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O Ensino de Química no Brasil

No Brasil, o ensino de Química continua sendo um
grande desafio.

• O SARESP (2010) aponta baixo desempenho dos
alunos em leitura e compreensão em Ciências da
Natureza, 49,7% dos alunos estão no nível de
desempenho abaixo do básico.

• Alunos concluem o Ensino Médio atingindo 6,5% o nível
adequado de proficiência em leitura, em conhecimentos
de Ciências da Natureza.

• Portanto, há necessidade de propostas para tornar o
ensino de Química mais eficiente.



A contribuição da Análise do 

Comportamento

• A abordagem comportamental vêm desenvolvendo
estudos para a compreensão do comportamento de
ler e outros comportamentos acadêmicos,
fundamentados no modelo de equivalência de
estímulos, derivando procedimentos para
instalação, manutenção e aperfeiçoamento de tal
comportamento, no contexto escolar.

• Sidman (1971), Leite e Hübner (2009), Fernandes e
Moroz (2011), Sudo et al (2008), Tulon (2008),
Barros (2009), Marchado e Borloti (2009), Silva
(2010), Cezar (2010) entre outros.



Ensino de química a partir de 

combinações entre os elementos:

Software MestreLibras  

(Elias e Goyos, 2010) 

Nome, símbolo, número atômico e modelo atômico

(dos elementos químicos)   



Ensino e teste de relações

Figura 1. Diagrama de equivalência de estímulos (relações ensinadas e 

emergentes), adaptação a partir do diagrama de Sidman (1971).



Estímulo modelo + conjunto de estímulos-escolha

Feedback para cada escolha, indicando 

correção ou  incorreção 

+ 
registro automático do desempenho do aprendiz 

Tarefas



Exemplo de tarefa de ensino da

relação AB (Nome-Símbolo) 



Exemplo de tarefa de ensino da

relação EA (modelo atômico-nome) 



Objetivo

O presente estudo teve como objetivo

levar o aluno identificar oralmente os

elementos químicos, a partir de suas

representações simbólicas, e seus

respectivos números e modelos atômicos.



Método

Participantes

 03 alunos do Ensino Médio.

O recrutamento dos participantes foi realizado 
mediante indicação do professor da instituição a 
partir do critério de desempenho na respectiva 
disciplina, química. 



Caracterização dos participantes

Tabela 1 – Caracterização dos participantes quanto ao sexo, idade, e número de retenções.

Participantes SEXO IDADE SÉRIE

Nº DE 

RETENÇÃO 

NA SÉRIE 

P1 masculino 16 anos 2ª 0

P2 masculino 17 anos 3ª 0

P3 feminino 17 anos 3ª 0



Local e Materiais

 Escola pública estadual da cidade de Mogi das Cruzes/SP. 

 Estímulos utilizados. 

 Software MestreLibras (Elias e Goyos, 2010).



Procedimento (÷ em 3 momentos)

1) Avaliação do repertório prévio de elementos Químicos 

(Pré-Teste):

• Questionário com objetivo de conhecer alguns aspectos relacionados 

aos   participantes;

• Avaliação das relações AB (nome-símbolo); BA (símbolo-nome); BC

(nome-nº atômico); CB (número atômico-símbolo); AC (nome-nº

atômico); CA (nº atômico-nome); BD (oralização do elemento

químico, a partir do símbolo) e CD (oralização do elemento químico, a

partir do número atômico), BE (símbolo-modelo atômico); EB (modelo

atômico-simbolo); AE (nome-modelo atômico); EA (modelo atômico-

nome); EC (modelo atômico-número atômico); CE (número atômico-

modelo atômico) e ED (oralização do elemento químico, a partir do

modelo atômico). O que possibilitou o diagnóstico do desempenho

inicial dos participantes antes das sessões de ensino.



2) Ensino das relações ( ÷ em 2 etapas):

AB (nome-símbolo), BC (símbolo-número-atômico) e BE (símbolo-

modelo atômico)

Teste de relações emergentes: 

CB (número atômico-símbolo); BA (símbolo-nome); AC (nome-

número atômico); CA (número atômico-nome); BD (símbolo-

oralização); CD (número atômico-oralização); EB (modelo atômico-

símbolo); AE (nome-modelo atômico); EA (modelo atômico-nome);

CE (número atômico-modelo atômico); EC (modelo atômico-

número atômico); testou-se também a oralização do elemento

químico, a partir do modelo atômico (relação ED).

3) Avaliação final do repertório de elementos químicos (Pós-Teste):

Com o objetivo de verificar os efeitos da programação de ensino.



Em suma, 

Figura 2. Diagrama representativo das condições experimentais do Experimento Piloto.



Resultados

Tabela 2. Número de acertos apresentados no Pré-Teste.

Desempenho dos alunos nas relações do Pré-Teste

Nota: A. Nome do elemento químico.

B. Símbolo do elemento químico.

C. Número atômico do elemento químico.

E. Modelo atômico do elemento químico.



Tabela 3. Percentual de acertos de P1, P3 e P4 nas relações ensinadas (AB e BC) e 

no teste das relações (CB, BA, AC, CA, BD e CD) – 1ª etapa.

Desempenho dos alunos no procedimento de ensino

Tabela 4. Percentual de acertos de P1, P3 e P4 na relação ensinada (BE) e no teste das 

relações (EB, AE, EA, CE, EC e ED) – 2ª etapa.



Desempenho dos alunos nas relações do Pós-Teste

Tabela 5. Comparação entre o número de acertos apresentados no Pré-Teste e no Pós-Teste.



Discussão
Pré-teste – Avaliação do Repertório Inicial de Elementos Químicos

Entre todas as relações testadas, envolvendo nome, símbolo, número

atômico e modelo atômico, o pior desempenho ocorreu na avaliação das

relações BE, EB, AE, EA, CE e EC e na oralização do elemento químico a

partir do número atômico (relação CD), a partir do símbolo (relação BD) e a

partir do modelo atômico (relação ED).

Durante o procedimento de ensino:

Foi possível verificar que a maioria dos participantes teve o desempenho

esperado no conjunto geral das relações ensinadas (Tabela 2 e 3), atingindo

patamares entre 95 a 100% de acertos.

Após o procedimento de ensino: 

Todos os participantes tiveram melhora na oralização do elemento químico a 

partir do número atômico (relação CD) e a partir do modelo atômico (relação 

ED), atingindo patamares estabelecidos (Tabela 4). 

Foi possível observar que os participantes aprenderam a relacionar o modelo 

atômico com os nomes, símbolos e números atômicos dos elementos 

químicos. Verificou-se, portanto, que em todas as relações, houve avanço 

evidente no repertório dos participantes, com destaque para as relações EB, 

AE, EC e ED.



O Pré-Teste permitiu estabelecer o patamar de conhecimento prévio de

cada aluno, o que possibilitou planejar atividades individualizadas que

facilitem a aprendizagem e o aperfeiçoamento do repertório de elementos

químicos.

O que torna os presentes resultados especialmente interessantes é o fato

de que os participantes da presente pesquisa se encontram na 3ª série do

Ensino Médio, séries estas que exigem o domínio desse repertório para

sua ampliação em conhecimentos mais complexos.

Em outras palavras, o repertório de química sobre elementos químicos são

necessários para que o aluno adquira competência para a “leitura e

interpretação de códigos e nomenclaturas da Química” (Brasil, 2002, p.

88), um dos conteúdos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais

do Ensino Médio de forma a promover o desenvolvimento de

competências e habilidades no ensino de Química.

Considerações finais



• Saber relacionar o elemento químico, e seu símbolo, bem como o seu

modelo atômico ao número atômico é fundamental, porque o número atômico

posiciona o elemento químico na classificação periódica dos elementos,

determinando o período, a coluna e a quantidade de elétrons nas camadas

eletrônicas.

• Para a realização do ensino, houve economia de tempo (entre 2h17min à

4h8min).

•É importante desatacar que o ensino de três relações (AB, BC e BE),

emergiram 12 relações (BA, CB, AC, CA, EB, AE, EA, CE, EC, BD, CD, ED).

• A realização do teste final permitiu verificar que os participantes alcançaram o

número máximo de acertos, isto é, atingindo nível satisfatório em todas as

relações, o que nos dá indícios de que a programação de ensino possibilita a

aquisição de repertório de química sobre elementos químicos.

• O presente estudo evidenciou, também, a possibilidade de utilização do

software MestreLibras (Elias & Goyos, 2010) como instrumento do processo

de ensino, indicando que o ensino de química, ou pelo menos de parte de seu

conteúdo pode ser ensinado com uso de equipamentos disponíveis nas

escolas.
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