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Resumo: Este trabalho tem por objetivo verificar a compreensão dos
estudantes em relação ao conteúdo de Tabela Periódica (TP) nas três séries do
Ensino Médio. Para isso, foi elaborado, validado e aplicado um instrumento de
coleta de dados com 135 estudantes do ensino médio de uma escola pública
do município de Dom Pedrito, RS. Esse instrumento foi estruturado contendo
afirmações, as quais foram avaliadas de acordo com a escala de Likert e com
os níveis de certeza dos estudantes enquanto respondiam ao instrumento. Os
dados obtidos foram avaliados por meio de métodos estatísticos descritivos
(análise univariada). Dentre as concepções detectadas, observaram-se
algumas ideias alternativas sobre a construção histórica da TP e a
necessidade de decorar este instrumento. Apesar disso, percebeu-se que os
estudantes reconhecem sua importância para o ensino de Química, bem como
a função desse instrumento em fornecer dados importantes.
Introdução
A Tabela Periódica (TP), publicada em 1869 por Dmitri Mendeleev, é
considerada “uma das realizações mais notáveis da química porque ela ajuda a
organizar o que de outra forma seria um arranjo confuso de propriedades dos
elementos” (ATKINS; JONES, 2006, p. 146). De acordo com Melo (2002), a TP é um
agrupamento de elementos semelhantes baseado em seus comportamentos
macroscópicos, ou seja, esta organização sistemática arranja os elementos químicos
de acordo com suas propriedades periódicas.
O histórico da TP remete ao ano de 1669, quando o químico alemão
Henning Brand isolou o primeiro elemento químico, o Fósforo (P), através da
destilação da Urina. Desde então se iniciou a busca por uma organização dos
elementos químicos. Alguns dos acontecimentos mais marcantes no histórico da TP
são apresentados na Figura 1.

Figura 1: Acontecimentos importantes na história da TP.

A primeira tentativa de organização dos elementos partiu de Johann
Wolfgang Döbereiner em 1829, que agrupou os elementos existentes na época em
trios, denominados de tríades, “o que caracterizava uma tríade eram as
propriedades semelhantes de seus componentes e, principalmente, o fato do peso
atômico do elemento central ser aproximadamente igual à média daqueles dos
extremos” (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997, p.104). Já em 1862,
Alexandre Chancourtois arranjou os elementos em espirais de 45º, modelo
conhecido como “Parafuso Telúrico”. Logo após, John Newlands organizou-os na
forma de oito, semelhante às notas musicais.
Em 1868, Julius Lothar Meyer dispôs os elementos químicos na TP de
acordo com a periodicidade. Desta forma, surgiu a palavra chave para a organização
atual, sendo que em 1869, o químico russo Dmitri Mendeleev, conhecido como “pai
da Tabela Periódica” publicou a sua primeira versão deste instrumento. Naquela
época, de acordo com Lemes e Pino Junior (2008), Mendeleev conhecia algumas
propriedades de aproximadamente 60 elementos químicos. Ainda segundo os
autores, “possivelmente, o maior triunfo da tabela periódica dos elementos foi prever
a existência e propriedades de elementos desconhecidos em sua época” (LEMES;
PINO JUNIOR, 2008, p.1141). No ano de 1913, o inglês Henry Moseley, com seus
estudos sobre as partículas que constituem os átomos, elaborou o conceito de
número atômico (Z), quantidade referente aos prótons presentes no núcleo atômico.
Assim, explicou a inversão dos pesos atômicos e organizou a TP em ordem
crescente de valores de Z.
Com o passar do tempo, a TP tornou-se um importante guia de consulta
utilizado nos anos finais do Ensino Fundamental, durante as três séries do Ensino
Médio, em pós-graduações e por cientistas em Laboratórios de Química. É um
instrumento que disponibiliza diversas informações sobre os elementos químicos,
além de auxiliar na compreensão de outros conceitos científicos. Destaca-se que a
TP também apresenta um grande potencial como instrumento didático no ensino de
Química (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997).
Além disso, a continuidade dos estudos em Química exige certa
compreensão sobre o funcionamento e disposição dos elementos químicos na TP, a
qual deve ser vista pelos estudantes como um instrumento de consulta. As técnicas
de memorizar, ou, “decorar” a TP, não favorecem a aprendizagem significativa, que
de acordo com Moreira (1999) trata-se de “um processo por meio do qual nova
informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo” (MOREIRA, 1999, p.153). As formas de memorizar
favorecem uma aprendizagem mecânica que ocorre quando novas informações são

ensinadas com nenhuma ou pouca interação com conceitos relevantes já
armazenados (MOREIRA, 1999; AUSUBEL, 2000).
Neste contexto, desenvolveu-se uma pesquisa cujo foco foi investigar as
compreensões de estudantes das três séries do Ensino Médio sobre Tabela
Periódica, o que resultou no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado
“Concepções de Tabela Periódica: um estudo ao longo do ensino médio”. Em
específico, neste texto será apresentado um recorte dessa pesquisa, que tem por
objetivo verificar as concepções sobre TP de estudantes das três séries do ensino
médio no que se refere a sua: utilização como um meio de obter informações dos
elementos químicos; importância para o estudo da Química; construção histórica por
meio da colaboração de diversos pesquisadores.
Metodologia
Este trabalho apresenta um viés quantitativo, visto que os dados foram
mensurados com o intuito de generalizar os resultados encontrados (VERGARA,
2006). Além disso, quanto aos objetivos é classificado como exploratório (HAIR et
al., 2005).
Inicialmente, foi elaborado um instrumento de coleta de dados contendo 36
afirmações sobre conceitos relacionados à TP, organizadas em quatro categorias:
Concepção sobre a Tabela Periódica, Tabela Periódica como meio de consulta,
Propriedades Periódicas e Tabela Periódica no cotidiano. As afirmações foram
avaliadas por meio de escala Likert, sendo: (1) Discordo Totalmente, (2) Discordo
Parcialmente, (3) Concordo Parcialmente e (4) Concordo Totalmente. Ainda, buscouse avaliar o nível de certeza do estudante ao analisar determinada afirmação. Para
isso, utilizou-se “emojis”, os quais indicavam: emoji sorridente (nível de certeza alto),
emoji sério (nível de certeza médio) e emoji triste (nível de certeza baixo). A Figura 2
apresenta um exemplo de afirmação com a escala de Likert e níveis de certeza.

Figura 2: Exemplo de afirmação e a escala Likert e nível de certeza.

O instrumento de coleta de dados foi validado de acordo com a literatura
(HAIR et. al., 2005), seguindo as etapas:
1ª) Aplicação piloto com Licenciandos em Ciências da Natureza da
Universidade Federal do Pampa, campus Dom Pedrito.
Participaram do estudo piloto: 40 acadêmicos do 3º período, 13 acadêmicos
do 5º período e 11 acadêmicos do 7º período, abrangendo 64 sujeitos. A partir dos
dados coletados, calculou-se o valor de Alfa de Cronbach, com auxílio do software
Statistical Package for Social Sciences - SPSS (FIELD, 2009), para conhecer a
confiabilidade do instrumento de coleta de dados. Neste trabalho, serão
apresentados os resultados referentes à primeira categoria “Concepções sobre a
Tabela Periódica”, sendo que para essa categoria o valor de Aplha de Cronbach
obtido foi 0,615. O limite inferior para o Alpha de Cronbach ser considerado confiável

geralmente é de 0,7, porém, esse valor pode diminuir para 0,6 em pesquisas
exploratórias (HAIR et al., 2005), como é o caso da presente investigação.
2ª) Análise do instrumento por dois pesquisadores da área de Ensino de
Química.
Após reformulações feitas a partir das sugestões propostas pelos
pesquisadores, considerou-se que o instrumento foi validado para coleta de dados
em pesquisas no Ensino de Química.
O Quadro 1 apresenta as afirmações da primeira categoria, sendo que as
acompanhadas por um sinal negativo (-) são de escala inversa.
Quadro 1: Afirmações da categoria “Concepções sobre a Tabela Periódica”.
A1(-): É preciso decorar a Tabela Periódica para utilizá-la.
A2: A Tabela Periódica é fundamental para o estudo da Química.
A3: Os conceitos relacionados à tabela periódica proporcionam uma melhor compreensão do meu
dia a dia.
A4: A Tabela periódica é um instrumento de consulta, sendo necessário o entendimento de sua
organização e informações.
A5: A Tabela Periódica sistematiza diversas informações sobre os elementos químicos.
A6: Os conceitos de Tabela Periódica são utilizados ao longo de todo Ensino Médio.
A7(-): A Tabela Periódica foi construída por um Cientista.
A8 (-): A Tabela periódica está finalizada, ou seja, apresenta a organização de todos os elementos
existentes, não havendo mais espaços para novos elementos.
Fonte: Autores (2017).

A coleta dos dados ocorreu no mês de maio de 2017, em uma escola
pública de Ensino Médio da região central de Dom Pedrito-RS. Os sujeitos da
pesquisa foram estudantes de duas turmas da 1ª série (45 sujeitos), uma turma da
2ª série (29 sujeitos) e três turmas da 3ª série (61 sujeitos), totalizando 135
estudantes investigados. A idade média dos participantes foi de 16,08 anos, ou seja,
dentro da faixa etária regular do Ensino Médio. Em relação ao gênero, a maioria
deles é do sexo feminino (n= 79; 58,5%), sendo o restante, 56 estudantes (415%) do
sexo masculino.
Antes da etapa de coleta de dados, os sujeitos da pesquisa conheceram o
propósito do estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi
assinado pelos seus pais e/ou responsáveis.
Os dados foram avaliados por meio da estatística descritiva. Para isso,
utilizou-se o programa SPSS a fim de se obter uma apreciação geral dos dados de
forma univariada (COHEN; LEA, 2004), sendo calculados os valores médios,
máximo e mínimo, desvios-padrão e assimetrias.
O desvio-padrão corresponde à medida da variação do conjunto de
respostas. Quanto maior for o valor do desvio-padrão maior é a heterogeneidade
dos valores assinalados, ou seja, especialmente os itens com valores ≥1,0
apresentam uma variabilidade alta de respostas.
Em relação aos valores de assimetria, destaca-se que as afirmações de
escala direta devem apresentar assimetria negativa, enquanto que as afirmativas
com escala inversa (-1) devem apresentar assimetria positiva. Assim, quando os

estudantes apresentam maior facilidade na resolução das afirmações de escala
inversa (-1), essas apresentam assimetria positiva e o inverso quando apresentarem
dificuldade.
Resultados e discussões
Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos na análise descritiva
das respostas dos 135 sujeitos às afirmações da primeira categoria do questionário
aplicado. A partir dos quatro níveis de concordância da escala Likert, são
apresentados os valores máximo e mínimo, a média, desvio-padrão e assimetria
para cada afirmação da categoria analisada.
Tabela 1: Análise descritiva das respostas dos alunos na categoria “Concepções sobre a
Tabela Periódica”.
Nível de certeza (%)
Assimetria

Alto

Médio

Baixo

2,23

Desviopadrão
0,97

0,17

74,81

23,70

1,48

A2

3,74

0,62

-2,96

73,33

25,93

0,74

A3

2,31

0,98

-0,08

62,96

28,15

8,89

A4

3,59

0,68

-1,84

72,59

25,93

1,48

A5

3,67

0,68

-2,40

22,96

43,70

33,33

A6

3,40

0,88

-1,28

45,19

30,37

24,44

A7(-)

3,10

0,96

-0,89

37,04

50,37

12,59

A8(-)

2,05

0,98

0,57

34,81

53,33

11,85

Afirmação (A)

Média

A1(-)

Observou-se que o valor máximo obtido para todos as afirmações foi 4 e o
valor mínimo foi 1. Isso indica que houve divergência de opiniões em todas as
afirmativas.
Das oito afirmações avaliadas, três apresentam escala inversa (A1, A7 e
A8), sendo esperados valores próximos ao mínimo e uma média baixa. No entanto,
a A7(-), que se refere à contribuição de diversos cientistas para a construção da TP
atual, apresentou uma média alta (3,10). Com base nisso, percebe-se que os
estudantes não conhecem a história da TP e apresentam uma concepção
equivocada de que apenas um cientista contribuiu para sua organização.
Corroborando com este resultado, verificou-se que cerca de 87% dos estudantes
tiveram nível de certeza alto ou moderado ao avaliar a afirmação. Isso é um
indicativo da existência de concepções alternativas1 sobre a construção da TP.
Em relação a A1(-), a qual afirma que é necessário decorar a TP, obteve-se
média 2,23 e 98,51% de nível de certeza médio ou alto. Tal resultado confirma a
ideia, já relatada na literatura por outros trabalhos (FERREIRA et al., 2016), de que o
ensino de TP no nível médio privilegia técnicas de memorização, o que pode resultar
em uma aprendizagem mecânica (AUSUBEL, 2000). A A8(-) buscou investigar se os
estudantes concebem a TP como finalizada, ou seja, sem a possibilidade da
1

No presente trabalho, entende-se por concepções alternativas as ideias, os pensamentos e/ou as
concepções que apresentam significados que não coincidem com os atualmente aceitos pela Ciência.
Essas concepções podem ser prévias ou geradas pelo próprio processo de ensino e aprendizagem.

Frequência (%)

organização de novos elementos químicos. A média obtida foi acima de 2,0, ou seja,
parte dos estudantes concorda ou concorda parcialmente com o conteúdo da
afirmativa. Além disso, aproximadamente 90% deles apresentaram nível de certeza
alto ou médio, o que comprova que para alguns a TP já está pronta e que eles não
consideram os constantes avanços da Química.
O restante de afirmações desta categoria apresentou escala direta. A A2
apresentou média alta (3,74) e níveis de certeza médio e alto correspondentes a
99,26%. Isso indica que os estudantes reconhecem a importância da TP no estudo
da Química. A A5 obteve média 3,67, o que evidencia a compreensão de que a TP
sistematiza diversas informações em relação aos elementos químicos, sendo essa
uma das principais funções práticas deste instrumento para químicos e estudantes
de Química. Por fim, destaca-se a A6, que apresentou média 3,4 e nível de certeza
alto ou médio próximo de 75%, demonstrando que uma parcela significativa dos
estudantes reconhece os conceitos relacionados ao tópico de TP como importantes
em sua formação ao longo do Ensino Médio. Por intermédio das avaliações destas
afirmações percebe-se que, de maneira geral, os estudantes apresentam
concepções sobre a função da TP e de sua importância no estudo da Química.
Na Figura 3 são apresentados alguns histogramas que apontam a
frequência dos níveis assinalados em cada afirmação do questionário.
(3a)

(3b)

(3c)

(3d)

Figura 3: Histogramas da avaliação dos estudantes - Figuras 3a e 3b tratam-se das afirmações
com escala inversa e as Figuras 3c e 3d se referem às afirmações com escala direta.

É possível perceber na Figura 3a, que grande parte dos estudantes
assinalou os níveis 1, 2 ou 3. Na Figura 3b, que traz a frequência das respostas da
A7, percebe-se uma maior distribuição de estudantes nos níveis 3 e 4, o que não
corresponde ao esperado nas afirmações de escala inversa.
Na Figura 3c, que corresponde à avaliação dos sujeitos para as afirmações
A2, A4, A5 e A6, observa-se um alto índice de estudantes que assinou os níveis 4 e
3, o que está de acordo com os resultados esperados para as afirmações de escala
direta. A Figura 3d apresenta o histograma para a A3, a qual afirma que os conceitos
relacionados à TP proporcionam melhor compreensão do dia a dia, sendo possível
observar uma dispersão do número de sujeitos entre os níveis 1, 2 e 3. Poucos
alunos concordaram totalmente com a afirmação. Esse resultado indica que o tópico
TP pode estar sendo desenvolvido por meio de atividades que priorizem a
memorização de símbolos, das propriedades periódicas e da disposição dos
elementos químicos, em vez de sua aplicação no cotidiano.
Conclusões
Apesar das concepções alternativas encontradas, observou-se que os
estudantes do Ensino Médio possuem uma boa compreensão sobre o tema, porém,
apresentam dificuldades no entendimento do construto histórico da TP. Ainda
constatou-se que para muitos deles a TP precisa ser decorada, o que indica que
eles não a concebem como um instrumento de consulta. Dessa maneira, o ensino
deste tópico baseado na memorização, não auxilia na compreensão da
periodicidade e do processo sistemático da construção da lei periódica (EICHLER;
DEL PINO, 2000).
No desenvolvimento dessa pesquisa também se observou a existência de
muitos trabalhos preocupados em apresentar diferentes metodologias para
abordagem da Tabela Periódica em sala de aula. Porém, foram encontrados poucos
estudos que investigam as compreensões dos estudantes sobre o assunto no
Ensino Médio. Neste contexto, esta pesquisa visa contribuir para o preenchimento
desta lacuna da literatura da área do Ensino de Química, bem como contribuir com
estudos futuros.
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