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Por que ensinar Química na escola? 

• Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Química ressalta que:

A Química pode ser um instrumento de formação
humana que amplia horizontes culturais e a autonomia
no exercício da cidadania, se o conhecimento químico
for promovido como um dos meios de interpretar o
mundo e intervir na realidade, se for apresentado como
ciência, com esses conceitos métodos e linguagens
próprios, e como construção histórica, relacionada ao
desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da
vida em sociedade (BRASIL, 2002:87).



A proposta apresentada para o ensino de Química nos

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM):

Constituição

Propriedades

Transformações

Representação e comunicação Investigação e compreensão

contextualização em seu meio sócio cultural



Panorama do ensino de Química no Brasil

No Brasil o ensino de Química continua sendo um
grande desafio:

• INEP/MEC apresenta % de docentes com formação
específica, por disciplina: 13% química, 9% física e 27%.
matemática. Nº de dissertações e teses se reduzem a
uma por ano aproximadamente.

• Indicadores externos de avaliação: SARESP/2008 e até
o próprio ENEM, apontam baixo desempenho dos
alunos em leitura e compreensão em Química, 50% dos
alunos estão no nível de desempenho abaixo do básico.

• Alunos concluem o Ensino Médio atingindo em 5% o
nível adequado de proficiência em leitura em Química.

• 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 paradigma de equivalência de estímulos,
derivando procedimentos para instalação,
manutenção e aperfeiçoamento de tal
comportamento, no contexto escolar.

• Sidman (1971), Moroz e Rubano (2007), 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: 

Texto – Imagem – Texto   

Software MestreLibras  

(Elias e Goyos , 2010) 



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) 



Objetivo

• O aluno deverá nomear os elementos

químicos a partir de suas representações

simbólicas e de seus respectivos números

atômicos.



Método

Participantes

 04 alunos do Ensino Médio de uma escola 
pública estadual da cidade de Mogi das Cruzes.

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, série e número de retenções.

Participate SEXO IDADE SÉRIE
Nº DE 

RETENÇÃO 

NA SÉRIE 

GAS masculino 16 anos
2ª

00

JCP feminino 20 anos
2ª

04

KLE masculino 17 anos
3ª

00

NCM feminino 17 anos
3ª

00



Procedimento

1) Pré-teste (IAQUIM) composto por duas partes:

• Questionário com objetivo de conhecer alguns aspectos 

relacionados aos   participantes;

• Avaliação das relações A-B (Nome-Símbolo); B-A (Símbolo-Nome);

B-C (Nome-Nº atômico); C-B (Número atômico-Símbolo); A-C

(Nome-Nº atômico); C-A (Nº atômico-Nome); B-D (nomeação do

elemento químico a partir do símbolo) e C-D (nomeação do

elemento químico a partir do número atômico), o que possibilitou o

diagnóstico do desempenho inicial dos participantes antes das

sessões de ensino.



2) Ensino das relações: 

AB (nome/ símbolo), BC (símbolo/ número-atômico):

Elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, 

nitrogênio, enxofre, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. 

3) Teste de emergência das relações não diretamente 

ensinada: 

CB (número atômico/ símbolo).

BA (símbolo/ nome)

AC (nome/ número atômico)

CA (número atômico/ nome)

BD (símbolo/ nomeação)

CD (número atômico/ nomeação)



Estímulos a serem utilizados no Ensino e teste das relações



Resultados Parciais

Os resultados a seguir se 

referem ao pré-teste (IAQUIM)



Desempenho dos alunos nas relações 

(AB, BA, BC) do Pré-teste

Relação AB (nome-símbolo) – melhor desempenho 

100% de acertos (02 participantes).

Relação BA (símbolo-nome) – melhor desempenho

100% de acertos (03 participantes). 

Relação BC (símbolo-nº atômico) – melhor 

desempenho 80% de acertos (01 participante).



Relação BD (Símbolo-nomeação do elemento químico)

Figura 1. Porcentagem de acertos na relação B-D (Símbolo-Nomeação) dos 

respectivos elementos químicos.
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Desempenho dos alunos nas relações 

(CB, AC, CA) do Pré-teste

Relação CB (nº atômico-símbolo) – melhor 

desempenho 60% de acertos (02 participantes).

Relação AC (símbolo-nome) – melhor  desempenho 

60% de acertos (02 participantes). 

Relação CA (símbolo-nº atômico) – melhor 

desempenho 60% de acertos (01 participante).



Relação CD (nº atômico-nomeação do elemento químico)

Figura 2. Porcentagem de acertos na relação C-D (nº atômico-nomeação) dos 

respectivos elementos químicos.
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Em suma:
Participantes apresentam

Nomeação 
Maior dificuldade na relação CD (nº atômico/nomeação do

elemento químico).

Maior dificuldade no reconhecimento dos elementos

químicos a partir de suas representações simbólicas.

Demais Relações
Parte dos alunos apresenta também dificuldades nas

relações entre a palavra escrita (nome dos elementos

químicos), símbolos e número atômico a eles

correspondentes.



Ao identificar a natureza das dificuldades dos 

elementos químicos, o IAQUIM permite estabelecer o 

patamar de conhecimento prévio de cada aluno, 

contribuindo para direcionar o planejamento de 

ensino do professor, possibilitando ao mesmo, 

planejar  atividades individualizadas que facilitem a 

aprendizagem e o aperfeiçoamento do repertório de 

química em graus mais complexos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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