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RESUMO 

 

Na pesquisa em estudo faz-se uma análise da tabela periódica em três livros 

de Química do primeiro ano do Ensino Médio que são utilizados nas escolas da rede 

estadual de ensino. O objetivo principal do trabalho foi caracterizar os aspectos 

teóricos e práticos sobre o referido tema, além de identificar as diferenças de 

contextualização abordadas entre os autores dos livros. A análise dos referenciais 

teóricos permitiu a elaboração de categorias de análise para o estudo da abordagem 

metodológica dos livros classificando-as em históricas, cotidianas e CTS.  Foram 

discutidos os diferentes conceitos e a importância da contextualização dos diferentes 

tipos de abordagem contextual. Na metodologia foi abordada uma análise de caráter 

qualitativo descritivo, pois está relacionada a levantamentos de dados sobre 

determinado assunto. Os dados coletados da pesquisa foram obtidos a partir da 

análise e interpretação do material que foi dividida em três fases, de acordo com os 

dados selecionados e com base na análise temática de Bardin (2004). O ensino, nesse 

caso da Tabela Periódica, deve servir como meio de alfabetizar cientificamente os 

estudantes, inculcando ideias corretas, pertinentes à aplicação da Química no 

cotidiano. 

 

PALAVRAS CHAVES: Tabela Periódica; Contextualização; Livro Didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the research under study, an analysis of the periodic table is made in three 

Chemistry books of the first year of high school that are used in schools in the state 

school system. The main objective of the work was to characterize the theoretical and 

practical aspects of the referred subject, in addition to differentiating the differences in 

context addressed between the authors of the books. An analysis of the theoretical 

frameworks, elaboration of analysis categories for the study of the methodological 

approach of books, classifying them in historical, daily and CTS. The different concepts 

and the importance of contextualizing the different types of contextual approach were 

discussed. In the methodology, a qualitative analysis was approached, as it is related 

to surveys of data about a given. The data collected from the research were obtained 

from the analysis and interpretation of the material, which was divided into three 

phases, according to the selected data and based on the thematic analysis of Bardin 

(2004). Teaching, in the case of the Periodic Table, should serve as a means to 

scientifically literate students, inculcating correct ideas, relevant to the application of 

Chemistry in everyday life. 

 

KEYWORDS: Periodic table; Contextualization; Textbook 
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 INTRODUÇÃO 

 

Thomas Kuhn, no renomado livro “A estrutura das revoluções científicas” 

(KUHN, 2007), tece alguns comentários sobre a importância dos livros didáticos para 

a dissimulação das revoluções científicas, com a consequente manutenção de uma 

concepção linear e cumulativa sobre o desenvolvimento da ciência. 

Segundo o relato de Kuhn, os livros reproduzem uma espécie de discurso de 

autoridade, contribuindo para a formação de novas gerações de pesquisadores que, 

compartilhando do paradigma vigente, darão continuidade à ciência tradicional. Não 

se ocupando das contradições e insuficiências enfrentadas pela investigação no 

caminho pelo estabelecimento de um paradigma, mas mantendo a imagem neutra, 

infalível da ciência, sem espaços para as inerentes incertezas do empreendimento 

científico. Os livros são os instrumentos pelos quais se vislumbra esse conhecimento 

linear das ciências, e assim os livros didáticos assumem um papel dissimulador do 

conhecimento seja científico ou não. 

A Tabela Periódica é uma ferramenta útil no ensino de Química cotidianamente, 

pois representa de forma sistemática as informações coletadas em anos de estudos 

sobre as propriedades dos elementos (Leite e Porto, 2015). Sua abordagem no ensino 

de Química se faz através de metodologias tradicionais que se baseiam 

fundamentalmente na memorização. Contrasta-se como alternativa ao ensino 

tradicional, a utilização de diferentes contextualizações como a abordagem histórica 

que enfatize a evolução dos conhecimentos científicos (Eichler e Del Pino, 2000). 

A maioria dos livros didáticos no Ensino de Química no 1º ano do Ensino 

Médio traz unidades exclusivas aos conteúdos de Química e Física, pois as 

características dos conteúdos propostos nesses livros provocam algumas dificuldades 

tanto no âmbito da aprendizagem quanto no ensino, com o grau de complexidade e 

especificidade de alguns conteúdos, quando comparados ao grau de escolaridade a 

necessidades dos estudantes em questão. Dessa forma, ocorreu a necessidade de 

uma análise de alguns livros com diferentes autores sobre a abordagem do conteúdo 

relacionado à tabela periódica em livros didáticos do 1º ano do Ensino Médio. 

A pesquisa em estudo busca analisar o capítulo da tabela periódica de três 

livros de Química do primeiro ano do Ensino Médio que são utilizados nas escolas da 

rede estadual, como é feita a contextualização dos aspectos teóricos e práticos por 

diferentes autores dos livros didáticos podem fazer para que essa abordagem não 
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ocasione obstáculos à aprendizagem no ensino de Química? E de que maneira são 

abordados?   

 O objetivo principal deste trabalho foi caracterizar os aspectos teóricos e 

práticos sobre a abordagem Tabela Periódica presentes em livros didáticos de 

Química do 1º ano do Ensino Médio, especificamente foram identificadas as 

diferenças de contextualização abordadas entre os autores sobre o conteúdo da 

tabela periódica nas edições dos livros didáticos do 1º ano do Ensino Médio adotado 

na rede estadual em algumas escolas na cidade de Teresina; com articulações e 

contrapontos sobre a abordagem que os autores dos livros em estudo aplicam sobre 

a tabela periódica. 

 

CAPÍTULO 1: ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE QUÍMICA 

 

1.1 Importância da análise dos livros didáticos 

A escolha do livro didático é uma tarefa difícil, onde o professor exerce 

fundamental importância na sua escolha, dedicando um tempo considerável a essa 

atividade. É necessário que o professor tome consciência de seus instrumentos para 

uma análise adequada, tarefa essa, nada fácil, porém, exige posicionamentos claros 

sobre estas questões fundamentais ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Dessa maneira, Bizzo (2007, p. 65-66) expõe que: “O grande desafio para o 

professor é decidir quais os materiais adequados e de que forma podem ser utilizados 

[...] Cabe ao professor selecionar o melhor material disponível diante da sua própria 

realidade”. O autor ainda afirma que é corriqueiro os alunos utilizarem o livro, 

basicamente para copiarem textos e exercícios. Esta prática resulta em poucas 

contribuições, podendo causar obstáculos na formação discente. Tal fato, levou os 

professores a atribuírem um conceito negativo do uso do livro didático. 

Para Romanatto (2007), o livro didático é um eficiente recurso da aprendizagem 

no contexto escolar. Partindo do princípio de que o verdadeiro aprendizado deve ser 

apoiado na compreensão e não somente na memorização, e de que é só na interação 

com a classe que se pode estimular o raciocínio e o desenvolvimento de ideias 

próprias em busca de soluções, cabe ao professor aguçar seu espírito crítico diante 

do livro didático.  

Os livros didáticos, em sua maioria, não apresentam os aspectos sociais que 

determinado grupo está inserido. É importante que o educador procure inteirar-se 
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sobre a realidade dos alunos, com a finalidade de incentivar os próprios alunos a ir 

em busca de outros meios do conhecimento. Dessa maneira, os educandos estarão 

estudando a partir de mecanismos que os chamam atenção, possibilitando a 

expansão da sua capacidade intelectual de forma significativa. 

Sendo assim, é interessante que o educador não apenas reproduza o conteúdo 

que o livro didático traz, mas que auxilie na construção do conhecimento do aprendiz. 

Para que esta estruturação seja significativa, o professor deverá compreender a 

realidade sociocultural que o educando está inserido, com o intuito de optar pelo 

material que melhor se adapta à sua prática pedagógica. Neste sentido, Núñes et al. 

(2003, p. 3) salientam que: 

 

A seleção dos livros didáticos a serem utilizados constitui uma tarefa de 
importância vital para uma boa aprendizagem dos alunos. Por isso, a 
importância de procurar critérios específicos para os contextos dados, que 
possibilitem ao professor participar na avaliação dos livros didáticos. 

 
No entanto o livro didático é o local onde se encontram, de forma estruturada, 

os conhecimentos, as habilidades e os valores que serão transmitidos pelos 

professores às novas gerações, e tem como principal função apresentar os conteúdos 

de ensino. Esse material pedagógico é de suma importância, pois no decorrer dos 

estudos tornou-se uma ferramenta indispensável no processo ensino-aprendizagem 

e deve oferecer ao professor orientação para seu trabalho docente, não como único 

mecanismo do processo ensino aprendizagem, mas como uma importante 

ferramenta. 

 

1.2 Livros Didáticos de Química e sua Evolução 

 

O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) 

preconiza que o livro didático deve oferecer ao professor orientação para seu trabalho 

docente, não como único mecanismo do processo ensino aprendizagem, mas como 

uma importante ferramenta e como tal deve ter um processo seletivo que englobe 

além de análises de estrutura física dos livros, também didático pedagógicas. 

Segundo o Catálogo do PNLEM (BRASIL, 2007, p. 17), destacam-se entre os vários 

objetivos do livro didático, 
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(i) favorecer a ampliação dos conhecimentos adquiridos ao longo do ensino 
fundamental; (ii) oferecer informações capazes de contribuir para a inserção 
dos alunos no mercado de trabalho, o que implica a capacidade de buscar 
novos conhecimentos de forma autônoma e reflexiva; e (iii) oferecer 
informações atualizadas, de forma a apoiar a formação continuada dos 
professores, na maioria das vezes impossibilitados, pela demanda de 
trabalho, de atualizar-se em sua área específica. 

 

Santos (2006, p. 51), ao procurar estabelecer critérios para escolha e seleção 

de livros didáticos de Química, ressalta que, “ao analisar o livro didático, visando 

estabelecer suas funções, percebe-se que existem três vertentes que devem ser 

consideradas: a pedagógica, a político-ideológica e a econômica”. Aqui, focamos na 

análise de conteúdo do tema tabela periódica, na vertente. Não abordamos as 

questões político-ideológicas nem econômicas que por ventura os livros didáticos 

estejam inseridos. 

De acordo com o histórico da utilização dos livros didáticos de Química no 

Brasil, desde 1930 o Estado vem implementando políticas públicas de modo a 

contribuir na qualidade das publicações e de sua distribuição. No que antecede esse 

contexto, os materiais configuraram-se principalmente como compêndios de Química 

Geral. Neste período, os mesmos visaram conduzir exemplificações que, de forma 

geral, acabaram sendo traduzidas em conceitos, podendo-se, além disso, relatar a 

ausência completa de exercícios ou questionários, fator este responsável por 

distanciar o modelo adotado dos modelos atuais de livros. (MORTIMER, 1988) 

A reforma política de 1930 mudou significativamente a constituição dos livros 

de Química no que se refere à disposição, passando de síntese para séries, o que 

acabou dando espaço à existência de volumes. Mortimer (1988) relata que a mudança 

e adoção das novas recomendações foram adaptadas de acordo com os modelos 

estabelecidos somente nos dez anos seguintes. Entre 1940 e 1960, as modificações 

inseridas não foram tão significativas e o perfil dos livros de Química produzidos 

permaneceu inalterado em relação à impressão e presença de exercícios. 

Ainda sobre a evolução dos livros de Química no país, pode-se considerar 

como marco importante na história a introdução da Lei nº 4.024/61, responsável por 

regulamentar as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1961). 

Juntamente com este acontecimento, observa-se maior heterogeneidade no conteúdo 

dos livros didáticos e variedades dos tipos de abordagens por diferentes autores. 

Ainda neste período, a disposição de conteúdos como estrutura atômica e 
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classificação periódica retornam, sendo estes apresentados somente no fim dos 

volumes, fato que retoma os modelos utilizados em períodos anteriores. 

A partir dos anos 70 a 80 os Livros Didáticos apresentaram uma 

homogeneidade na forma de abordar os conteúdos e se tornaram uma mercadoria de 

consumo em massa, apresentando ilustrações, gráficos e fotos, a partir 1988 surgiu 

um movimento nacional de educadores em prol de uma escola cidadão. Esse 

movimento permaneceu até a promulgação da nova Lei Diretrizes e Bases de 1996. 

O ensino médio passou a ter um caráter de conclusão da educação básica com o 

objetivo de formar cidadãos, dando base para estudos posteriores. 

No final da década de 90, o MEC (Ministério da Educação) publicou o PCNEM 

(Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) e em 2004 criou o PNLEM 

(Programa do Livro Didático para o Ensino Médio).  

Os livros didáticos de química são alicerçados em conceitos, informações e 

procedimentos referentes a esse campo científico. Para o professor, foram 

incorporadas formas alternativas de ensinar, abordagens metodológicas e 

concepções de ciência, educação e sociedade. Especificamente nestas disciplinas, 

as obras abordam questões consideradas como clássicas: a experimentação, história 

da ciência e a contextualização dos conteúdos (BRASIL, 2015, p.13). 

 

1.3 Tabela Periódica e Metodologias de Ensino 

A tabela periódica reorganizou os conhecimentos químicos, porque nela estão 

contidas todas as informações correspondentes às descobertas realizadas na área de 

Química. Ela é uma ferramenta imprescindível no estudo dessa ciência pois cria 

mecanismos de compreensão do conhecimento científico, que possibilitam aos 

alunos, no contexto da sala de aula a reprodução de modelos e consequentemente o 

conhecimento químico. Considerando a importância desses conhecimentos, o 

aprendizado de tabela periódica deve focar principalmente na compreensão das 

transformações químicas do mundo, de maneira a evitar memorizações de 

propriedades, símbolos e fórmulas. (TRASSI, 2001). 

A tabela periódica apresenta propriedades fundamentais para estudos e a 

compreensão dos conteúdos químicos, embora sejam poucos os estudos que tratem 

desses conhecimentos, especialmente como ela se originou e se desenvolveu. 

 Do ponto de vista educacional, é importante que os alunos e mesmo os 

professores conheçam a história da tabela periódica e compreendam sua evolução, 
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já que foi havendo, no decorrer do tempo e em razão das descobertas científicas, uma 

alteração em seus elementos, em sua ordem e na representação de suas 

propriedades, as quais fazem parte do conteúdo do jogo proposto. Portanto, 

consideramos necessário refletir sobre seus aspectos históricos e suas propriedades. 

 De acordo com Souza (2010), a classificação periódica iniciou-se na Grécia 

Antiga e foi idealizada com base apenas na semelhança do comportamento químico 

dos elementos até se chegar à classificação atual proposta pela International Union 

of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Segundo o autor, 

 

Entendendo-se que os elementos químicos constituintes de todas as 
substâncias hoje conhecidas, encontram-se coerentemente ordenados em 
sistema periódico segundo as suas propriedades físicas e químicas, a Tabela 
Periódica só pode ser considerada a raiz da ciência Química, como também 
pode oferecer grandes contribuições ao seu ensino da Química como ciência 
do cotidiano, quando considerada como um axioma para se discutir/aprender 
a “Química em Geral”, ou seja, uma aproximação entre a Química e a 
sociedade a partir da classificação periódica dos elementos (SOUZA, 2010, 
p. 29). 

Nessa relação, entendemos que há a necessidade de se conhecer a história 

da Ciência, bem como da tabela periódica, para podermos compreender suas 

relações com a estrutura dos átomos, dos elementos e da natureza. 

Considerando as proposições das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio, objetiva-se no Ensino de Ciências da Natureza apropriar-se de conhecimentos 

da Física, da Química e da Biologia, e aplicá-los para explicar o funcionamento do 

mundo a fim executar ações de intervenção da realidade natural. Desta maneira, o 

tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem para retirar 

o aluno da condição de espectador, permitindo que o conhecimento mobilize e 

estabeleça entre ele e o objeto uma relação de reciprocidade. (BRASIL, 2000) 

A análise dos livros didáticos que apresentam o estudo de tabela periódica por 

sua vez, pouco contemplam os requisitos exigidos nos documentos oficiais, como a 

questão da contextualização e sua forma Tradicional de apresentação nas aulas. Para 

resolução das deficiências apresentadas diferentes alternativas metodológicas vêm 

sendo propostas em artigos científicos e, dentre as principais publicações, pode-se 

destacar a utilização do computador como recurso didático servindo como instrumento 

de atividades mais envolventes. (TRASSI, 2001) 

Portanto, percebemos que a tabela periódica, muitas vezes, é apresentada ao 

aluno no sentido padronizado, o que dificulta o estabelecimento de correlações entre 

as propriedades dos elementos químicos. Ou seja, essa forma de apresentação não 
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é direcionada para atividades de aprendizagem voltadas para as classificações e as 

sínteses das propriedades dos elementos químicos. Assim, ensinar ao aluno como foi 

construída a tabela significa mostrar lhe como a ciência e os conceitos elaborados 

pelo homem evoluíram, justificando, dessa maneira, a necessidade de conhecer esse 

instrumento de consulta, importante para participar da atividade educativa proposta. 

 

CAPÍTULO 2- CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa analisa os capítulos dos livros didáticos de Química que abordam o 

conteúdo da tabela periódica, no 1º ano do Ensino Médio. Primeiramente foram feitas 

fichas de análise com o nome dos autores dos livros escolhidos, título do livro e a 

editora de publicação. 

 Em seguida os livros foram analisados com os critérios a seguir: a 

contextualização, seções com leituras complementares, ilustrações, exercícios e 

experimentos práticos, depois a análise desses itens abordados será feita a 

caracterização dos principais aspectos teóricos e práticos sobre o assunto da Tabela 

Periódica presentes em livros didáticos de Química escolhidos. 

Para a obtenção dos materiais foi realizada uma busca online, em sites abertos 

da internet, dos livros didáticos do ensino de Química que apresentassem o conteúdo 

Tabela Periódica. Foram selecionados 03 livros, os mais atuais e mais utilizados na 

rede pública de ensino. Para facilitar a leitura e entendimento das informações os 

livros didáticos analisados foram identificados com o nome dos próprios autores, 

conforme apresentado no Quadro 1. 

 Quadro 1: Apresentação dos Livros Didáticos a Analisados. 

  Nome dos Autores 
 

     Título do livro        Editora 

Martha Reis Marques da 
Fonseca 

Química I 
 

Ática 

Novais Tissoni Vivá 
 

Positivo 

Aline Thaís Bruni; 
Ana Luiza Petillo Nery; 
Júlio Cezar Foschini 
Lisboa; 
Lia Monguilhott Bezerra;  
Rodrigo Marchiori  Liegel;  
Vera Lúcia Mitiko Aoki. 

Ser Protagonista – 
Química 
 

SM 

  Fonte: Autoras da Pesquisa (2020) 
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Após a escolha dos livros, foi realizado o fichamento para condensar os dados 

obtidos.  

A partir disto, a análise e interpretação do material será dividida em três fases 

de acordo com os dados que serão selecionados com base na análise temática de 

Bardin, que visa obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição, o conteúdo das mensagens, indicadores que permitem a interferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens, 

indicadores que permitem a interferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens. 

A pesquisa em estudo é de caráter descritivo qualitativo, pois está relacionada 

a levantamentos de dados sobre determinado assunto. Segundo Malhotra (2006) 

conceitua pesquisa qualitativa como uma “metodologia de pesquisa não-estruturada 

e exploratória, baseada em pequenas amostras que proporcionam percepções e 

compreensão do contexto do problema”. 

Conforme Macêdo (2011, p 28) esse tipo de pesquisa utiliza-se de algumas 

técnicas como a triangulação de dados como forma de analisar os dados obtidos, 

também é utilizada para averiguar a condição social de um determinado local 

(comunidade, escolas, segmentos sociais, grupos de pessoas, dentre outros). 

Segundo Malhotra (2006) conceitua pesquisa qualitativa como uma 

“metodologia de pesquisa não-estruturada e exploratória, baseada em pequenas 

amostras que proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema”. 

Para análise e avaliação dos instrumentos escolhidos para a pesquisa, o 

material foi revisado minuciosamente a fim de selecionar apenas as questões 

relevantes envolvendo a perspectiva contextual da temática tabela periódica dos livros 

didáticos de Química, escopo desta pesquisa.  

 

CAPÍTULO 3- PERSPECTIVA CONTEXTUAL NO ENSINO DA TABELA 

PERIÓDICA 

 

O uso da metodologia científica para analisar e selecionar livros didáticos 

permite ao professor formular questões ou propor problemas, efetuar as observações, 

levantar os dados, elaborar explicações com base nos dados levantados, condições 

essas não possíveis quando não se tem um olhar metódico sobre o livro didático. Em 

um primeiro momento foi explicitado à forma metodológica de análise, intercalando 
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com os dados obtidos dos livros didáticos sobre o conteúdo da tabela periódica que 

cada autor aborda. 

Quanto descrever e analisar as diferentes formas de contextualização para o 

ensino de tabela periódica nos livros didáticos de química, pretendeu-se identificar a 

relevância da abordagem contextual no desenvolvimento dos conhecimentos 

químicos de tabela periódica e verificar a coerência da análise geral apresentada 

sobre a análise específica dos conteúdos de tabela periódica.  

 

3.1 as Etapas da Análise de Conteúdo 

A pesquisa em estudo segue os passos da análise de conteúdo proposto por 

Bardin (1995). As etapas da análise de conteúdo utilizadas foram: a pré análise, etapa 

pela qual o pesquisador enumera as características do texto; a inferência, etapa de 

dedução lógica onde buscamos destacar as causas e as consequências relativas às 

primeiras descrições das mensagens feitas; e a interpretação, ou seja, o verdadeiro 

significados das mensagens descritas. 

Segundo os critérios de avaliação presentes no guia de livro didático, estes 

deveriam relacionar os assuntos de química com o mundo do trabalho e a formação 

do cidadão. 

A ciência química é compreendida como atividade humana de caráter 
histórico e cultural que, através dos tempos, vem permeando a produção de 
tecnologias, artefatos e processos, na articulação com diferentes setores 
produtivos na sociedade. Além da articulação com o mundo do trabalho, a 
Química – como componente curricular inserido no ambiente escolar – 
também deve articular seus saberes com diferentes campos, possibilitando 
formas de compreensão acerca da natureza, de atividades humanas como 
as artes e a literatura, por exemplo. 

 

A análise dos critérios sobre a tabela periódica foi escolhida por ser uma 

ferramenta imprescindível no estudo da Química, por criar mecanismos de 

compreensão do conhecimento científico, que possibilitam aos alunos, no contexto da 

sala de aula reproduzir modelos e consequentemente o conhecimento químico. No 

entanto os livros didáticos que apresentam o estudo de tabela periódica, por sua vez, 

pouco contemplam os requisitos que facilita uma melhor compreensão pelos alunos 

do 1º ano do Ensino Médio.  

As informações referentes aos livros didáticos analisados estão apresentadas 

no Quadro 2.  

Quadro 2: Descrição do conteúdo sobre a tabela periódica 
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Título        Autores Descrição dos Conteúdos 

QUÍMICA 1 Marta Reis Tabela Periódica 

VIVÁ Novais Tissoni Classificação periódica dos elementos 

químico 

Ser 

Protagonista 

Aline Thaís Bruni; 
Ana Luiza Petillo Nery; 
Júlio Cezar Foschini 
Lisboa; 
Lia Monguilhott Bezerra;  
Rodrigo Marchiori  Liegel;  
Vera Lúcia Mitiko Aoki. 

Classificação dos elementos e Tabela 

Periódica. 

Fonte: Autoras da pesquisa. 2020 

Na segunda etapa, buscou-se avaliar cada um dos critérios abordados de 

acordo com o Guiados Livros Didáticos de Química do Plano Nacional Livro Didático 

(2018), objetivando simplificar e unir ideias semelhantes referentes ao objeto de 

estudo observando-se a necessidade de se fazer uma análise de conceitos, 

procedimentos, exercício e atividades de maneira contextualizada sobre o conteúdo 

em estudo (tabela periódica) contido nos livros didáticos em estudo. 

Os critérios de avaliação da abordagem contextual dos capítulos referente à 

tabela periódica. 

 Apresenta o conhecimento químico de forma contextualizada, 

considerando dimensões sociais, econômicas e culturais da vida humana, em 

detrimento de visões simplistas acerca do cotidiano, estritamente voltadas à menção 

de exemplos ilustrativos genéricos que não podem ser considerados significativos 

como vivência; 

 As obras apresentam, em suas atividades, uma visão de experimentação 

que se alinha com uma perspectiva investigativa, favorecendo a apresentação de 

situações-problema que fomentem a compreensão dos fenômenos, bem como a 

construção de argumentações 

 A obra favorece a compreensão dos fundamentos científicos e 

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino 

das Ciências da Natureza (LDB/DCNEM) 

Ainda são apresentados nos critérios de análise outros argumentos 

relacionados à abordagem contextual de conhecimentos químicos como a presença 

de situações cotidianas, a resolução de situações-problema e a relação empírica entre 

teoria e prática.  
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3.2 Abordagem Contextual no Ensino de Química 

O Ensino de Ciências, especialmente o de Química historicamente apresenta 

algumas dificuldades, desafios e críticas, pois em escolas públicas de ensino ainda 

apresenta características do Ensino Tradicional, sem muitas vezes se conectar com o 

cotidiano ou contextos históricos, sociais, éticos, políticos ou econômicos. Diante 

deste ensino, os estudantes possuem algumas inquietações, tais como: professor, 

onde vou usar esse assunto na minha vida? Por que devo estudar Química?  

 Além disso, é comum neste ensino, a ideia da ciência como produto pronto e 

acabado e não como um processo de construção, uma vez que não é ensinado como 

se chegou ao conhecimento científico em questão (KAVALEK et al., 2015). A 

discussão em sala sobre como ocorrem as “descobertas” de um novo fenômeno a 

partir da sua forma complexa, e não como uma sucessão linear reduzida, porém traz 

apenas uma menção, fornecendo subsídios necessários no processo de ensino-

aprendizagem da forma como a ciência é construída (VIDAL e PORTO 2012). 

Segundo Gil-Pérez et al. (2001), professores de ciências, até mesmo 

universitários, possuem uma imagem distorcida sobre a ciência, equivalente a uma 

imagem popular do trabalho científico. Desse modo, torna-se necessário que o 

professor entenda como se faz a ciência, quais métodos são utilizados nessa 

produção, de que maneira os cientistas conseguem convencer ou ainda, quais 

influências os cientistas tiveram na construção de determinada teoria científica. 

Com relação a história da Química, ela é tida como uma das maneira de auxiliar 

na compreensão da natureza da ciência, da relação dos cientistas com o 

conhecimento químico, das influências políticas para o desenvolvimento da Química 

e para o entendimento da construção coletiva da ciência, apesar de que trabalhar com 

a história da Química na escola não é algo simples e comum, 

No entanto o ensino de química pode ser considerado como uma ferramenta 

para formação humana, e no exercício da cidadania, se este for proporcionado como 

um dos meios de interpretação do mundo. Desse modo é primordial que o 

conhecimento químico faça parte do dia a dia das pessoas, com o propósito que essas 

possam contribuir criticamente para a conservação, preservação e melhora da ciência 

(USBERCO; SALVADORE, 2002). 

No que diz respeito a contextualização, essa pode motivar os alunos a se 

envolverem mais nas aulas e a desenvolver melhor compreensão da Química, 
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conhecendo e reconhecendo seus mecanismos. Porém, essa deve fazer sentido para 

os alunos, ou seja, deve estar próximo da realidade local, dos problemas vividos no 

cotidiano dos alunos como por exemplo em sua casa, bairro, cidade e país, para que 

assim o interesse possa ser despertado pelas aulas de Química, pois é notório que o 

envolvimento dos alunos é mais intenso quando o professor traz situações habituais 

da vida dos alunos e que estejam relacionados à Química, como, por exemplo: 

descarte correto do lixo, uso de produtos de limpeza, manipulação de produtos 

químicos domésticos, cozimento de alimentos, combustíveis, automóveis e saúde. 

Quando se trata do livro de Química, esses devem apresentar conceitos, 

procedimentos e informações sobre a ciência, a tecnologia, o ambiente, a indústria. A 

abordagem presente nos livros didáticos deve contribuir para que os estudantes 

percebam as relações entre os níveis teórico e representacional, que são próprios do 

conhecimento químico. 

O papel que o livro pode e precisa oferecer ao aluno é de informações básicas, 

para que ele saiba relacionar e dialogar com os problemas relacionados à sua volta, 

saiba emitir sua opinião a partir de conteúdos que foram ministrados em sala de aula. 

A forma como é tratado nos livros é parte crucial, pois, é o primeiro contato que o 

aluno tem com o tema e quando ele é tratado de forma contextualizada, conectada 

com sua vivência, facilita essa criticidade e emissão de valor. 

 

3.3 Análise da Abordagem Contextual dos Conteúdos de Tabela Periódica 

A Tabela Periódica, seus elementos e suas propriedades constituem um dos 

assuntos e conteúdos mais importantes no Ensino de Química. De acordo com Eichler 

e Del Pino (2000, p. 838), “[...] para o desenvolvimento desta Ciência, a descoberta 

da lei periódica é considerada um marco sem precedentes, tendo a mesma 

importância da descoberta das partículas fundamentais e da teoria moderna da 

estrutura atômica”.  

Não resta dúvida que a Tabela Periódica se tornou um instrumento didático no 

ensino da Química; por isso, a compreensão do seu significado e dos dados nela 

contidos é fundamental no Ensino de Química. No entanto, para os alunos, o estudo 

desse conteúdo é sempre um desafio, porém percebemos que muitos estudantes têm 

dificuldades em entender como os elementos foram dispostos na Tabela, suas 

propriedades periódicas e aperiódicas e, principalmente, como essas propriedades se 

relacionam para a formação das substâncias. 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem o ensino da Tabela 

Periódica: 

Enfatiza-se por demais propriedades periódicas, tais como 
eletronegatividade, raio atômico, potencial de ionização, em detrimento de 
conteúdos mais significativos sobre os próprios elementos químicos, como a 
ocorrência, métodos de preparação, propriedades, aplicações e as 
correlações entre esses assuntos. Estas correlações podem ser 
exemplificadas no caso do enxofre elementar: sua distribuição no globo 
terrestre segue uma linha que está determinada pelas regiões vulcânicas; sua 
obtenção se baseia no seu relativamente baixo ponto de fusão e suas 
propriedades químicas o tornam material imprescindível para a indústria 
química. Mesmo tão relevantes, essas propriedades são pouco lembradas no 
contexto do aprendizado escolar. (BRASIL, 2000, p. 30). 

 

Por isso, a relevância desse conteúdo reside no fato de se tratar de um tema 

ainda com poucas propostas de recursos metodológicos diferenciados que possam 

auxiliar aos professores na melhoria do ensino. Além disso, este é um assunto muito 

importante por ser estruturador para diversos conceitos, tais como: número de 

oxidação, ligações químicas, funções químicas, dentre outros conteúdos também 

considerados difíceis para os alunos e que são necessários para a aquisição de 

habilidades e competências específicas da Química 

 

3.4 Análise do Livro Química I 

A descrição do livro da autora Martha Reis está dividido em cinco unidades, 

onde os conceitos referentes à tabela periódica são apresentados em quatro 

unidades, e estão divididos em capítulos do qual o conteúdo em estudo encontra-se 

no capítulo treze. O capítulo é iniciado através de um texto título “Saiu na Mídia”, que 

se refere a uma reportagem sobre: ”blindagem contra interferência eletromagnética 

agora pode ser com plástico” através da utilização de plástico.  

Pode-se facilmente relacionar ao contexto Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), pois une temas científicos e tecnológicos atuais para abordar propriedades de 

diferentes materiais contrastando suas semelhanças e diferenças. Após o texto inicial, 

são propostos questionamentos sobre novos conceitos abordados no texto, sendo que 

através da definição e explicação instiga-se a curiosidade dos alunos. 

Em seguida observa-se a presença de um texto introdutório para definição do 

conceito de periodicidade, a partir de exemplificações cotidianas, e nesse contexto 

apresenta-se um gráfico que relaciona periodicidade de um determinado evento a um 

parâmetro de estudo, como exemplo é utilizada uma analogia com a venda de 

sorvetes que tem elevado aumento em determinadas épocas do ano. O livro ainda 
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define a diferença entre eventos periódicos e aperiódicos, mas para isso utiliza 

exclusivamente recursos teóricos, observando-se a ausência de exemplos que 

envolvam contextualização. 

No capítulo que se refere a tabela periódica está dividido em três tópicos em 

cada um contendo parte teórica, imagens, exercícios, caixas de diálogo sobre a 

inovação tecnológica e um tópico: “de onde vem...para onde vai?” Na qual essa seção 

sugere trabalho em equipe, pois aprender trabalhar em grupo, respeitar opiniões, 

expor um ponto de vista e buscar uma solução em conjunto são habilidades 

requisitada no mercado de trabalho. 

 O primeiro tópico propriamente de abordagem de conteúdos intitula-se como 

“A Descoberta da Lei Periódica” e apresenta uma tabela que descreve a contribuição 

dos modelos teóricos propostos para a construção da tabela periódica atual. 

Evidencia-se um forte caráter de abordagem contextual histórica para o tratamento 

desses conteúdos, que visa situar os alunos a respeito das descobertas e evolução 

dos conhecimentos. 

Os sub tópicos apresentam como títulos: “O Trabalho de Mendeleiev”, 

“Estrutura da Tabela Periódica Atual, “Tabela Periódica e Diagrama de Energia”, 

“Elementos Representativos” e “Elementos de Transição”. Os textos referentes aos 

títulos mencionados apresentam apenas a abordagem teórica dos conhecimentos, 

observando-se a ausência de introduções exemplificadas, que situem os conteúdos a 

partir de uma perspectiva histórica ou cotidiana. 

 Através da análise da configuração do livro, observa-se o aparecimento de 

caixas de diálogo, onde são incluídos comentários e curiosidades a respeito dos 

temas abordados na respectiva página. A imagem 1 apresenta exemplos de algumas 

das caixas utilizadas como estratégia didática do livro, dentre os diversos exemplos, 

citam-se as dificuldades de aplicação de nanotubos na área médica. 
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Imagem 1. Caixas de diálogo presentes no Livro A, Volume 1, página 207 

Ao fim do primeiro tópico, o livro apresenta quatro questões, dentre elas duas 

retiradas de vestibulares. Observando-se as lista de atividades propostas, nota-se que 

apenas uma questão apresenta contexto introdutório, onde o mesmo está relacionado 

à utilização de elementos químicos no tratamento médico, apresentando abordagem 

metodológica CTS e cotidiana, na página anterior (207) contém a imagem da tabela 

periódica de forma longa. 

No início do segundo tópico retrata-se a classificação dos elementos da tabela 

periódica que descreve as principais características dos cinco grupos diferentes- 

metais, ametais, semi metais, gases nobres e hidrogênios, Para o desenvolvimento 

do tópico acima à classificação periódica, utilizam-se apenas textos de caráter teórico, 

observando em sua abordagem a ausência de exemplos e situações problema 

envolvendo características e propriedades dos materiais. 

Também observa-se a disponibilização de uma imagem (imagem 2) que ilustra 

a reação entre sódio metálico e água, apresentando os riscos e perigos relacionados 

ao fenômeno. A imagem representada pode ser utilizada como contexto para 

explicação da reatividade de determinados grupos da tabela periódica. Também é 

apresentada uma ilustração representativa de nanotubos de carbono (imagem 3) que 

no livro aparece anexada a uma caixa de diálogo, com a finalidade de explicar a 

aplicação dessas estruturas. 
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             (A)                                                        (B) 

Imagem 2. A) Ilustração da reação de sódio metálico em água presente no Livro A, Volume 1, 

página 205, B) Ilustração representativa de nanotubos de carbono presente no Livro A, Volume 1, 

página 207. 

  Para o fechamento do tópico “A Classificação Periódica dos Elementos” é 

apresentada uma reflexão intitulada como “De onde vem... para onde vai?”. A reflexão 

discute detalhadamente o processo industrial de obtenção do ferro e evidencia a 

presença de abordagem CTS, que volta sua ênfase ao contexto industrial, 

demonstrando a tecnologia de obtenção de ferro metálico e a sua utilização na 

produção de ligas metálicas amplamente utilizadas, como o aço. Como atividade 

avaliativa, é proposta a discussão em grupos sobre os riscos de exposição e danos 

ambientais relacionados ao processo. 

 O tópico seguinte apresenta as propriedades periódicas e no mesmo observa-

se a discussão pouco contextual das propriedades de elementos químicos como: raio 

atômico, energia de ionização e eletronegatividade. Ao fim, são propostos exercícios 

de revisão e um deles apresenta introdução contextual, relacionando a eficiência de 

fotocélulas utilizadas em televisão e a energia de ionização dos elementos. 

  Na página 217, são apresentados os exercícios de revisão do capítulo treze.. 

Dentre as atividades é possível observar maior preocupação com a presença 

contextos, evidenciando-se na introdução dos exercícios, abordagens históricas, CTS 

e cotidianas. Na lista, apenas cinco atividades não apresentam algum tipo de contexto 

essa análise detalhada será discutida posteriormente através da utilização de gráficos 

entre os livros Química I, Vivá e Ser Protagonista. 

 A seção de fechamento do capítulo denomina-se “Compreendendo o Mundo”, 

apresentando um texto que aborda a presença da radiação eletromagnética em 
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diferentes equipamentos eletrônicos e seus riscos ainda não conhecidos. A 

abordagem metodológica utilizada situa contextos científicos e tecnológicos aplicados 

a exemplos cotidianos facilitando o entendimento da realidade. Também está presente 

o contexto ambiental, pois o texto é finalizado com a discussão referente à poluição 

do ar em ambientes internos decorrente da utilização de equipamentos cotidianos 

como o ar condicionado. 

 

3.5 Análise do Livro Vivá 

O autor em seu livro inicia em cada capítulo com uma abertura da unidade que 

contém uma imagem que está relacionado ao conteúdo que será desenvolvido no 

decorrer do tema, contem boxes laterais para o complemento do assunto e 

observamos que na abertura da unidade existe concepções CTSA com imagens de 

internet em noticiários de capa com informações que destacam alguns danos 

ambientais e avanços na ciência, 

No tópico “Viagem no Tempo” retrata as inúmeras tentativas de organização do 

elementos químico que antecederam a construção da atual tabela periódica, ainda 

neste sub tópico relata que no final do século XVII e na da primeira metade do século 

XIX foram marcados pela Evolução da Química como ciências, ou seja um fato 

histórico que não podemos deixar de mencionar, ou seja, traz a história da ciência e 

mostra a sua construção e o seu benefício para a humanidade, logo abaixo apresenta 

cinco questões discursivas relacionadas a evolução dos elementos,  

O primeiro tópico que apresenta uma abordagem do conteúdo “A classificação  

atual dos elementos químicos” faz uma descrição em sub tópicos entre grupos e 

períodos, fazendo questionamentos sobre as características comuns que estão 

presentes em cada elemento da tabela periódica, além do detalhamento do texto, 

neste item contém um quadro com o nome dos grupos e os elementos presentes em 

cada grupo da tabela, logo  abaixo mostra a imagem da tabela com os respectivo 

elementos químicos e depois vem uma atividade 
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                      (A)                                                              (B) 

Imagens 3 (A) Quadro com grupos e os elementos presentes na tabela periódica; (B) A tabela 

periódica no livro B, Volume 1, páginas :105 e 106 

Na unidade também são apresentadas duas atividades propostas: Conexões: 

que propões textos de artigos e noticiários a níveis mundiais e locais sobre temas que 

envolvem a química e a economia- terras-raras que esse nome foi denominado pela 

União,Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC), um órgão que estabelece 

regras para a escrita dos nomes dos compostos oficialmente aceitos no mundo, e com 

a evolução da tecnologia ficou mais viável a exploração dessas terras no Brasil e em 

outros países que tem a presença dessas terras, ocasionando-se mais tarde 

problemas ambientais.  

As questões de reflexões contidas neste contexto fazem com que os 

estudantes associem as suas vivencias e se posicionem como cidadão críticos. 
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Imagem 4. Ilustração que contém textos de artigos e noticiários do Livro B, Volume 1 página 

108 

No tópico seguinte são abordados o conceito de propriedade periódica, que 

descreve as duas principais propriedades periódica- raio atômico e a energia de 

ionização, ocorre uma atividade que propõe o estudante a construir gráficos e a 

apresentação de tabelas fazendo-os comparações com o que está presente no livro e 

logo depois o autor apresenta outro tópico:  comparando raios de átomos aos os íons 

com tabelas. 

Para finalizar o capítulo ocorre a descrição dos dois grandes grupos: metais e 

não metais trazendo uma contextualização de forma clara e sucinta, imagens da 

tabela periódica, tabelas, atividades e um texto sobre as propriedades tóxicas do 

chumbo e de seus compostos que ocasionam malefícios à saúde das pessoas e ao 

meio ambiente. Nesta última atividade, ela proporciona criatividade do estudante e 

diversão na construção da tabela periódica através de um jogo adaptado de batalha-

naval ocorrendo uma aprendizagem de forma interativa e divertida. 
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Imagem 5.Ilustração do jogo batalha-naval utilizando a tabela periódica, Livro B, Volume 1, 

página 117. 

Afirma a autora Cunha (2012) que, apesar dos inúmeros jogos apresentados 

em seus pontos positivos pelos professores, o jogo, antes de ser desenvolvido e 

aplicado, deve ser planejado para que não se torne um obstáculo epistemológico. 

Entretanto, 

[...] a entrada desse recurso nas aulas de química não pode ser vista como 

solução para os problemas do ensino como apontam muitos trabalhos sobre 

jogos para as aulas dessa área. O problema central é que os estudos 

referentes ao uso de jogos no ensino de química não foram suficientes para 

mudar o contexto das aulas, pois os jogos têm sido utilizados na maioria dos 

casos, como um mero recurso, sem que se tenha cuidado com aspectos 

pedagógicos que envolvem sua utilização. A simples aceitação do jogo na 

química não garante uma mudança na postura pedagógica do professor 

frente ao conhecimento (CUNHA, 2012, p. 98). 

 

4.6 Análise do Livro Ser Protagonista 

No livro “Ser Protagonista”, os conteúdos referentes à tabela periódica são 

apresentados no capítulo de abertura da unidade contendo um pequeno texto, 

perguntas e imagem impactantes que faz com que o aluno reflita e questione sobre o 

assunto da unidade. Existem boxes onde textos ampliam e contextualizam o 

conteúdo, além das atividades que contém questões globais, vestibulares e Enem, 

logo abaixo do exercício são apresentadas indicações de sites, livros ou filmes para 

que o estudante continue explorando o assunto. 
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Após o texto da abertura da unidade em estudo é apresentado uma linha do 

tempo mostrando a evolução histórica da classificação dos elementos: das tríades à 

tabela periódica atual, dando continuidade ao tema na página 103 apresenta uma 

breve história sobre o pai da tabela periódica “Dmitri Mendeleev”, como organizou 

seus registros de ordenamento periódico dos elementos químicos. 

A imagem abaixo representa a tabela periódica que menciona-se sobre 

elementos representativos, de transição, a posição das famílias, colunas e expõe a 

tabela periódica. 

 

Imagem 6. Ilustração da tabela periódica, Livro C, Volume 1, página 117 

 

Na página 117 apresenta um texto de circulação social e questões sobre o tema 

CTS, intitulado como “Tabela Periódica ganha quatro novos elementos químicos”, 

contém uma temática que pode ser enquadrada no contexto tecnológico, científico e 

social, pois apropria-se de conhecimentos teóricos para discutir a importância da 

Química no desenvolvimento de novas tecnologias.  

Com relação aos temas existentes no livro Ser Protagonista, praticamente 

existem situações que caracterizam a abordagem CTSA, com atividade que buscam 

no estudante um protagonismo, essencial para o desenvolvimento na tomada de 

decisão e instruindo-o sobre o que devem fazer e ao final socializam com debates e 

exposições dos temas, percebemos duas vertentes do ensino em questão, que são 

lidar com problemas verdadeiros e buscar implicações sociais dos problemas 

encontrados, o que faz com que o estudante desenvolva atitudes e se posicione frente 

ao que está acontecendo a sua volta. 
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Além da temática textual, as ilustrações auxiliam no processo de ensino e na 

compreensão da Química. 

 

3.7 Análises das Imagens dos Livros Química I, Vivá e Ser Protagonista 

A utilização de imagens nos livros didáticos de Química serve como 

instrumento que pode auxiliar a compreensão de conceitos químicos. As pesquisas a 

respeito da avaliação de livros didáticos dedicam-se a analisar diversos fatores, dentre 

eles a contribuição das ilustrações no processo de ensino aprendizagem em Química. 

Desta maneira, realizou-se a análise das ilustrações presentes de três dos 

livros de química que integram, observando sua relação com contexto cotidiano, CTS 

e histórico. Além disso, também foram listadas as ilustrações descontextualizadas e 

que apresentam outros tipos de contextos que não se enquadram as categorias 

elaboradas.  

Os resultados da análise estão apresentados no Gráfico 1, que relaciona o 

número de ilustrações presentes em cada categoria predeterminada de acordo com 

os diferentes contextos propostos para análise. 

 

 

Gráfico 1: Relação do número de ilustrações presentes em cada livro de acordo com as 

categorias de análise elaboradas. 

De acordo com o gráfico apresentado, observa-se através de análise 

comparativa que o livro A apresenta pequeno número de imagens, utilizando poucas 

ilustrações no capítulo referente a tabela periódica. Das poucas ilustrações 

apresentadas, observa-se a presença de contexto cotidiano e Ciências Tecnologia e 

Sociedade (CTS). Nota-se com isso uma relevância pequena dos recursos de imagem 

na sua abordagem didática. 
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No livro Vivá, nota-se a presença de um número comparativamente maior de 

ilustrações em relação ao livro Química I, além disso, a preocupação com abordagem 

metodológica das figuras a partir de diferentes tipos de contextos. Observa-se ainda 

que o livro apresenta caráter com enfoque histórico, comparando-se a outros 

exemplares e, desta maneira, apresenta a preocupação na abordagem da construção 

e evolução histórica da ciência. 

O livro Ser Protagonista, por sua vez, apresenta também um grande número 

de ilustrações utilizando diferentes tipos de abordagem, destacando-se pelas 

temáticas cotidianas presentes em sua abordagem. O autor também se dedica a 

utilização de diferentes contextos químicos atuais que se enquadram em abordagens 

tecnológicas, científicas e ambientais. 

Dessa forma percebe-se que o livro C apresenta uma linguagem clara, 

moderna, estimulante, apresentando sempre que possível uma relação direta com 

elementos comuns a realidade de qualquer estudante, em comparação aos outros 

dois livros analisados. Além disso, são feitas indagações em toda introdução com o 

objetivo de estimular a leitura em busca de respostas e as abordagens presentes 

estão no cotidiano dos estudantes.  

Portanto os textos do livro Ser Protagonista apresentam a tecnicidade 

necessária para a compreensão da Química. Em relação aos conteúdos, o autor 

trabalha de forma padronizada, iniciados a partir de um tema gerador, que relaciona 

os conteúdos a ser estudado com uma situação ou objeto do cotidiano de forma 

dinâmica. De forma geral, os conteúdos são apresentados de forma favorável para 

construção do conhecimento cientifico, ainda assim percebemos elementos do ensino 

Tradicional, pautados na memorização e na pouca atividade reflexiva.  

 

3.8 Análise de Textos, Tabelas e Gráficos dos Livros Química I, Vivá e Ser 

Protagonista 

A linguagem e o tipo de abordagem contextual são considerados categorias 

importantes de análise para avaliação de livros didáticos. A utilização de tabelas, 

gráficos e esquemas, por sua vez, também influencia na compreensão de conteúdo. 

Portanto, buscou-se analisar, a presença de diferentes abordagens metodológicas 

contextuais nos textos, tabelas e gráficos dos livros que estão sendo avaliados no 

presente trabalho. Utilizaram-se as mesmas categorias de análise apresentadas no 
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tópico anterior sobre as imagens contida nos livros didáticos analisados perante a 

pesquisa. 

 

Gráfico 2. Relação do número de textos, gráficos e tabelas presentes em cada livro de acordo 

com as categorias de análise elaboradas. 

A análise dos textos, gráficos e tabelas presente nos três livros analisados está 

apresentada no Gráfico 2, que demonstra a mesma relação de contextos de acordo 

com cada livro analisado. Observa-se no livro Química I a ausência de contexto na 

maior parte da abordagem dos conhecimentos de tabela periódica e, além disso, a 

utilização de maior número de abordagens históricas e cotidianas para o estudo de 

alguns conteúdos.  

O livro Ser Protagonista por sua vez, apresenta poucas abordagens 

descontextualizadas, esse fator pode ser evidenciado de maneira mais significativa 

no tratamento do conteúdo de propriedades periódicas e aperiódica. Além disso, 

assim como na análise de ilustrações o livro apresenta maior número de abordagens 

com enfoque histórico. Outro fator a ser destacado é que além da abordagem 

histórica, o livro utiliza como recurso a abordagem cotidiana e CTS, sendo que o 

mesmo apresentou maior inserção de contextos para o estudo de diferentes 

conceitos. 

Apesar das diferenças de contextualização e ilustrações entre as obras 

analisadas, é fato que estas estão de acordo com as diretrizes do PNLD, que objetiva 

a universalização de acesso dos materiais didáticos a alunos da Educação básica. 

Além disso o PNLD preocupa-se assim com a qualidade desses materiais a nível de 

conceitos apresentados, coerência dos textos, e pela utilização de figuras e gráficos 

como recursos na organização visual do livro didático.  
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As abordagens cotidianas e históricas através da contextualização são medidas 

eficazes no ensino de Química e permitem ao aluno um desenvolvimento da sua 

capacidade reflexiva frente aos problemas do cotidiano a partir da perspectiva CTS. 

Outra forma de avaliar esses livros está estabelecida na verificação da 

aprendizagem, que ocorre sobretudo por problemas e exercícios propostos em sua 

maioria ao final de cada capítulo. 

 

3.9 Análise dos Exercícios dos Livros Química I, ViVá e Ser Protagonista 

Constituiu-se também no presente trabalho a necessidade de avaliação da 

abordagem contextual dos exercícios de verificação, tendo em vista a necessidade da 

elaboração de situações problema que envolvam diversos aspectos do conhecimento 

Químico. Somente dessa maneira, é possível avaliar de forma coerente a 

aprendizagem significativa dos alunos. Por outro lado, a presença de exercícios 

memorísticos impossibilitam a verificação da construção do conhecimento químico. 

 

Gráfico 3. Relação do número de exercícios presentes em cada livro de acordo com as 

categorias de análise elaboradas. 

Neste sentido, foi avaliada a abordagem metodológica dos exercícios propostos 

pelos livros em estudo. Para esta categoria de análise observa-se a presença tímida 

de exercícios contextualizados nos livros Química I e Vivá utilizados como foco da 

análise. Diferentemente das categorias anteriores, o livro Química I apresenta maior 

enfoque abordagens contextuais CTS e cotidianas, porém, ainda observa-se a 

ausência acentuada de introduções interligadas a contextos. 

Os livros Vivá e Ser Protagonista, por sua vez, apresentam maior número de 

exercícios se comparados ao livro Química I, no entanto se observa ainda muitas 
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atividades descontextualizadas. No livro Vivá, o enfoque de abordagem novamente 

enquadra-se recorrente a atividades inseridas no contexto histórico. No livro Ser 

Protagonista, observa-se a presença distribuídas de atividades que contemplam 

abordagens cotidianas, históricas e CTS, embora muitas atividades ainda sejam 

apresentadas através da ausência de contextualização. 

Apesar dos recursos de verificação da aprendizagem serem amplamente 

explorados pelas obras, a relação entre teoria e contexto fica aquém do necessário 

para que o aluno possa articular o conhecimento científico com suas atividades 

cotidianas, seu desenvolvimento social e formação histórica. Dessa forma o ensino de 

Química se desvincula da sua formação e o aprendizado dessa ciência se torna algo 

limitado e complexo.  

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente trabalho verificou-se a presença de diferentes abordagens 

contextuais dos conteúdos de tabela periódica nos três livros de química analisados. 

A análise dos referenciais teóricos permitiu-se a elaboração de categorias de análise 

para o estudo da abordagem metodológica dos livros classificando-as em históricas, 

cotidianas e CTS. 

Frente aos conjuntos de dados analisados, verificou-se que o livro A apresentou 

maior número de atividades descontextualizadas para o estudo do conteúdo de tabela 

periódica, apresentando poucas ilustrações e textos referentes a aspectos científicos 

e tecnológicos. A análise do livro Vivá demonstra que o mesmo apresenta maior 

preocupação com a abordagem interdisciplinar e histórica das temáticas, porém 

avaliando o estudo específico de propriedades periódicas, nota-se a dificuldade do 

autor na inserção de contextos referentes a esses conteúdos. 

O livro Ser Protagonista, apresenta o capítulo de tabela periódica a partir de um 

enfoque contextual e interdisciplinar, partindo de uma temática inicial para abordagem 

de conhecimento. Observa-se a presença de contextos predominantemente 

cotidianos e a partir de uma perspectiva CTS, nas ilustrações, textos e exercícios de 

verificação.  

Segundo Leite e Porto (2015) o conhecimento acerca da história 

desenvolvimento da tabela periódica pelos estudantes propicia o entendimento da 

ciência como uma construção coletiva e permanente, e que está sujeita às condições 
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conceituais e sociais da época em que é produzida, como também afirma Thomas 

KUHN em sua obra: “A estrutura das revoluções científicas” (KUHN, 2007).   

Através do presente estudo, observa-se que os livros didáticos de Química 

analisados apresentam uma abordagem contextual ainda tímida, abrangendo uma ou 

outra categoria analisada. São observadas ainda uma quantidade expressiva de 

atividades que seguem o modelo tradicional de ensino principalmente no livro A e não 

se enquadram as novas exigências, configurando-se assim, um período de transição 

entre métodos antigos de abordagens metodológicas e o ensino inovador de química. 

 Considera-se que a aprendizagem no Ensino de Química deve propiciar ao 

aluno uma formação de forma ampla, ou seja, uma visão global e não fragmentada de 

mundo, proporcionando um novo olhar sobre os conteúdos de modo que possa 

exercer criticamente sua cidadania em uma sociedade democrática. Por isso, o 

ensino, nesse caso da Tabela Periódica, deve servir como meio de alfabetizar 

cientificamente os estudantes, inculcando ideias corretas, pertinentes à produção da 

Química no cotidiano. 
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