 1 estão apresentados abaixo, para as duas turmas: 

 

 

 

Tabela 1: Resultados para a questão 1 

 Turma 1003 Turma 3004 

Não lembram 15 6 

Não conhecem 2 0 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

A seguir, são apresentados os resultados para a questão inicial 2: 

 

Tabela 2: Resultados para a questão 2 

                             Turma 1003 Turma 3004 

Gases e Metais 14 0 

Não sabem 2 0 

Estados físicos da matéria 1 0 

Massa Atômica 0 4 

Família 0 2 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

De acordo com os resultados obtidos, podemos observar que o ensino de TP carece de 

mais importância nas aulas de Química. Isso porque pouco se fala acerca da história da 

elaboração da Tabela e de sua relevância na aprendizagem dos demais conteúdos de Química.  

Para Reis, Silva e Buza (2012) alguns professores não veem a HC com a sua devida 

importância para a construção dos conceitos científicos dos alunos. Os autores apontam que o 

ensino ainda prioriza somente resultados para aprovação no vestibular, sem se preocuparem 

com a formação crítica dos alunos.  

Com isso, optou-se pela abordagem histórica, por meio de um estudo de caso sobre o 

trabalho realizado por Mendeleev, na elaboração da classificação periódica. Como relata Porto 

(2010), o uso de estudo de caso consiste em um recorte temporal, no intuito de apresentar o 

contexto em que as ideias surgiram e as suas especificidades. Além disso, o professor deve 

orientar as propostas apresentadas, de maneira que os discentes consigam resolver os aspectos 

contemplados no episódio histórico. 
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Assim que os alunos responderam às questões iniciais, deu-se início ao jogo. Como 

forma de manter a organização dentro da sala, cada equipe escolheu um representante para ficar 

responsável por jogar o dado e andar com o pião. Nas duas turmas, o jogo teve duração de 

aproximadamente 35 minutos. O tempo foi um pouco excedido para que os grupos 

completassem a tabela. A figura 3, mostra os alunos durante o jogo: 

 

Figura 4: Aplicação do jogo 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

O jogo é uma ferramenta importante para os alunos compreenderem o trabalho 

realizado por Mendeleev na elaboração de sua tabela. Revisitar o trabalho do cientista foi um 

meio para valorizar a forma como o conhecimento científico é produzido e colocar os estudantes 

em um papel próximo ao realizado pelo cientista.  

Mendeleev fez uma carta para cada elemento conhecido e também para os elementos 

desconhecidos. As cartas continham o símbolo, nome, massa atômica e propriedades químicas, 

semelhantes às cartas elaboradas para o jogo. Em seguida, ele organizou essas cartas em ordem 

crescente de peso atômico, concluindo que certas propriedades dos elementos são funções 

periódicas de seus pesos atômicos (LEITE, 2019). 
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Portanto, os alunos deveriam fazer o mesmo: analisar o número da massa atômica e as 

propriedades dos elementos e, com isso, posicionar cada carta em seu devido lugar. Além do 

aspecto educativo, a utilização de um tabuleiro no jogo teve por finalidade trazer o aspecto 

lúdico, como forma de dinamizar e motivar os alunos. Cunha (2012) ressalta que algumas 

pessoas tratam a educação de forma séria e controladora, ao passo que o jogo lembra diversão. 

Para a autora, o jogo deve ser utilizado a fim de promover a aprendizagem com seriedade.  

Apesar da importância do estudo da HC por trás dos conteúdos de ciências, é preciso 

cuidado para que sua utilização em sala não se torne apenas episódios ilustrativos e 

cronológicos. Para Reis, Silva e Buza (2012, p. 4),  

 

 
[...] a História da Ciência pode contribuir para que haja uma melhora nas aulas, 

pois a mesma permite inserir os conceitos científicos dentro de uma realidade 

humana para que se possa construir aspectos importantes de se trabalhar o 

conhecimento científico, os interesses econômicos e políticos, além de 

valorizar a ciência como uma construção humana [...].  

 

 

No geral, ambas as turmas se mostraram receptivas ao jogo. Como a classificação 

periódica de Mendeleev apresentava alguns erros em suas massas atômicas, não seria possível 

que os alunos conseguissem completar a tabela seguindo somente essa informação. Era preciso 

analisar as propriedades e os compostos formados por cada elemento. Logo no começo, as 

equipes conseguiram avaliar essas informações e perceberam que alguns elementos possuíam 

propriedades semelhantes.  

Como na turma 3004 eram apenas 6 alunos, dividimos em 3 duplas. Com isso, o 

desenrolar do jogo foi mais interessante, pois todos se mantiveram no entorno da tabela e 

puderam analisar as jogadas das outras equipes.  

Já na turma 1003, foram formadas 4 equipes com 4 e 5 alunos. Apesar do número 

maior de alunos, todos conseguiram jogar e se ajudar. Houve muita interação e participação da 

turma.  

Ao finalizar a atividade, foi perguntado aos alunos se eles haviam gostado do jogo, 

bem como se haviam compreendido seu intuito. Todos os estudantes disseram ter gostado da 

tarefa e se sentiram motivados com essa forma de aprendizagem. Uma aluna do primeiro ano 

fez o seguinte relato: 

Estudante a: “Eu gostei muito do jogo, porque deu pra entender o trabalho que o cientista fez 

pra montar a tabela. E você ainda facilitou pra gente, imagino que pra ele deu muito mais 

trabalho”.  
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Como forma de incentivo, foi prometida uma premiação ao grupo vencedor. Ao fim 

da atividade, no entanto, todos os alunos ganharam um pirulito pela participação e interação no 

jogo. 

Em seguida, os alunos responderam à questão 3. Todos os grupos conseguiram 

responder que o gálio e o germânio são metais. Porém, na hora de montar algum composto dos 

elementos, somente 2 grupos do terceiro ano conseguiram. Os estudantes do primeiro ano 

mostraram muita dificuldade e muitos não conseguiram nem compreender o que estava sendo 

proposto.  

Levando em consideração que os alunos já viram o conteúdo de Ligações Químicas, 

era esperado que todos conseguissem analisar e responder corretamente esta questão, visto que 

este conteúdo, segundo o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, deve ser abordado no 

decorrer do 3º bimestre do 1º ano. Isso confirma como se dá, geralmente, o ensino de Química 

nas escolas, priorizando somente a memorização de fórmulas e conceitos.  

Então para que os alunos pudessem ver e compreender, foi mostrado as cartas dos 

elementos com propriedades e alguns compostos formados, por cada um. Este momento foi 

importante, para que eles pudessem entender o trabalho realizado por Mendeleev, na previsão 

das propriedades de elementos que não haviam sido descobertos. 

Dando continuidade a SD, em slides foram apresentados aos alunos alguns modelos 

de classificações periódicas que antecederam a proposta de Mendeleev, como: as Tríades de 

Döbereiner; Parafuso Telúrico; Lei das Oitavas (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 

1997). Além desses modelos, também foi mostrado aos alunos que Mendeleev não previu a 

existência dos Gases Nobres, sendo descobertos mais tarde por outros cientistas.  

Esse momento foi importante para que os alunos pudessem de fato compreender que 

a ciência não é feita de momentos isolados, mas sim por anos e pela contribuição de diversos 

cientistas (REIS; SILVA; BUZA, 2012). 

Em seguida, na revisão dos conceitos e na abordagem das propriedades da TP, os 

discentes se mostraram atentos e participativos. No geral, os alunos conseguiram lembrar dos 

conceitos necessários para a compreensão das propriedades da TP. Este momento foi realizado 

de forma dialogada, para que houvesse uma maior interação professor/aluno.  

A maneira como os conteúdos vem sendo abordadas em sala de aula precisam ser 

repensadas pelos professores. Segundo Nascimento e Aquino (2016) “em todo processo de 

aprendizagem humana, a interação social e a mediação do outro tem fundamental importância. 
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Na escola, pode-se dizer que a interação professor-aluno é imprescindível para que ocorra o 

sucesso no processo ensino aprendizagem” (NASCIMENTO; AQUINO, 2016, p. 3).  

Nesse sentido, é necessário que essa interação aproxime aluno e professor para romper 

com a visão de que o docente seja o único detentor do conhecimento em sala de aula. Com isso, 

ele deve entender que o diálogo estimula a participação mais ativa dos alunos, aguçando a sua 

curiosidade (NASCIMENTO; AQUINO, 2016). 

Por último, foi proposto aos alunos, em equipe, o desafio final. Este desafio teve por 

objetivo tornar os alunos mais ativos na criação do próprio conhecimento a partir de uma 

situação problema. A seguir, serão apresentadas algumas respostas das equipes tanto para o 1º 

ano, quanto para o 3º ano:  

Equipe 1: “Nós gostaríamos da Tabela periódica em ordem alfabética porque ficaria mais fácil 

a forma de enxergar os elementos”. 

Equipe 2: “Facilitaria a compreensão se fosse em ordem alfabética. Pois já saberíamos direto 

onde olharíamos, do começo ‘A’ até ‘Z’.” 

Equipe 3: “Facilitaria colocar em ordem alfabética, em ordem numérica, em cores sequenciais”. 

Equipe 4: “Pode ser distribuído em sólidos, líquidos e gasosos, tendo algumas subdivisões em 

ordem alfabética”. 

Equipe 5: Do jeito que está da para entender. Apenas montar em círculo e inventarem uma 

música, ia ser muito mais fácil”. 

Equipe 6: “Tá bom assim, tudo bem explicado e reparado. Ordem alfabética foi minha ideia, 

mas bagunçaria a tabela”. 

Equipe 7: “Igual gráfico de pizza, pois facilitaria a visão das famílias”. 

 

Todos os grupos se mostraram muito curiosos e participativos nesta tarefa. Contudo 

não existe uma resposta correta a ser analisada.  

Silva, Núñez e Ramalho (2001), definem esse tipo de problema como uma situação 

em que um indivíduo ou grupos resolvam algo, porém não disponham de um caminho rápido e 

direto, que os levem a essa solução. Para os autores, problemas que apresentem um mecanismo 

que levem a uma solução rápida e correta são definidos como exercícios.  

É preciso desenvolver nos alunos a capacidade de resolver problemas, além de torná-

lo mais ativo no processo de ensino-aprendizagem. A resolução deste problema também teve 

por objetivo mostrar que a ciência é dinâmica e que eles também podem fazer parte dessa 

construção. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Tabela Periódica é o símbolo mais conhecido da Química sendo considerada um 

instrumento de consulta importante, tanto para alunos quanto para os cientistas. O seu ensino 

está muito distante do que a literatura recomenda, pois em muitos momentos se prioriza o ensino 

de aspectos teóricos, de maneira extremamente complexa, o que o torna abstrato e distante da 

realidade do estudante.  

Diante da pesquisa literária realizada, pode-se concluir que são poucas as propostas de 

jogos didáticos que utilizem uma abordagem histórica. Com isso, percebe-se a importância da 

elaboração de um jogo que contemple o processo de construção da TP. 

Com base nos resultados apresentados, nota-se que a HC é pouco utilizada nas aulas 

de Química pelos professores. Sendo assim, o jogo didático elaborado possibilitou aos alunos 

uma melhor compreensão de como se dá o desenvolvimento científico, de maneira lúdica e 

educativa. Outro aspecto interessante do caminho desenvolvido é o fato de que a perspectiva 

histórica e o jogo didático contribuíram para uma melhor dinamização do processo ensino-

aprendizagem, intensificando as interações aluno-aluno e aluno-professor. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Tabuleiro do jogo Up and Down Chemical  

 

 


