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INTRODUÇÃO
• Brasil  Ensino de Química é desafio.

• SARESP (2008) e ENEM  50% dos alunos apresentam desempenho

abaixo do básico; apenas 5% atingem o nível adequado de proficiência.

• Modelo de equivalência de estímulos permite derivar procedimentos

para instalação, manutenção e aperfeiçoamento de diferentes

comportamentos.

• Maioria dos estudos focaliza leitura e escrita em nível básico.

• Importante realizar pesquisas com vistas ao ensino eficaz de Química.

PROPOSTA DE ENSINO

Exemplos de relações que podem ser ensinadas por meio de

discriminação condicional.

AB (Figura/uso - Texto)                                             BC (Nome - Símbolo)

BA (Símbolo - Figura)                                               AC (Figura - Símbolo)
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MÉTODO
• Avaliação do repertório prévio

• Pré-Teste das relações AB, BA, BC, CB, AC, CA e CD.

• Ensino

• MTS – procedimento de escolha de acordo com o modelo.

• Utilizam-se três classes de estímulos: 

A) Imagem - exemplos de objeto/ fenômeno/ situação que

contém um dado elemento químico;

B) Nome escrito do elemento químico;

C) Representação simbólica do elemento químico.

• Ensino das relações AB e BC.

• Avaliação do repertório final

• Pós-Teste das relações BA, CB, AC, CA e CD (nomeação a partir 

do símbolo).

OBJETIVO

Desenvolver uma proposta de ensino, a partir de discriminações

condicionais, para aluno do Ensino Médio. O aluno deverá diferenciar

elementos químicos (carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofre, cloro, flúor,

bromo, iodo, magnésio, ferro, alumínio, cobre), a partir de sua

representação simbólica, nomeando-os.

CB (Símbolo - Nome)                                             CD (Símbolo – Nome falado)

Relação já apresentada pelo sujeito

Relações ensinadas

Relações testadas
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