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RESUMO

Esta pesquisa desenvolve-se como parte das discussões do trabalho de conclusão de curso, em nível de Especialização. As teorias cognitivistas 
buscam explicar teoricamente o processo de aprendizagem. Essas teorias procuram expor, de modo geral, o que ocorre no momento em que o 
ser humano se situa e organiza seu mundo. Elas investigam como acontece o processo de compreensão, transformação, armazenamento e 
utilização da informação envolvida na cognição. A teoria que fundamenta esta pesquisa é uma teoria cognitiva da aprendizagem humana em sala 
de aula. Ela se baseia na premissa de que existe uma estrutura, na qual a organização e integração se processam. Essa estrutura é a estrutura 
cognitiva, que é entendida como o conteúdo total de ideias de certo indivíduo e sua organização. Desta forma, este estudo teve por objetivo 
investigar a estrutura cognitiva, a partir de mapas conceituais, de alunos do 1º e 3º anos do Ensino Médio em relação às suas concepções a cerca 
da tabela periódica. O desenho metodológico deste estudo foi desenvolvido a partir da construção e análise de mapas conceituais sobre os 
conceitos da tabela periódica. Vale destacar que mapa conceitual é uma técnica de análise que pode ser usada para ilustrar a estrutura conceitual 
de uma fonte de conhecimento. Os mapas foram construídos por alunos do 1º e 3º anos do Ensino Médio de uma escola do setor privado de 
ensino, na qual um dos pesquisadores é professor. As analises desenvolvidas neste trabalho foram construídas a partir da verificação dos mapas 
desenvolvidos pelos alunos em relação a organização e estruturação dos seguintes conceitos: a) Propriedades Periódicas (Eletropositividade; 
Eletronegatividade; Ponto de Fusão; Ponto de Ebulição; Raio Atômico; Afinidade Eletrônica e Energia de Ionização), b) Classificação do elemento 
(Metal, Semimetais, Ametal, Gases Nobres e Hidrogênio); c) Elementos representativos (os que terminam em configurações eletrônicas em 
subníveis S ou P e os elementos de transição que terminam em configuração eletrônica em subníveis D ou F). Sendo assim, tem-se que 36,4% dos 
alunos do 1º ano do Ensino Médio apresentaram uma relação adequada para os conceitos do item “a”. Em relação aos alunos do 3º ano do 
Ensino Médio foi identificado que 70% deste apresentaram a relação adequada para este item. É importante ressaltar que os alunos do 3º ano 
são mais experientes em relação aos conceitos discutidos. Destaca-se que um dos sujeitos de pesquisa do 3º ano apresentou algumas ideias 
relacionadas ao item “a”, porém, o mesmo não estabeleceu as ligações conceituais. É importante destacar que as ligações conceituais indicam 
que o sujeito estabeleceu as correlações entre os conceitos. Sendo assim, têm-se indícios de que este aluno não compreendeu claramente as 
correlações existentes entre os conceitos do item “a”. Vale destacar ainda que um sujeito de pesquisa do 1º ano apresentou indícios do 
reconhecimento da existência da classificação dos elementos (item “b”), mas não relacionou esta classificação com os elementos do subitem “b” 
(Metais, Semimetais, Ametais, Gases Nobres e Hidrogênio). Conclui-se que os mapas conceituais podem ser uma importante ferramenta para a 
compreensão da estrutura cognitiva dos alunos em relação aos diversos conceitos discutidos em sala de aula. Em relação aos conceitos 
apresentados nos itens “a”, “b” e “c” destaca-se que a não estruturação cognitiva desses conceitos podem trazer prejuízos à compreensão dos 
conceitos de ligações químicas, o qual tem fundamental importância no estudo da química. Vale ressaltar que os conceitos dos itens “a”, “b” e “c” 
norteiam o estudo de química, desta forma, indica-se para pesquisas posteriores analisar a estrutura cognitiva de alunos do Ensino Superior a 
partir destes conceitos.
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