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Introdução 

Muitas são as abordagens do conteúdo 

tabela periódica em sala de aula que não articulam 

os seus aspectos teórico e representacional, 

dando ênfase a este segundo aspecto e pouco ou 

nenhum vínculo com o primeiro, reduzindo o 

ensino de química mera repetição e transferência 

de informações. Este trabalho foi desenvolvido em 

oficinas, pelos alunos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), do curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), campus Jequié – BA, em parceria com o 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães 

(CMLEM) no ano letivo 2012. Ele consiste na 

elaboração, aplicação e avaliação de oficinas 

didáticas, com o conteúdo Tabela Periódica, 

buscando abordar primeiramente o seu aspecto 

teórico a fim de possibilitar uma melhor 

compreensão das informações contidas na tabela 

e sua utilidade. 

Resultados e Discussão 

As oficinas, sete no total, foram divididas 

em duas etapas; na etapa I, através do estudo da 

evolução histórica da tabela periódica, buscou-se 

evidenciar o aspecto teórico do conteúdo para em 

seguida, na etapa II, abordar o aspecto 

representacional.  

Na análise dos questionários, questões 

subjetivas, respondidas pelos alunos, pré e pós-

oficinas, onde expressaram suas concepções sobre 

o conteúdo, verificou-se que os alunos participantes 

de ambas as etapas apresentaram um desempenho 

positivo quanto ao entendimento da estrutura da 

tabela periódica. Um fator determinante para tal 

resultado foi a compreensão do aspecto teórico e a 

realização de sua conexão com o aspecto 

representacional
1
, como visto nas respostas do 

aluno 1,  em destaque abaixo: 

 

Aluno 1  

Pré-oficina: “A tabela é um grande número de 

elementos químicos distribuídos em famílias e 

períodos.” 

 

Pós-oficina: “A tabela apresenta uma classificação 

para os elementos químicos usando como critério 

as suas características ela foi criada e reorganizada 

no passar do tempo. O objetivo dela é ordenar os 

elementos para facilitar o trabalho dos químicos e 

de todos que utilizam o material de alguma forma.” 

 

  O mesmo desempenho não foi constatado 

nos alunos participantes apenas da etapa II, etapa 

representacional, como se pode obsevar nas 

respostas do aluno 2: 

 

Aluno 2  

Pré-oficina: “Não sei muita coisa, mas apenas sobre 

a classificação dos elementos: família e período.” 

 

Pós-oficinas: “A tabela é constituída de vários 

elementos químicos que tem famílias e períodos.”  

 

Conclusões 

A abordagem do conteúdo enfatizando seu 

aspecto teórico permitiu aos alunos entender a 

disposição dos elementos químicos na tabela, como 

foi demonstrado pelos instrumentos de avaliação 

pré e pós-oficina. A relação contida nesta 

abordagem entre os aspectos teórico e 

representacional viabilizou aos alunos compreender 

e interpretar a partir da elaboração, dos erros e 

avanços da tabela periódica, as informações nela 

contidas e suas utilidades. 
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