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RESUMO  

  

 
Durante as ultimas décadas documentos oficiais da educação e pesquisas na área 
de ensino de Química sobre abordagens didáticas vêm destacando a utilização da 
contextualização dos conhecimentos científicos como um princípio norteador do 
currículo ou uma ferramenta pedagógica que possibilitam um melhor aprendizado de 
conceitos ou objetivam a formação da cidadania.  

Nesta pesquisa, buscamos, realizar uma análise do Currículo Mínimo de Química da 
SEEDUC RJ para o 1º ano do Ensino Médio, verificando seu alinhamento às teorias 
do currículo, políticas públicas educacionais brasileiras implementadas a partir da 
década de 90, concepções de conhecimento poderoso de Michael Young e 
concepções de contextualização apresentadas em documentos oficiais e pesquisas. 

Após essa análise, aplicando os conceitos de contextualização via abordagem 
temática foi realizada a reconstrução da grade curricular do Currículo Mínimo de 
Química da SEEDUC RJ para o 1º ano do Ensino Médio e a elaboração do produto 
final dessa dissertação.  

O produto consiste em um material de apoio ao professor para o entendimento das 
teorias de currículo, políticas públicas educacionais brasileiras, principais 
concepções de contextualização e aplicação da metodologia de abordagem temática 
para contextualização no ensino de Química e uma proposta de contextualização 
por abordagem temática para a grade curricular do Currículo Mínimo de Química da 
SEEDUC RJ para o 1º ano do Ensino Médio  

 

Palavras-chave: Currículo Mínimo de Química. Contextualização via abordagem 
temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

  

During the last decades official documents of education and research in the area of 
chemistry teaching about didactic approaches have been highlighting the use of the 
contextualization of scientific knowledge as a guiding principle of the curriculum or a 
pedagogical tool that enables a better learning of concepts or the formation of 
science. citizenship. 

In this research, we seek to perform an analysis of the Minimum Chemistry 
Curriculum of SEEDUC RJ for the 1st year of High School, verifying its alignment with 
curriculum theories, Brazilian educational public policies implemented from the 90s, 
conceptions of powerful knowledge of Michael Young and conceptions of 
contextualization presented in official documents and research. 

After this analysis, applying the concepts of contextualization via the thematic 
approach, the reconstruction of the curriculum of the Minimum Chemistry Curriculum 
of SEEDUC RJ for the 1st year of High School and the elaboration of the final product 
of this dissertation was performed. 

The product consists of a teacher support material for the understanding of curriculum 
theories, Brazilian educational public policies, main concepts of contextualization and 
application of the thematic approach methodology for contextualization in chemistry 
teaching and a proposal of thematic approach contextualization for curriculum of the 
Minimum Chemistry Curriculum of SEEDUC RJ for the 1st year of High School 

Keywords: Minimum Chemistry Curriculum. Contextualization using thematic 
Approach. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A carreira de docente no ensino médio da rede pública de ensino é um 

constante desafio. Não só devido à falta de estrutura com que convivemos no nosso 

dia a dia escolar, a progressiva e constante desvalorização do professor e da 

educação pública, mas também pelas enormes dificuldades enfrentadas em sala de 

aula. Sou professora de química no ensino médio, exclusivamente na rede pública 

estadual de ensino há quase 20 anos, sempre lecionando no 3º turno.  

A disciplina química é muito prejudicada. Falta infraestrutura, docentes, carga 

horária adequada e sobra um vasto conteúdo a ser abordado, que é apresentado na 

mesma sequência “lógica” dos livros de muitos anos atrás e descolada da realidade. 

Um paradoxo, já que a química está em tudo, alinhada com as tecnologias mais 

avançadas do mundo contemporâneo e presente diariamente em nossas vidas. 

Como pode causar tanto horror e desinteresse aos nossos jovens? 

Por muitos anos reproduzi o conhecimento químico que havia adquirido na 

universidade em sala de aula, sem refletir sobre a minha prática docente. Parecia 

ser o razoável logo após concluir a licenciatura, apesar de já nessa época ter tido 

contato com novas experiências do ensinar química através de livros que haviam 

sido lançados naquela época, mas não eram abordados na minha graduação1. Achei 

maravilhosas essas novas possibilidades de ensino através da contextualização de 

conteúdos disciplinares, mas não conseguia pensar em trabalhar “fora da caixa”. 

Formada e já em sala de aula repeti o que aprendi na licenciatura em química. 

Adotei famosos livros didáticos à época e segui religiosamente o seu conteúdo em 

sala de aula. No entanto, a cada ano os resultados obtidos me deixavam cada vez 

mais frustrada. Perguntava para mim mesma onde estava errando e não conseguia 

respostas. Fiz diversos cursos de aperfeiçoamento para professores, porém todos 

eles se limitaram à revisão de conteúdos disciplinares, o que não mudou o meu 

pensamento, muito menos as minhas práticas. Junto a isso, a percepção em sala de 

aula de que meus alunos continuavam a não compreender que eu tentava ensinar 

                                                           

1 1 O primeiro livro que conheci sobre contextualização foi “Os ferrados e os cromados”, de Mansur 
Lufti (1992) que já relatava uma experiência de contextualização realizada no Rio Grande do Sul além 
das primeiras obras de Attico Chassot que já questionavam a forma de ensinar química no fim dos 
anos 80 e início dos anos 90. 
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ou se “compreendiam” era apenas para obter notas e se livrar para sempre da 

química.  

Depois de alguns anos de docência na rede pública estadual de ensino do 

estado do Rio de Janeiro, comecei a refletir sobre o ensinar química. O mundo 

mudou, estamos no Século XXI, a química sofreu significativos avanços, mas na 

escola continua desinteressante. Na visão de alunos da escola particular é matéria 

para “passar no vestibular” e esquecer para o resto da vida e, no caso das escolas 

públicas, onde quase sempre o objetivo é muito mais concluir o ensino médio, uma 

matéria que se fosse excluída não faria a menor falta. De acordo com Chassot 

(2018) em uma pesquisa empírica com estudantes universitários foi constatado que 

60% dos 84 estudantes pesquisados entendem que a química no ensino médio não 

lhes serviu para nada ou apenas serviu para passar no vestibular. Acredito que, se 

realizarmos o mesmo tipo de pesquisa em uma escola de ensino médio, talvez esse 

percentual seja até maior.  

As causas desse desinteresse são múltiplas, mas passam com certeza pelo 

objetivo que nós docentes queremos alcançar quando estamos em sala de aula. 

Que mulheres e homens pretendemos formar para o futuro? Vamos apenas 

reproduzir o conhecimento químico “asséptico, abstrato, dogmático, a-histórico” ou 

reconhecer que não trabalhamos com verdades absolutas, mas sim como 

construções históricas, provisórias e muitas vezes falhas, conforme afirmado por 

Chassot (2018). Muitos docentes continuam com as mesmas práticas de 30 anos 

atrás em sala de aula. Esquecem que não ensinamos para cientistas e que 

precisamos motivar os nossos alunos e ajudá-los a entrar nesse mundo 

microscópico que muitas vezes não se conecta com a sua realidade. Às vezes, o 

que parece apenas uma questão de acomodação traduz a visão ortodoxa de 

professores de que a ciência é neutra ou livre de valores, e assim deve ser objetiva e 

asséptica. E incompreensível para os não cientistas.  

Segundo Oliveira (2008), o papel da ciência sofreu um duplo processo de 

transformação no tocante à importância dada ao seu valor intrínseco, que é o valor 

do conhecimento como um fim em si mesmo, representando a neutralidade da 

ciência ou ciência “livre de valores” e instrumental, que é o valor da ciência como 

geradora de tecnologias para aumentar a capacidade humana de controle da 
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natureza. Um desses processos é a tecnologização, em que o conhecimento 

científico passou a ser valorizado apenas quando pode gerar tecnologias que 

poderão ser uteis e cada vez menos com um fim em si mesma. Isto é, o valor 

instrumental passou a ser maior do que o valor intrínseco. O outro processo 

destacado é a mercantilização. Se o projeto pode render aplicações rentáveis, ele 

passa a ter importância, mesmo que sua utilização só esteja ao alcance de poucos:  

 

“(...) A avaliação de projetos científicos passa a ser a rentabilidade, 
um valor social externo à ciência, mas sim um valor social. Com a 
mercantilização da ciência os seus destinos ficam na mão do 
mercado. (...)” (OLIVEIRA, 2008, p. 112)  

 

A mercantilização dos projetos científicos é uma realidade e traz 

desdobramentos. O quanto se investe em pesquisas para bens de consumo para 

poucos, em detrimento de pesquisas que poderiam gerar benefícios para muitos? 

Ou quanto se investe nas pesquisas de Química para as aplicações industriais e o 

que se investe nas pesquisas sobre o ensino de Química? Faz sentido então 

continuar com um ensino “neutro” nas escolas, “livre de valores”, objetivo e 

asséptico, enquanto a ciência que se quer estudar está repleta de valores sociais da 

nossa época, entre eles a precificação de tudo e de todos? 

Chassot (2018) destaca que a ciência está a serviço daqueles que detêm o 

conhecimento, e por isso não há a chamada neutralidade daquilo que ensinamos, 

pois conhecimento é poder:  

 

Não cabe um conhecimento de química desencarnado, como se a 
Química fosse pura (na acepção de boa e maravilhosa, como 
costuma, às vezes, ser pintada) e neutra. A transmissão desse 
conhecimento deve ser encharcada na realidade, o que não significa 
o reducionismo que virou modismo: Química do cotidiano às vezes, 
apenas utilitarismo, mas ensinar a Química dentro de uma 
concepção que destaque o seu papel social, mediante uma 
contextualização social, política, filosófica, histórica, econômica e 
(também) religiosa. (CHASSOT, 2018, p. 75)  

 

Não cabe então reproduzir as mesmas práticas da escola trabalhando com a 

memorização de conceitos nem excluir todo o conteúdo de química em nome dos 

relativismos curriculares tão em moda nas políticas educacionais brasileiras. 
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Necessitamos de práticas que equilibrem o conhecimento químico com os contextos 

social, político, filosófico, histórico, econômico e religioso, pois através do 

conhecimento químico o aluno terá condições de fazer generalizações, julgamentos 

e compreender o mundo e tais contextos de uma forma mais elaborada:  

 

(...) A responsabilidade maior no ensinar Ciências é procurar que 
nossos alunos e alunas se transformem, com o ensino que fazemos, 
em homens e mulheres mais críticos. Sonhamos que, com o nosso 
fazer educação, os estudantes possam tornar-se agentes de 
transformação - para melhor - do mundo em que vivemos. (...) 
(CHASSOT, 2018, p. 55)  

 

Então por que não mudar? Quantos professores refletem sobre o que temos 

feito em sala de aula? Como podemos trabalhar os conteúdos de química, sem 

deixar de lado o conhecimento, mas facilitando o entendimento dos nossos 

estudantes? Como fazer para oferecer um ensino contextualizado, encharcado com 

a realidade do nosso tempo, mesmo com conteúdos pré-determinados? Como fazer 

uma educação em química para que todo jovem possa ter acesso ao conhecimento? 

No ano de 2012, a SEEDUC RJ lançou o Currículo Mínimo de Química para a 

rede pública estadual de ensino e com ele, as avaliações SAERJ e SAERJINHO. 

Embora na introdução do documento se fale sobre a necessidade de contextualizar 

o conteúdo o que se vê na prática é, principalmente, o enxugamento do mesmo para 

ajuste na pouca carga horária destinada à disciplina. Não cabe nesse momento uma 

discussão sobre o discurso da qualidade total da educação que tentou-se 

implementar nas escolas do estado do Rio de Janeiro a partir das políticas nacionais 

neoliberais da década de 90, mas sim apontar que a modificação se constituiu 

apenas numa reformatação de conteúdo, sem mudança na proposta do ensinar 

química. Seguindo a lógica das mesmas políticas, foram instituídas as avaliações de 

Química do SAERJINHO que apresentaram os piores resultados da rede durante o 

período em que perduraram, abaixo inclusive de disciplinas como matemática e 

física. Enxugar conteúdos parece não ter ajudado os alunos a compreender nada a 

mais, nada a menos.  

Assim, este trabalho é o resultado de reflexões, tentativas, erros e acertos de 

minhas práticas em sala de aula e tem como objetivo a discussão de como se fazer 
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educação em química dentro da concepção de um ensino contextualizado, mesmo 

com currículos e conteúdos pré-determinados por políticas públicas, tendo como 

produto o Currículo Mínimo de Química de SEEDUC RJ para o 1º ano do Ensino 

Médio reescrito sob a ótica da contextualização por abordagem temática, 

acreditando também que esta forma de abordagem pode ser utilizada para outras 

propostas curriculares. Para referenciar a elaboração deste produto tornou-se 

necessário compreender as concepções do que se chama Currículo expressas nas 

teorias de currículo, as relações de poder e entendimento de conhecimento nele 

envolvidas que determinam a seleção de seus conteúdos, identificar as diferentes 

concepções de um ensino contextualizado, e, através dessas inter-relações com o 

Currículo de Química de SEEDUC RJ para o 1º ano do ensino médio, elaborar uma 

abordagem curricular mais próxima da realidade do Século XXI. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

 Investigar possibilidades de contextualização do Currículo Mínimo do 1 º 

ano do ensino médio da SEEDUC RJ a partir de concepções de  

contextualização. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar as diferentes concepções de contextualização nos documentos 

oficiais da educação no Brasil e em trabalhos de pesquisa de ensino de 

ciências. 

 

 Analisar o Currículo Mínimo de Química da SEEDUC RJ para o 1º ano do 

Ensino Médio verificando seu alinhamento às teorias do currículo, 

políticas públicas educacionais brasileiras implementadas a partir da 

década de 90, concepções de conhecimento poderoso de Michael Young 

e concepções de contextualização apresentadas em documentos oficiais 

e pesquisas; 

 

 Identificar possibilidades de contextualização do Currículo Mínimo de 

Química da SEEDUC RJ para o 1º ano do ensino médio; 

 

 Elaborar a reconstrução da grade curricular do Currículo Mínimo de 

Química da SEEDUC RJ para o 1º ano do Ensino Médio a partir das 

concepções de contextualização identificadas. 

 

 Elaborar, como produto desta dissertação, um material de apoio ao 

professor para o uso da contextualização na elaboração de um currículo 

contextualizado e a grade curricular do Currículo Mínimo de Química da 

SEEDUC RJ para o 1º ano do ensino médio contextualizada.  
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para melhor compreensão do significado de um currículo no processo 

educacional é necessário conhecer os caminhos percorridos em seu estudo, a fim de 

entender suas relações com a escola, seleção de conteúdos e com nossa prática 

docente. Desta forma, foi necessário aprofundar as ideias sobre as Teorias do 

Currículo e suas relações com o conhecimento a ser adquirido no ambiente escolar, 

bem como compreender processos de contextualização a fim de referenciar o estudo 

que segue.  

 

2.1. O que é um Currículo? 

 

Quando se pergunta o que é um currículo não se trata de escolher uma 

definição mais divulgada, mais moderna ou mais aceita pela comunidade científica, 

mas entender currículo como uma série de questões: O que ensinar? Para que 

ensinar? A quem ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? Professores e 

educadores de todas as épocas estiveram envolvidos com estas indagações, que 

resultaram em teorias educacionais e pedagógicas mesmo antes de existir um 

campo especializado do estudo específico sobre currículo. Malta (2013) observa que 

existem inúmeras definições de currículo, mas que todas estão comprometidas de 

forma explícita ou não com uma época histórica, uma corrente pedagógica ou uma 

teoria de aprendizagem. 

Para Silva “(...) O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um 

universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona‐se aquela parte que vai 

constituir, precisamente, o currículo”. (SILVA, 2007, p.15). 

Sacristán (2006) define o currículo como “(...) o conjunto de objetivos de 

aprendizagem selecionados que devem dar lugar à criação de experiências 

apropriadas que tenham efeitos cumulativos avaliáveis, de modo que se possa 

manter o sistema numa revisão constante, para que nele se operem as oportunas 

reacomodações" (SACRISTÁN, 2000:46). 

Já para Forquin (1993), “(...) O currículo constitui na verdade um dos meios 

essenciais pelos quais se acham estabelecidos os traços dominantes do sistema 
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cultural de uma sociedade, no mínimo pelo papel que ele desempenha na gestão do 

estoque de conhecimentos de que dispõe a sociedade, sua conservação, sua 

transmissão, sua distribuição, sua legitimação, sua avaliação" (FORQUIN, 1993:22). 

Ainda na perspectiva de Silva (2007): 

 

(...) o currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de 
poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografia, curriculum vitae: no currículo se forja a nossa 
identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 
documento de identidade.(SILVA, 2007, p.150).  

 

Desta forma, para compreender as diferentes visões sobre o currículo e suas 

influências nos debates e políticas curriculares atuais na educação brasileira foi 

necessário conhecer o desenvolvimento histórico e os principais fundamentos das 

teorias do currículo. 

 

2.2. Desenvolvimento histórico das Teorias do Currículo 

 

2.2.1. Teorias tradicionais 

 

O campo especializado de estudos de currículo surge nos Estados Unidos em 

1918, tendo ligação com o processo de intensa industrialização e necessidade de 

escolarização em massa para formar o trabalhador. Com a seleção dos 

conhecimentos a serem ensinados, houve a preocupação de se justificar o porquê 

da seleção desses conhecimentos e não de outros e de quais objetivos deveriam ser 

alcançados na formação dos alunos. Silva (2007) considera a obra “The Curriculum” 

de Bobbit publicada em 1918 como o marco no estabelecimento do currículo como 

campo especializado de estudos. Bobbit defende que a função da escola é preparar 

o aluno para a vida economicamente ativa. Para isso é necessário identificar os 

objetivos da educação escolarizada, conteúdos, e ensiná-los de forma eficaz para 

obtenção dos resultados esperados. Essa concepção que tem como principal 

representante Bobbit, se baseia na teoria de administração econômica de Taylor. 

Nesta visão:   
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[...] o sistema educacional deveria começar por estabelecer de forma 
precisa quais são seus objetivos. Esses objetivos, por sua vez 
deveriam se basear num exame daquelas habilidades necessárias 
para exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida 
adulta. (SILVA, 2007, p.23) 

 

O modelo de currículo de Bobbitt se consolida através de Ralph Tyler em 

1949, e domina os estudos no campo do currículo nos Estados Unidos e diversos 

países no Século XX, incluindo o Brasil, centrando a discussão sobre o currículo em 

questões técnicas, principalmente na década de 1960 com o advento do tecnicismo. 

De acordo com Silva: 

Ralph Tyler consolidou a teoria de Bobbit quando propõe que o 
desenvolvimento do currículo deve responder a quatro principais 
questões: que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir; 
que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 
probabilidade de alcançar esses propósitos; como organizar 
eficientemente essas experiências educacionais e como podemos ter 
certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados. As quatro 
perguntas de Tyler correspondem à divisão tradicional da atividade 
educacional: “currículo” (1) “ ensino e instrução” (2 e 3) e “avaliação” 
(4) (SILVA, 2007, p.25) 

 

Lopes (2001) indica que o modelo de Tyler institui um vínculo estreito entre 

currículo e avaliação, propondo que a avaliação do rendimento dos alunos 

demonstre a eficiência da implementação do currículo. Uma outra corrente 

representada por Dewey, denominada por Lopes e Macedo (2011) de 

progressivismo social, enfatizava a importância dos interesses e experiências das 

crianças e jovens e suas vivências como parte do currículo. A defesa de Dewey era 

mais direcionada à prática de princípios democráticos, sendo a escola um espaço 

apropriado para estas vivências, onde os temas da escola devem surgir das 

necessidades práticas e somente mais tarde tomar forma mais complexa e 

elaborada:  

O foco central do currículo para Dewey está na resolução de 
problemas sociais. O ambiente escolar é organizado de modo a que 
a criança se depare com uma série de problemas, também presentes 
na sociedade, criando oportunidade para ela agir de forma 
democrática e cooperativa. As atividades curriculares e os problemas 
são apresentados às crianças para que elas, em um mesmo 
processo, adquiram habilidade e estimulem sua criatividade. O 
currículo compreende três núcleos: as ocupações sociais, os estudos 
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naturais e a língua. Os conteúdos – assuntos que se relacionam a 
problemas de saúde, cidadania e meios de comunicação – deixam 
de ser o foco da formulação curricular, tornando-se uma fonte 
através da qual os alunos podem resolver os problemas que o social 
lhes coloca.(LOPES E MACEDO, 2011, p. 23) 

 

Silva (2007) ressalta também que os modelos de Dewey, Bobbitt e Tyler 

focam no planejamento de atividades realizadas na escola, com critérios objetivos e 

científicos. Esses modelos voltados para a educação em massa só começariam a 

ser contestados a partir da década de 60. 

 

2.2.2. Teorias críticas 

 

Na década de 60, em meio a inúmeros movimentos culturais e sociais surgem 

os primeiros questionamentos sobre o pensamento e a estrutura da sociedade e da 

educação tradicional. Em diversos países, surgem as teorias críticas do currículo e 

teorias de educação mais gerais que tem em comum a inversão nos fundamentos de 

teorias tradicionais. Segundo Silva (2007), essa renovação não é exclusividade de 

um único movimento, pois aconteceu paralelamente em diversos países, tendo 

contribuições da “nova sociologia da educação – NSE” na Inglaterra com Michael 

Young, Paulo Freire no Brasil, Althusser, Bordieu e Passeron, Baudelot e Establet na 

França e o movimento de “reconceptualização” nos Estados Unidos, entre outros.  

Enquanto os movimentos tradicionais preocupavam-se com a técnica de 

como fazer o currículo, sem maiores preocupações com os arranjos educacionais 

existentes ou às formas dominantes de conhecimento, as teorias críticas se 

concentravam exatamente nesses pontos, ressaltando o papel da escola e do 

currículo como aparatos de controle social. Para essas teorias o importante não era 

desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas compreender o que o currículo 

faz. Para Malta (2013): 

 

A ênfase das teorias críticas estava no significado subjetivo dado às 
experiências pedagógicas e curriculares de cada indivíduo. Isso 
significava observar as experiências cotidianas sob uma perspectiva 
profundamente pessoal e subjetiva, como também levar em 
consideração as formas pelas quais estudantes e docentes 
desenvolviam, por meio de processos de negociação, seus próprios 
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significados sobre o conhecimento. Embora tenham tentado 
identificar tanto as teorias marxistas como as teorias ligadas à 
fenomenologia com o movimento reconceptualista, os pensadores 
ligados às ideias marxistas não viam com bons olhos essa 
identificação em virtude do aspecto estritamente subjetivo de sua 
teoria. (MALTA, 2013, p.347).  

 

As teorias críticas do currículo têm suas peculiaridades nas análises sobre o 

currículo, porém enfatizam sempre a escola e o currículo como importantes 

mecanismos de controle social. A abordagem filosófica do francês Althusser (1971) 

não trata especificamente da escola, mas aponta sua atuação na manutenção da 

estrutura social de forma direta, como formadora de mão de obra, e indiretamente 

contribuindo para difundir papéis diferenciados de classes sociais, sendo a base das 

teorias críticas. Baudelot e Establet (1987) trabalham as ideias de Althusser para 

explicitar esse papel da escola, denunciando a falsa propaganda da escola como 

espaço que garante a oportunidade a todos (Lopes, 2001). 

Bowles e Gintis (1976) enfatizam o papel da escola como um sistema de 

aprendizagem baseado nas relações sociais do local de trabalho, não explícita no 

currículo, mas perceptível na organização das escolas, que têm como objetivo 

reproduzir o sistema dominante. Nestas, as que são voltadas para os futuros 

trabalhadores subordinados ensinam obediência, pontualidade e assiduidade, em 

contraste com as escolas voltadas para os trabalhadores de alto escalão onde se 

ensina capacidade de comandar e autonomia.   

Já a crítica de Bordieu e Passeron (1982) foca na reprodução social que é 

feita por meio da disseminação e valorização da cultura dominante na escola. 

Enquanto a cultura, linguagem e códigos das classes dominadas são 

desqualificadas e deslegitimadas, as das classes dominantes são legitimadas como 

capital cultural reconhecido e fortalecido. Desta forma, enquanto as crianças e 

jovens das classes dominantes alcançam os graus superiores do sistema 

educacional, cabe o fracasso escolar aos demais, garantindo o processo de 

reprodução social. No entanto, Silva (2007) esclarece tratar-se de um equívoco 

deduzir que em oposição ao currículo dominante deveria ser produzido um currículo 

centrado apenas nas culturas dominadas, pois as análises de Bourdieu e Passeron 

não colocam a cultura dominante como indesejável. O que se propõe é o conceito de 
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pedagogia racional onde as crianças das classes dominadas tenham acesso a uma 

escola que lhes possibilite uma mesma imersão na cultura dominante, através de 

uma pedagogia e um currículo que reproduzam na escola as mesmas condições 

para todas as crianças.  

Na Inglaterra surge o movimento conhecido como Nova Sociologia da 

Educação – NSE com o livro “Conhecimento e controle: novas direções para a 

Sociologia da Educação” em 1971, que reunia ensaios escritos por Michael Young, 

Bourdieu, Bernstein entre outros. 

A NSE baseava-se na crítica à “antiga” sociologia da educação que seguia 

uma tradição de pesquisa empírica sobre os resultados desiguais produzidos pelo 

sistema educacional, preocupando-se com o fracasso escolar das crianças e jovens 

da classe operária, porém sem questionar a natureza do conhecimento escolar ou o 

papel do currículo na reprodução das desigualdades, trazendo como discussão 

central a conexão entre currículo, poder e organização do conhecimento (Silva, 

2007). Questionava por que era atribuída mais importância a certas disciplinas e 

conhecimentos do que a outros, por entender que essa hierarquia manteria as 

desigualdades sociais. Conforme Lopes e Macedo: 

 

Para entender como a diferenciação social é produzida por 
intermédio do currículo, os autores da NSE propõem questões sobre 
a seleção e a organização do conhecimento escolar. Diferentemente 
das perspectivas técnicas, tais questões buscam entender os 
interesses envolvidos em tais processos, compreendendo que a 
escola contribui para a legitimação de determinados conhecimentos 
e, mais especificamente, dos grupos que os detêm. A elaboração 
curricular passa a ser pensada como um processo social, preso a 
determinações de uma sociedade estratificada em classes, uma 
diferenciação social reproduzida por intermédio do currículo. Ao invés 
de método, o currículo torna-se um espaço de reprodução simbólica 
e/ou material. [...] abre-se uma nova tradição nestes estudos, qual 
seja, a de entender que o currículo não forma apenas alunos, mas o 
próprio conhecimento, a partir do momento em que seleciona de 
forma interessada aquilo que é objeto da escolarização. (LOPES E 
MACEDO, 2011, p. 29). 

 

Além de Michael Young outro autor que se destaca na NSE é Bernstein, cujos 

estudos sociológicos se voltam ao papel da linguagem no processo de exclusão, 

analisando o currículo através de processos de recontextualização. Este conceito faz 
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parte de uma teoria ampla e complexa onde Bernstein define que a realização da 

educação formal se encontra em três sistemas de mensagens: o currículo, a 

pedagogia e a avaliação. O currículo define o que conta como conhecimento válido; 

a pedagogia define o que conta como transmissão válida do conhecimento; e a 

avaliação, o que conta como realização válida desse conhecimento.(Silva, 2007).  

De acordo com Lopes a Macedo (2011, p. 100):   

 

Bernstein está preocupado em investigar o que há de comum entre 
os princípios e práticas educacionais em diferentes contextos sociais, 
a despeito de possíveis diferenças contextuais. Coerente com sua 
perspectiva estruturalista, seu objetivo é construir uma teoria capaz 
de permitir o entendimento das estruturas sociais, decorrentes da 
divisão social do trabalho, que garantam o controle simbólico e a 
reprodução das relações de poder em qualquer contexto. (LOPES E 
MACEDO, 2011, p. 100). 

 

Silva (2007) destaca que o prestígio da NSE se estende até a década de 80, 

quando uma perspectiva mais “pura” da sociologia do currículo dá lugar a 

perspectivas mais ecléticas que misturavam análises sociológicas e teorizações 

pedagógicas.  

Enquanto na França e Inglaterra as teorias educacionais mais críticas surgiam 

a partir de campos não diretamente pedagógicos ou educacionais (sociologia crítica 

e filosofia marxista), nos Estados Unidos as críticas tinham origem no próprio campo 

do estudo da educação. O movimento de reconceptualização ganhou força a partir 

da I Conferência sobre currículo, de Rochester, Nova York em 1973. Este 

movimento exprimia uma insatisfação crescente aos parâmetros tecnocráticos 

estabelecidos pelo modelo de Bobbit e Tyler. Com base nas teorias sociais de 

origem europeia, o currículo tradicional precisava ser questionado. De acordo com 

Malta (2013), essas teorias se apresentaram, de um lado, críticas ao papel das 

estruturas econômicas e políticas na reprodução cultural e social através da 

educação e do currículo embasadas em análises marxistas contemporâneas como 

as de Gramsci e da Escola de Frankfurt, representada por Michael Apple, e, por 

outro lado, críticas  inspiradas em estratégias interpretativas de investigação, como a 

fenomenologia e a hermenêutica sob liderança de Willian Pinar. 
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Para Silva (2007), o movimento de reconceptualização pretendia incluir 

ambas as contribuições para a crítica do currículo, mas acabou por ficar limitado às 

concepções fenomenológicas, hermenêuticas e autobiográficas. Os pensadores 

ligados às ideias marxistas não concordavam com a ênfase no significado subjetivo 

dado às experiências pedagógicas e curriculares de cada indivíduo, pois isso 

limitava esses estudos a observar as experiências cotidianas sob uma perspectiva 

profundamente pessoal e subjetiva, levando em consideração as formas pelas quais 

estudantes e docentes desenvolviam seus próprios significados sobre o 

conhecimento. Na perspectiva fenomenológica de Pinar: 

 

(..) o currículo não é, pois, constituído de fatos, nem mesmo de 
conceitos teóricos e abstratos: o currículo é um local no qual 
docentes e aprendizes têm a oportunidade de examinar, de forma 
renovada, aqueles significados da vida cotidiana que se 
acostumaram a ver como dados naturais. (SILVA, 2007, p. 40). 

 

Nas teorias de currículos baseadas no neomarxismo destaca-se a 

contribuição de Michael Apple (2003), com grande influência na educação. Apple 

aproveita-se das críticas de Althusser e Bordieu para descrever uma relação 

estrutural entre pensamento econômico capitalista, educação e reprodução cultural. 

Apple vê o currículo em termos estruturais e relacionais, não sendo um corpo neutro 

e desinteressado de conhecimentos, mas uma seleção de conteúdos que reflete os 

interesses particulares das classes dominantes. Para ele, não é importante saber 

qual o verdadeiro conhecimento, mas qual conhecimento é considerado verdadeiro e 

legítimo, quem o considera e legitima. Apple faz uma intensa crítica à função da 

escola como transmissora de conhecimento determinados pelas classes dominantes 

e questiona o papel dos professores neste processo. 

Ainda em relação às teorias críticas, tanto Lopes (2001) quanto Silva (2007) 

destacam as contribuições de Paulo Freire, que embora não um estudioso formal do 

currículo, levanta a defesa da possibilidade da educação se contrapondo à 

reprodução (Freire, 1970). Para Lopes (2001): 
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Freire apresenta em sua obra uma alternativa às concepções 
técnicas do currículo, propondo procedimentos para a elaboração 
curricular capazes de tentar integrar o mundo-da-vida dos sujeitos às 
decisões curriculares.(LOPES, 2001, p.30) 

 

Paulo Freire, embora não tenha elaborado especificamente uma teoria sobre 

currículo, acaba discutindo essa questão em suas pesquisas. A crítica de Freire ao 

currículo exprime-se resumidamente no conceito de educação bancária, que 

concebe o conhecimento como constituído por informações e fatos a serem 

transmitidas pelo professor (papel ativo) aos alunos (papel passivo), o que 

desvincula o currículo da situação existencial das pessoas envolvidas no ato de 

conhecer. Em contraponto à educação bancária, Freire introduz o conceito de 

educação problematizadora, onde o conhecimento não deve ser transmitido, mas 

criado entre educador e educando, legitimando a cultura popular como 

conhecimento no currículo (Freire, 1970). 

Na década de 80 o determinismo social das teorias críticas passa a ser 

questionado, surgindo as primeiras teorias da resistência em contraponto às teorias 

de reprodução. Destaca-se o trabalho de Henry Giroux, que ataca todas as demais 

teorias do currículo, considerando-as falhas por serem deterministas e pessimistas e 

por não deixar nenhum espaço para a mediação humana. Para Giroux, a 

racionalidade técnica e o positivismo das perspectivas tradicionais concentradas em 

critérios de eficiência e racionalidade burocrática, sem levar em conta o caráter ético, 

histórico e político das ações humanas e sociais, e particularmente, no caso do 

currículo e do conhecimento, contribuem para a reprodução das desigualdades e 

injustiças sociais, mas as teorias críticas centradas apenas na reprodução são 

desmobilizadoras e desesperançosas (Giroux,1983). Na sua teoria sugere que 

existem mediações ao nível da escola e do currículo que podem trabalhar contra os 

desígnios de poder e controle das classes dominantes. A escola e o currículo devem 

ser os locais onde o estudante possa desenvolver habilidades democráticas de 

discussão, participação e questionamento das práticas sociais, políticas e 

econômicas, cabendo ao professor o papel de estimular essa participação. Silva 

expressa que: 
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Giroux vê a pedagogia e o currículo através da noção de ‘política 
cultural’. O currículo não está simplesmente envolvido com a 
transmissão de ‘fatos’ e conhecimentos ‘objetivos’. O currículo é um 
local onde ativamente se produzem e se criam significados sociais. 
(SILVA, 2007, p. 55) 

 

Para Silva (2007), as ideias de Giroux são fortemente influenciadas por Paulo 

Freire, caminhando para o uso da pedagogia como ação emancipatória, onde os 

alunos devem ter voz ativa e ter suas experiências levadas em consideração. 

 

2.2.3. Teorias pós críticas 

 

Ainda no fim da década de 70 surgem os primeiros estudos pós- 

estruturalistas do currículo, se tornando mais numerosos a partir da década de 80 e, 

mais populares no Brasil, a partir da década de 90. Malachen (2014) identifica a 

gênese das teorias curriculares pós-críticas no fenômeno do pensamento pós-

moderno, influenciado por Nietzsche, Lyotard e Foucault, mas principalmente pela 

geração de 1960 e de seus estudiosos. Define esse pensamento como amplo e 

polissêmico, composto por uma diversidade de teorias relacionadas a questões 

diversas de estética, filosofia, cultura e política em nossa sociedade. Para a autora, a 

ideologia pós-moderna foi rapidamente absorvida no campo educacional e tem 

servido de base para as teorias pós-críticas do currículo que tem em comum o 

respeito às diferenças, o pluralismo de ideias, a diversidade cultural, a valorização 

da subjetividade, discussões sobre gênero, raça, etnia, religião e orientação sexual. 

Os estudos pós-críticos têm como base o Multiculturalismo. Este termo surge no 

campo do currículo nos Estados Unidos, a partir de discussões sobre o currículo 

universitário tradicional considerado “cultura comum” a todos, mas centrada na 

cultura branca, masculina, europeia e heterossexual. As perspectivas 

multiculturalistas questionam essa “cultura comum” e reivindicam a inclusão de 

contribuições de outras culturas ao currículo, divergindo, porém, em aspectos 

importantes.   

Silva (2007) identifica diferentes correntes deste movimento: o 

“Multiculturalismo liberal” ou humanista que defende a ideia de tolerância, respeito e 

convivência harmoniosa entre culturas. Outra vertente pós-crítica, denominada 
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“Multiculturalismo crítico”, sustenta que o Multiculturalismo liberal mantém as 

relações de poder intactas, já que a cultura dominante apenas “permite” que outras 

formas de cultura tenham seu espaço. Num currículo multiculturalista crítico, a 

diferença mais do que tolerada ou respeitada, deve ser colocada permanentemente 

em questão e não pode desconsiderar as relações de poder nelas envolvidas. A 

perspectiva Multiculturalista crítica divide-se entre uma concepção pós-estruturalista 

e uma concepção materialista. Na concepção pós-estruturalista a diferença é 

essencialmente um processo linguístico, discursivamente produzido e sempre 

relativo. Já a perspectiva materialista enfatiza os processos institucionais, 

econômicos e estruturais que originam os processos de discriminação e 

desigualdades. Nesta visão, a análise do racismo não poderia ficar limitada aos 

processos discursivos, mas devem ser examinadas também as estruturas 

institucionais e econômicas a que estão ligados. Desta forma, o racismo não pode 

ser eliminado apenas com o combate a expressões linguísticas, mas também com o 

combate à discriminação racial em outras frentes como a educação, saúde e 

emprego.   

As teorias pós-críticas de currículo têm sofrido inúmeras ataques de 

conservadores, que as veem como um ataque aos valores da família, nacionalidade 

e herança cultural comum. Também sofrem críticas pelo deslocamento da temática 

conhecimento para a cultura como ponto central de discussões sobre o currículo, 

inclusive de campos progressistas, que não concordam com seu relativismo 

científico, cultural e social. Para Moreira (2007, 2010) a ascensão da temática 

cultural acaba por deixar de lado as discussões acerca do conhecimento escolar. 

[...] O campo está buscando beber na Filosofia e trazer o que lá apreende 
para discutir questões de currículo. A consequência tem sido, ao meu ver, 
uma secundarização da discussão do conhecimento escolar, dos processos 
de seleção, de organização e de construção do conhecimento escolar. Com 
o foco na cultura, surgiram estudos extremamente criativos, inventivos, 
originais e que contribuíram muito para o campo, mas surgiram também 
estudos pouco expressivos e pouco relevantes para a compreensão do 
fenômeno. Houve muitos ganhos, mas a vara curvou-se demais para o lado 
da cultura, dela fazendo um grande guarda-chuva, capaz de tudo abrigar. 
Cultura acabou sendo tudo e, ao acabar sendo tudo, terminou com 
dificuldade de ser alguma coisa mais concreta. Com o foco na cultura, 
surgiram estudos extremamente criativos, inventivos, originais e que 
contribuíram muito para o campo, mas surgiram também estudos pouco 
expressivos e pouco relevantes para a compreensão do fenômeno 
(MOREIRA, 2010, p. 45-46). 
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Em contraponto à tendência das discussões curriculares focadas na temática 

cultural das teorias pós críticas estão autores como Michael Young (2007, 2010, 

2013, 2014, 2016), Libâneo (2012;2016) dentre outros, que defendem um currículo 

que valorize a objetividade científica e histórica dos conteúdos que devem ser 

transmitidos na escola. 

 

2.3. Michael Young e o conhecimento poderoso  

 

Michael Young é considerado um dos fundadores da NSE – Nova Sociologia 

da Educação - trazendo em 1971 a ideia de que o conhecimento escolar é 

socialmente construído e que a função de educar é pautada por escolhas 

pedagógicas onde são selecionados e organizados os conhecimentos disponíveis 

em um determinado momento. Essa sua primeira abordagem sociológica identificava 

as relações de poder envolvidas no currículo e como esta seleção contribuía para a 

manutenção das desigualdades. A partir da década de 80, Young passa a discutir a 

articulação no currículo entre conhecimento e trabalho buscando uma compreensão 

mais profunda sobre os vínculos entre educação, produção econômica e produção 

de conhecimento, iniciando uma virada conceitual sobre o conhecimento escolar e 

suas concepções sobre o currículo. Esse novo enfoque fica explícito na sua obra 

Conhecimento e currículo: do socioconstrutivismo ao realismo social na sociologia 

da educação (2000) e nos artigos “Para que servem as escolas?” (2007); “O futuro 

da educação em uma sociedade do conhecimento” (2011); “Superando a crise na 

teoria do currículo: uma abordagem baseada no conhecimento” (2013) e “Por que o 

conhecimento é importante para as escolas do século XXI” (2016).   

Young (2010, p.87) passa a fazer uma abordagem do conhecimento que 

denomina sociorrealista que traz o “(...) conhecimento como uma concretização 

coletiva e historicamente localizada da produção humana”. E desta forma propõe 

sua teoria sociorrealista do conhecimento com os seguintes fundamentos: 

(i) Rejeita a perspectiva conservadora de que o conhecimento é um 
dado e que de algum modo é independente dos contextos sociais e 
históricos em que se desenvolve.  
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(ii) Assume uma perspectiva sobre o conhecimento que o encara como 
algo que é produzido e adquirido socialmente em contextos 
históricos particulares, e num mundo caracterizado por interesses 
antagônicos e lutas de poder. Ao mesmo tempo, reconhece que o 
conhecimento tem propriedades emergentes que o levam para além 
da preservação dos interesses de grupos particulares. Por outras 
palavras, temos de estar preparados para falarmos a respeito de 
interesses cognitivos ou intelectuais e para defender a sua 
importância. 

 
(iii) Rejeita a perspectiva sobre o conhecimento que o considera como 

apenas mais um conjunto de práticas sociais. Considera a 
diferenciação entre os campos e entre o conhecimento teórico e o 
quotidiano como um traço fundamental daquilo que é a educação, 
embora a forma e o conteúdo dessa diferenciação não sejam fixas e 
possam mudar. (YOUNG, 2010, p.86) 

 

A partir desses fundamentos, Young (2016) define o “conhecimento poderoso” 

como o “melhor conhecimento” em todas as áreas, de caráter objetivo e que é 

proveniente das comunidades de especialistas:  

 

Conhecimento poderoso é aquele que se inspira no trabalho de 
comunidades de especialistas, que denominamos de comunidades 
disciplinares, que são formas de organização social para a produção de 
novos conhecimentos. Na Inglaterra, assim como em outros países, 
especialistas em disciplinas acadêmicas têm trabalhado com professores 
das escolas, os quais, por sua vez, estudaram uma ou mais dessas 
disciplinas acadêmicas e, ao se prepararem para serem educadores, 
tornaram-se especialistas em disciplinas escolares. Eles se baseiam no 
conhecimento que têm sobre como as crianças aprendem e sobre as etapas 
de desenvolvimento dos alunos para criar as disciplinas escolares que 
estabelecem as possibilidades para que os estudantes avancem na sua 
aprendizagem. (YOUNG ,2016, p.34). 

 

 

Para o pesquisador, o conhecimento escolar se distingue de outras formas de 

conhecimento, sendo uma recontextualização do conhecimento das comunidades 

especialistas para a escola. Não se trata de desprezar o conhecimento cotidiano dos 

alunos: o currículo pode levar em consideração seu conhecimento local e cotidiano, 

mas ele nunca poderá ser o seu princípio norteador de um currículo, pois não 

permite fazer generalizações e ampliar a compreensão de mundo dos jovens: 

Um é o conhecimento dependente do contexto, que se desenvolve 
ao se resolver problemas específicos no cotidiano. Ele pode ser 
prático, como saber reparar um defeito mecânico ou elétrico, ou 
encontrar um caminho num mapa. Pode ser também procedimental, 
como um manual ou conjunto de regras de saúde e segurança. O 
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conhecimento dependente de contexto diz a um indivíduo como fazer 
coisas específicas. Ele não explica ou generaliza; ele lida com 
detalhes. O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento 
independente de contexto ou conhecimento teórico. É desenvolvido 
para fornecer generalizações e busca a universalidade. Ele fornece 
uma base para se fazer julgamentos e é geralmente, mas não 
unicamente, relacionado às ciências. É esse conhecimento 
independente de contexto que é, pelo menos potencialmente, 
adquirido na escola e é a ele que me refiro como conhecimento 
poderoso.(YOUNG, 2007, p.1926) 

 

Young (2007, 2013, 2016) alerta que a finalidade fundamental da educação 

escolar é levar os alunos para além de sua cultura cotidiana e defende que as 

escolhas curriculares devem ter como objetivo promover o desenvolvimento 

intelectual dos jovens, se distanciando das abordagens que considera 

instrumentalistas onde o currículo serve para alcançar determinados objetivos como 

“contribuir para a economia” ou resolver problemas sociais. Para ele, a escola deve 

capacitar os jovens a adquirir o conhecimento que não pode ser adquirido em casa, 

na comunidade ou no local do trabalho. Neste sentido, Young recomenda que as 

escolas devem refletir sobre o conhecimento selecionado ao organizar seu currículo: 

 

Este currículo é um meio para que os alunos possam adquirir conhecimento 
poderoso? Para crianças de lares desfavorecidos, a participação ativa na 
escola pode ser a única oportunidade de adquirirem conhecimento poderoso 
e serem capazes de caminhar, ao menos intelectualmente, para além de 
suas circunstâncias locais e particulares. Não há nenhuma utilidade para os 
alunos em se construir um currículo em torno da sua experiência, para que 
este currículo possa ser validado e, como resultado, deixá-los sempre na 
mesma condição. (YOUNG, 2007, p. 1297) 

 

O autor critica duramente a visão de conhecimento das teorias pós críticas 

argumentando que o currículo deve envolver os conhecimentos científicos, artísticos 

e filosóficos que já foram construídos. Para Young (2007), o conhecimento 

poderoso, não cotidiano, não relativista, deve ser o eixo central do currículo para 

promover o desenvolvimento mais amplo de todos os estudantes, 

independentemente de suas classes sociais, a fim de buscar sua emancipação. 
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2.4. Políticas curriculares brasileiras: globalização  

 

Com o advento das teorias pós-críticas de currículo o eixo das discussões em 

torno de conhecimento desloca-se para as questões de cultura, principalmente na 

década de 90. Coincidem com esta ascensão, as políticas curriculares para a 

educação brasileira, baseadas no movimento de padronização da educação por 

parte de organismos internacionais com objetivo de aliviar a pobreza e atender aos 

interesses da globalização, cujo marco inicial foi a aprovação da Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos ocorrida em Jomtien, em 1990, promovida pelo o Banco 

Mundial, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

Temas como justiça, equidade e inclusão passaram a ser a tônica da política 

educativa para países emergentes, em torno do lema “educação para alívio da 

pobreza”. A educação é colocada como principal responsável pelo desenvolvimento 

econômico, pois através dela se poderia reduzir a pobreza, acrescentar valor e 

eficiência ao trabalho dos pobres e mitigar as consequências da pobreza nas 

questões vinculadas à população. As “necessidades básicas de aprendizagem” 

então passam a ser aquelas que assegurariam o potencial produtivo de todos 

transformando a educação em mais um produto, ou seja, conhecimento e 

habilidades necessárias ao mercado de trabalho. Para Libâneo (2016): 

(...) Nesse enfoque de educação, os papéis da escola e do ensino 
referentes aos conteúdos científicos e ao desenvolvimento da 
capacidade de pensar estão ausentes, a despeito do uso de termos 
edificantes como desenvolvimento humano, aprendizagem para 
todos, equidade, inclusão social. A escola se reduz a atender 
conteúdos “mínimos” de aprendizagem numa escola simplificada, 
aligeirada, atrelada a demandas imediatas de preparação da força de 
trabalho. (...) 

(...) Para isso, tudo o que importa seria estabelecer níveis desejáveis 
de aquisição de conhecimentos, ou seja, uma lista de competências 
e um sistema de avaliação de desempenho que comprove 
aprendizagem, no sentido de formar sujeitos produtivos visando a 
empregabilidade imediata. Com isso, a função do ensino fica 
reduzida a passar os conteúdos “mínimos”, desvaloriza-se o papel do 
professor e, em consequência, tudo o que diga respeito à pedagogia, 
à didática, ao ensino. (LIBÂNEO, 2016, p.47-48) 
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Para Malachen (2014), as reformas curriculares que vêm sendo 

implementadas no Brasil desde a década de 90 trazem claramente esse receituário 

neoliberal para a educação como produto, voltada para o mundo do trabalho, 

apoiadas na agenda pós-moderna e referendadas no campo filosófico pelas teorias 

pós-críticas e sua relativização do conhecimento. A autora aponta que a escola 

pública perdeu a sua função de atuar com o conhecimento, aprendizagem escolar e 

o desenvolvimento da personalidade, virando um local de acolhimento social para os 

pobres. Para a mesma, os currículos adotados têm forte caráter instrumental, de 

resultados imediatos, voltados para garantir a empregabilidade precária e sem 

preocupações com o ensino de conhecimentos, enquanto as escolas particulares 

continuam voltadas para o conhecimento e a aprendizagem de uma elite social e 

intelectual.   

Em 2017, foi aprovada a reforma do ensino médio através da Lei nº 13.415 de 

16/02/2017 que aprofunda ainda mais essa lógica neoliberal da educação como 

produto. Dentre outros retrocessos da reforma, está a determinação de que apenas 

60% da carga horária seja ocupada por conteúdos comuns da BNCC sendo os 

demais 40% restantes do curso sendo opcionais entre 5 itinerários formativos: 

linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica 

e profissional. No entanto, a escola só será obrigada a oferecer apenas um desses 

itinerários. Não temos dúvida de que para as escolas públicas será oferecida uma 

escolarização ainda mais precária, voltada à formação para o atendimento ao 

mercado do trabalho enquanto a opção de escolha ficará limitada às elites.   

Em termos de currículo, a BNCC do ensino médio dá continuidade às políticas 

de esvaziamento do conhecimento, focando no critério de desenvolvimento de 

competências pessoais, cognitivas e comunicativas, isto é, o saber fazer, ao invés 

do conhecimento. Além disso, a BNCC empobrece mais ainda o ensino público e 

diminui o acesso ao conhecimento dos mais pobres ao tornar obrigatórios apenas as 

disciplinas português e matemática durante os três anos do ensino médio, com 

objetivos claros de atender aos exames internacionais padronizados. Desta forma, a 

BNCC se traduz em práticas de controle e tentativa de homogeneizar o ensino de 

acordo com as políticas neoliberais, além de favorecer grupos privados que atuam 
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na área da educação e desejam ampliar seu mercado, enfraquecendo cada vez mais 

a educação pública gratuita (ROCHA e PEREIRA, 2016).  

 

2.5.  Os múltiplos significados de contextualização do currículo  

 

Contextualização é uma derivação do termo “contexto” que vem do latim 

contextu e pode ser entendido como um encadeamento de ideias. No campo 

educacional do ensino de ciências é preciso reconhecer essas concepções para 

melhor utilizá-las (KATO, 2007). 

A contextualização no ensino de ciências tem sido defendida por educadores 

e pesquisadores como uma alternativa ao ensino tradicional, sendo voltada para um 

aprendizado mais significativo dos conteúdos científicos ou como um caminho para a 

formação da cidadania. Neste sentido, as propostas de contextualização se 

apresentam como um recurso pedagógico ou um princípio norteador do currículo 

que busca relacionar temas do cotidiano dos alunos aos conceitos científicos a 

serem ensinados (AKAHOSHI, 2012). 

O referencial teórico desta pesquisa procurou identificar o significado da 

contextualização nos Documentos Oficiais, nas discussões feitas na literatura e na 

visão dos professores de Química tendo encontrado como resultado múltiplos 

significados. 

 

2.5.1. A Contextualização nos Documentos Oficiais 

 

Nos documentos oficiais a contextualização se constitui em um dos 

fundamentos pedagógicos centrais das reformas do ensino médio implantadas no 

Brasil desde o final dos anos de 1990. Há referências explícitas à contextualização 

do ensino de ciências, que podem ser encontradas desde a LDBEN (Brasil, 1996), 

passando pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM 

(Brasil, 1998), Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM (Brasil, 

1999a), e na nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018) para o 

ensino médio. 
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Lopes (2002) realizou um estudo dos PCNEM com o objetivo de interpretar o 

sentido da contextualização no documento. A autora identificou que o documento 

apresenta múltiplas concepções de contextualização, defende a valorização do 

cotidiano e do que os alunos já sabem. 

Pellegrin e Damazio (2015) fizeram um estudo sobre manifestações da 

contextualização nos documentos oficiais de educação (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares 

Nacionais), com objetivo de identificar e analisar qual é a finalidade da 

contextualização no ensino de ciências segundo esses documentos. Para os 

autores, os documentos oficiais entendem a contextualização para o ensino de 

ciências como uma contribuição para a formação de um aluno que participe da 

sociedade, sendo necessário dar um sentido ao ensino através de um contexto. Na 

nova BNCC para o ensino médio também estão presentes os conceitos de 

contextualização: 

É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai além 
do aprendizado de seus conteúdos conceituais. Nessa perspectiva, a 
BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – por 
meio de um olhar articulado da Biologia, da Física e da Química – 
define competências e habilidades que permitem a ampliação e a 
sistematização das aprendizagens essenciais desenvolvidas no 
Ensino Fundamental no que se refere: aos conhecimentos 
conceituais da área; à contextualização social, cultural, ambiental e 
histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de 
investigação e às linguagens das Ciências da Natureza. (BNCC, 
2018, p.547) 

 

A contextualização social, histórica e cultural da ciência e da 
tecnologia é fundamental para que elas sejam compreendidas como 
empreendimentos humanos e sociais. Na BNCC, portanto, propõe-se 
também discutir o papel do conhecimento científico e tecnológico na 
organização social, nas questões ambientais, na saúde humana e na 
formação cultural, ou seja, analisar as relações entre ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente. A contextualização dos 
conhecimentos da área supera a simples exemplificação de 
conceitos com fatos ou situações cotidianas. Sendo assim, a 
aprendizagem deve valorizar a aplicação dos conhecimentos na vida 
individual, nos projetos de vida, no mundo do trabalho, favorecendo o 
protagonismo dos estudantes no enfrentamento de questões sobre 
consumo, energia, segurança, ambiente, saúde, entre outras (BNCC, 
2018, p.549) 
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No entanto, conforme analisado por Ricardo e Zylberstjn (2008), os 

documentos oficiais não esclarecem como devem ser as práticas em sala de aula 

mediante as diversas concepções de contextualização adotadas, o que apontam 

como obstáculo para uma prática contextualizada em sala de aula. 

 

2.5.2. A Contextualização nas discussões da literatura 

 

Nas discussões da literatura são encontradas múltiplas visões da 

contextualização. Lutfi (1992) indica, a partir da ideia de cotidiano, cinco 

interpretações de contextualização no ensino de Química:   

 

1) Como motivadora, buscando trabalhar com notícias e curiosidades;  

2) Para exemplificação onde o professor apresenta exemplos e 

ilustrações sobre o conteúdo que está sendo trabalhado; 

3) Como introdução de um tópico a ser estudado para “dourar a pílula” e 

despertar o interesse sobre o assunto;  

4) Como projeto inspirado no modelo americano da década de 70 

relacionado às questões ambientais, mas sem problematizar questões 

políticas, econômicas e sociais;  

5) Como proposta para ensinar a química e transformá-la num 

instrumento para entender e modificar o meio onde o aluno vive.   

 

O autor defende o ensino de Química como instrumento de transformação da 

realidade social. Para ele, a contextualização deve ser uma proposta em que os 

conhecimentos químicos possam servir de fundamentação aos alunos para entender 

e modificar o seu cotidiano: 

 

(...) considera a necessidade de fazer emergir o extraordinário 
daquilo que é ordinário, ou seja, buscar naquilo que nos pareça mais 
comum, mais próximo, o que existe de extraordinário, que foge ao 
bom senso, e que tem uma explicação que precisa ser desvelada 
(LUTFI, 1992, p. 15). 
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Lutfi (1997) ressalta que não se trata de desprezar o conhecimento químico e 

seus conteúdos específicos, mas sim integrá-los utilizá-los em situações reais: 

 

(...) trabalhar o conhecimento em sua concretude, que inclua a realidade e o 
imaginário. E, tendo o conhecimento dos principais fatos da química se 
construído intimamente relacionado com sua aplicação industrial, que esse 
conhecimento seja transmitido não dissociado desse contexto em que até 
hoje se desenvolve (LUTFI, 1992, p.12) 

 

Gonzales (2004) apresenta, em um trabalho mais conceitual, três dimensões 

para o ensino contextualizado:  

 

1) Histórica, preocupada em mostrar como e porque surgem as ideias e 

teorias científicas;  

2) Metodológica, onde os conteúdos não devem ser postos como um fim 

em si mesmos e  

3) Socioambiental que busca ver a utilidade da ciência e como utilizá-la 

para interagir com o mundo. 

 

Santos e Mortimer (1999) ao investigar as concepções dos professores de 

física sobre contextualização posterior à divulgação dos PCNEM identificam também 

três entendimentos distintos:  

 

1) Estratégia para facilitar a aprendizagem; 

2) Descrição científica de fatos e processos do cotidiano; 

3) Desenvolvimento de atitudes e valores para formar um cidadão crítico. 

 

Ricardo (2010) apresenta quatro enfoques para o ensino contextualizado: 

 

 

1) Aproximação do conteúdo com o cotidiano do aluno em um sentido 

amplo, sendo o cotidiano representado por atividades do seu dia a dia, 

bem como as tarefas laborais; 



39  
    

2) Aproximação e relação entre conhecimentos de diversas áreas 

científicas de modo que possibilitem o trabalho interdisciplinar; 

3) Como meio de relacionar aspectos socioculturais e históricos a fim de 

se alcançar a Alfabetização Científica e Tecnológica; 

4) Caminho a fim de minimizar os danos causados no processo de 

transposição didática. 

 

Pazinato (2013) numa investigação sobre as concepções de contextualização 

presentes em artigos científicos publicados na revista Química Nova na Escola 

identificou três visões: a primeira intitulada “A contextualização como abordagem de 

temas sociais”, que remete ao uso de temas químicos sociais para trabalhar os 

conteúdos escolares; a segunda definida como “Contextualizar requer estratégicas 

metodológicas alternativas”, onde se colocam os conteúdos programáticos dentro de 

um contexto através do uso de metodologias que favoreçam a participação do aluno 

e valorizem seus conhecimentos prévios e uma terceira denominada “A inserção de 

fatos e fenômenos presentes no cotidiano do aluno na tentativa de contextualizar” 

onde prevalece a descrição ou a vivência de fatos e fenômenos presentes no 

cotidiano do aluno.    

Silva (2007), em sua pesquisa realizada com professores de química do 

ensino médio, trabalha com três categorias de análise sobre a contextualização: 

entendimento dos professores sobre o significado de contextualização, objetivos de 

uma aula contextualizada e estratégias para a realização dessas aulas. 

Com relação ao entendimento sobre o ensino de química contextualizado 

aponta quatro subcategorias (Silva, 2007): 

 

1) Aplicação do conhecimento químico – apresentação de ilustrações e 

exemplos de fatos do cotidiano ou aspectos tecnológicos relacionados 

ao conteúdo químico que está sendo tratado, onde o conhecimento 

químico tem alta prioridade e o contexto fica em segundo plano.  

2) Descrição científica de fatos e processos – os conhecimentos químicos 

são utilizados para fornecer explicações para fatos do cotidiano e de 
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tecnologias, estabelecendo ou não relação com questões sociais, 

sendo a temática escolhida em função dos conteúdos.  

3) Compreensão da realidade social – onde a contextualização é o 

princípio norteador do ensino de conhecimentos da Química, enquanto 

o conhecimento químico é utilizado como ferramenta para o 

enfrentamento de situações problemáticas, visando o desenvolvimento 

de competências de análise e julgamento. Nesta categoria, o 

conhecimento científico está em função do contexto sócio-técnico.  

4) Transformação da realidade social – ênfase na discussão de situações 

problemas de forte teor social, buscando o posicionamento e 

intervenção social por parte do aluno na realidade social 

problematizada. Os conteúdos são definidos em função da 

problemática em estudo e das necessidades que se apresentam. Neste 

caso, devem aparecer atividades que promovam o estudo 

sistematizado visando possíveis ações para transformação da 

realidade social estudada.  

 

Quanto à função da contextualização, Silva destaca que ela pode ser usada 

de forma motivacional para provocar o interesse do aluno sobre a química, como 

aquisição de conteúdos químicos por meio de temas, como desenvolvimento de 

atitudes e valores para desenvolver competências de análise e julgamento ou como 

transformação da realidade social que busca aprendizagem que desencadeiem 

ações de transformação da realidade social. 

Silva (2007) defende a contextualização que privilegie os contextos sociais 

fundamentado nos conhecimentos das ciências e tecnologias com o objetivo de 

formar um aluno crítico e atuante e, quando possível, transformador da realidade. No 

entanto, não descarta o uso da contextualização como descrição científica dos fatos 

e processos, pois conclui através de sua pesquisa que esta visão predominante 

entre os professores, embora ainda de caráter reducionista, pode contribuir para 

uma melhoria do ensino de química na sala de aula e para uma aprendizagem mais 

significativa dos alunos, embora não tenha especificamente como foco o 

desenvolvimento de atitudes e valores ou transformação social.  
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2.5.3. Contextualização e a visão dos professores 

 

Kato e Kawasaki (2011) realizaram um estudo sobre as concepções de 

contextualização de um grupo de professores de ciências, identificando três 

concepções de contextualização: cotidiano do aluno, disciplinas escolares e 

contextos histórico, social e cultural. A pesquisa concluiu que há vários 

entendimentos dos professores sobre a contextualização no ensino de ciências que 

acabam por se refletir em práticas pouco elaboradas e fragmentadas em sala de 

aula. Para os autores é importante que o professor tenha um maior conhecimento 

das concepções de contextualização, a fim de assumir de fato, o papel de mediador 

dos processos de ensino e aprendizagem.  

Silva e Marcondes (2010) realizaram um estudo sobre os entendimentos de 

um grupo de professores de química sobre a contextualização. Nos resultados 

obtidos apontam que a concepção da maioria dos professores participantes da 

pesquisa se mostrou limitada no nível de exemplificação (Aplicação de 

conhecimento químico – AC) e descrição científica de fatos e processos (DC).  

Macedo e Silva (2014) realizaram um estudo com alunos de licenciatura em 

física de uma universidade em Minas Gerais que cursavam a disciplina 

Instrumentação para o ensino de Física I. No decorrer da disciplina foram 

identificadas e ampliadas as concepções de contextualização dos colaboradores, 

proposta a elaboração de um projeto temático e investigadas as dificuldades em sua 

elaboração.  

Os autores observaram que, embora as concepções dos colaboradores sobre 

contextualização tenham sido ampliadas no decorrer da disciplina, os projetos 

temáticos apresentados tinham a predominância da contextualização como 

exemplificação dos conteúdos escolares, não conseguindo avançar num nível de 

contextualização mais elaborado. 

Os colaboradores apontaram as seguintes dificuldades enfrentadas na 

aplicação e elaboração de um material contextualizado: domínio/aplicação do 

conteúdo, compreensão das perspectivas da contextualização, tempo hábil, prática e 

formação do professor e material de referência. Destas dificuldades, as mais 

apontadas foram o domínio do conteúdo e compreensão das perspectivas da 
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contextualização, tanto em relação ao significado quanto do seu emprego na 

elaboração de um material contextualizado.  

Para Nascimento (2017) os diversos trabalhos de investigação das 

concepções de contextualização dos professores demonstram que os mesmos 

entendem a contextualização como uma forma de motivar o aluno e tornar a química 

mais relevante. No entanto, os professores encontram dificuldades na elaboração de 

materiais e do trabalho pedagógico em sala de aula, seja por não compreender as 

perspectivas da contextualização, por não saber como utilizá-la na elaboração de 

material didático ou por se basear em livros didáticos que possuem também 

abordagens reducionistas de contextualização. Desta forma, é necessário investir na 

formação do professor no decorrer do curso de licenciatura a fim de tornar o trabalho 

com a contextualização uma realidade na sala de aula: 

 

“E pode-se inferir também que as dificuldades sobre a compreensão 
e elaboração de materiais contextualizados é comum no âmbito 
educacional, embora esse termo tenha sido discutido e enfatizado 
em vários documentos educacionais oficiais por vários anos. 
Portanto, se almeja mudança na sala de aula, é importante que se 
invista na formação do professor no aspecto da contextualização 
desde a formação inicial de modo que os professores conheçam e 
acreditem nessa perspectiva de ensino.” (NASCIMENTO, 2017, p.46) 

 

Devido à visão dos professores identificada nas pesquisas do referencial 

teórico, a forte orientação por conteúdos no Currículo Mínimo de Química da 

SEEDUC RJ e a pouca carga horária (dois tempos semanais de 45 minutos para o 

turno noturno) no 1º ano do ensino médio foram escolhidas, baseadas na 

categorização de Silva e Marcondes (2010), a Descrição Científica de Fatos e 

Processos (DC) e a Compreensão da Realidade Social (CRS) como eixos centrais 

deste trabalho. 

 

2.6.  Contextualização do currículo por abordagem temática 

 

O ensino de Ciências e o desenvolvimento de currículos nas escolas são 

resultado de um processo histórico, pois a formação básica, em especial a de nível 

médio, já foi encarada como preparação profissional e, atualmente, é vista como via 
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de acesso ao ensino superior. Embora existam diferentes perspectivas de 

contextualização em debates acadêmicos, nas escolas ainda prevalece a ideia de 

que o currículo do ensino médio precisa estar baseado nos conteúdos necessários 

para o aluno ingressar na universidade, com foco na quantidade de conteúdos a 

serem ensinados e não com o porquê ensiná-los (HALMENSCHLAGER, 2011).  

Para Marcondes (2007), a abordagem temática no ensino de química deve 

considerar elementos vivenciais do aluno e os contextos sociais no quais ele, a 

escola e a comunidade estão inseridos, usando-os como “objetos de aprendizagem 

e pontos de partida para o desenvolvimento de conhecimentos que transcendem a 

realidade local, conhecimentos de alcance mais amplos, universais.” (MARCONDES, 

2007, p.13). Os temas escolhidos para a contextualização do currículo devem 

contribuir para um estudo da realidade, enfocando uma situação que tenha 

significação individual, histórica e social. 

Marcondes (2007) explica a abordagem temática nas seguintes perspectivas: 

como um pretexto para o desenvolvimento dos conteúdos químicos através da 

exemplificação, onde o tema serve como um meio de introduzir os conteúdos 

químicos que se deseja ensinar; como informação sobre o mundo físico a partir de 

processos produtivos socialmente importantes com foco em trazer conhecimentos 

científicos ao aluno, deixando para um plano mais pessoal possíveis avaliações de 

tais situações e tomadas de decisão ou como um processo de conhecimento da 

realidade, julgamento e intervenção. 

A autora sugere que os temas a serem escolhidos podem ter uma relação 

mais estreita com a comunidade escolar ou mais ampla ao tratar de temas de 

interesse da sociedade e aponta como grande diferencial em relação ao ensino 

tradicional a conexão prévia que é possível fazer entre os conhecimentos prévios 

dos alunos sobre um determinado tema e os conhecimentos científicos que se quer 

ensinar. No entanto, alerta que a contextualização não deve ficar restrita ao nível da 

cultura do aluno, sendo necessário dar a ele a oportunidade de reelaborar seus 

conhecimentos prévios e acrescentar novos conhecimentos que possam ampliar 

seus pontos de vista.    

Marcondes (2007) propõe uma estruturação de unidades didáticas 

contextualizadas a partir de temas que considerem três etapas pedagógicas: uma 
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introdutória que dê uma visão geral do problema ou tema através de textos, vídeos 

ou notícias; uma segunda etapa com a introdução dos conhecimentos químicos 

relacionada ao tema/problema e uma terceira etapa com uma nova leitura do 

problema/tema a fim de ampliar o conhecimento: 

 

“Assim, as interpretações da problemática em estudo, direcionadas 
inicialmente pelos conhecimentos de senso comum, podem ser 
transformadas, com a apropriação, por parte do aluno, da cultura 
elaborada, pelo estabelecimento de uma tensão entre suas 
concepções e as da ciência (SNYDERS, 1988 apud MARCONDES, 
2007, p.20) 
 

Desta forma, a abordagem temática pode ser utilizada tanto na 

contextualização do currículo por Descrição Científica de Fatos e Processos quanto 

para a Compreensão da Realidade Social (CRS). A figura 1 apresenta a estrutura de 

desenvolvimento de uma unidade didática contextualizada sugerida por Silva (2007) 

a partir das ideias de Marcondes (2007). 

  

 
Figura 1 – Estrutura conceitual para elaboração de unidades temáticas segundo Marcondes 

apud Silva (2007). 

 

Considerando o exposto, neste trabalho a lógica da estruturação das 

unidades temáticas foi utilizada de modo a escolher temas que possam facilitar o 
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trabalho de contextualização do Currículo Mínimo de Química da SEEDUC RJ para 

o 1º ano do ensino médio.    
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3. METODOLOGIA  

 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória, com características 

de pesquisa bibliográfica e documental.  

Quanto à abordagem, esta pesquisa é caracterizada como qualitativa, pois se 

fundamenta em análises qualitativas do Currículo Mínimo de Química da SEEDUC 

RJ e da bibliografia sobre os temas teoria do currículo e contextualização, 

caracterizando-se pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos 

dados, mas seu resultado é o entendimento mais profundo a respeito da construção 

de currículos embasados nas teorias de currículos e ideias de contextualização. 

Quanto à finalidade, esta pesquisa tem caráter exploratório com o objetivo de 

aprofundar conhecimentos das características de contextualização a fim de 

familiarizar e elevar a sua compreensão, determinar suas características e utilizá-las 

para propor uma reconstrução do Currículo Mínimo de Química da SEEDUC RJ para 

o 1º ano do Ensino Médio alinhado com os princípios da contextualização (Sampieri; 

Collado; Lucio, 2010). 

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa é documental e bibliográfica 

utilizando documentos oficiais existentes e materiais bibliográficos que já receberam 

tratamento analítico, ou seja, artigos científicos, teses e livros já publicados (Gil, 

2010).   

3.1. Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos foram orientados para um estudo 

documental e bibliográfico, desenvolvido em uma abordagem qualitativa, utilizando-

se das técnicas de análise de conteúdos para apresentar os resultados, com foco na 

identificação de possibilidades de contextualização do Currículo Mínimo de Química 

da SEEDUC RJ para o 1º ano do Ensino Médio e na construção do produto final 

dessa dissertação. 

 

3.2. Análise do Currículo Mínimo de Química da SEEDUC RJ para o 1º ano do 
ensino médio  

A sistematização das dimensões de análise se deu via análise de conteúdos, 

organizada conforme sugere Bardin (1977; p.89-95), em três momentos: 1º) uma 
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pré-análise, que consiste na fase de organização do material; 2º) a exploração do 

material, processo de codificação dos dados de acordo com seus elementos 

comuns; e 3º) o tratamento dos resultados, que corresponde à inferência e à 

interpretação dos dados obtidos na pré-análise.  

Assim, num primeiro momento realizamos uma leitura do Currículo Mínimo, a 

fim de identificar aspectos relevantes que dizem respeito às especificações 

apresentadas no documento e a fundamentação teórica construída para esse 

trabalho. No segundo momento, realizamos a análise a partir de uma leitura mais 

atenta, para o estabelecimento das dimensões e categorias de análise referentes 

aos aspectos considerados relevantes no primeiro momento. No terceiro e último 

momento, fizemos alguns apontamentos referentes às dimensões de análise, 

considerando as dimensões e categorias que os originaram, conforme pode ser 

observado no Quadro 01 que se segue: 

Quadro 01 – Categorias de análise do Currículo Mínimo do 1º ano do ensino médio 
da SEEDUC RJ 

Dimensões  Categorias Características 

Tendência 

Curricular 

Tradicional Padronização, linearidade de conteúdos 

Crítica Autonomia e questionamento de conteúdos    

Pós-Crítica Currículo como cultura 

Coerência Externa Alinhamento com PCNEM, DCNEM e 

Políticas Curriculares Globais 

Interna Alinhamento do texto com a grade curricular 

Conhecimento 

Poderoso 

(Young)  

Forte Conhecimento teórico 

Fraco Conhecimento como conjunto de práticas 

sociais  

 

 

 

Ideias de 

Contextualização 

Aplicação do 

conhecimento químico 

(AC) 

Exemplificação 

Descrição científica de 

fatos e processos (DC) 

utilização de temas para estudo do 

conhecimento químico 

Compreensão da 

realidade social (CRS) 

Conhecimento químico como ferramenta para 

o enfrentamento de situações problemáticas 

Transformação da 

realidade social (TRS) 

Conhecimento químico para uso na 

transformação da realidade social 

Fonte: autora. 
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3.2.1. Contextualização do Currículo Mínimo de Química da SEEDUC RJ 
para o 1º ano do ensino médio a partir de abordagem temática  

 

Após a análise e identificação das referências à contextualização foi realizada 

a reestruturação do currículo mínimo utilizando a Descrição Científica de fatos e 

processos (DC) e a Compreensão da Realidade Social (CRS). 

A metodologia nesta etapa consistiu em ampla pesquisa bibliográfica a fim de 

identificar assuntos da atualidade que pudessem ser usados como temas (DC) ou 

problema (CRS) de acordo com os conteúdos bimestrais do Currículo Mínimo, além 

de materiais de apoio para cada um desses assuntos. 

A escolha dos temas, problema e materiais de apoio levou em consideração 

as seguintes orientações de Marcondes (2007) para abordagem temática:   

1) Foram escolhidos temas/problemas que pudessem contribuir com o 

entendimento da realidade. 

2) Foram escolhidas duas formas de abordagem temática: a primeira (DC) 

onde o tema serve como informação sobre o mundo com foco em trazer 

conhecimentos científicos ao aluno; ou uma perspectiva mais ampla 

(CRS), onde se espera que através do conhecimento químico relativo a 

um problema seja possível ao aluno fazer avaliações, tomar decisões e 

construir seu julgamento da realidade. 

3) Foram consideradas a facilidade dos temas/problemas em relação às três 

etapas pedagógicas propostas: introdução com visão geral através de 

textos, vídeos ou notícias; uma segunda etapa com a introdução dos 

conhecimentos químicos relacionados ao tema/problema e uma terceira 

etapa com uma nova leitura do problema/tema a fim de ampliar o 

conhecimento. Para facilitar o trabalho do professor foram apontados 

materiais de apoio que pudessem introduzir os temas/problemas 

selecionados. 

 

Quanto ao conhecimento químico a ser abordado, foram destacados os 

conteúdos de acordo com as categorias abaixo, a fim de identificar no trabalho de 
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contextualização a estruturação do conhecimento químico para cada bimestre e 

facilitar a correlação com o Currículo Mínimo: 

 

Quadro 02 – Categorias de conhecimento químico utilizadas. 

 

 

Categorias 

Constituição de materiais 

Propriedade das substancias 

Modelos explicativos 

Tabela Periódica 

Transformação  

Fonte: autora. 

 

Foi montada uma tabela para cada bimestre com três colunas: a primeira com 

o conteúdo do Currículo Mínimo, a segunda com quatro propostas de 

contextualização (duas DC e duas CRS) e separação do conteúdo por categorias 

descritas no Quadro 02 e a terceira com uma sugestão de materiais de apoio para 

uso em sala de aula: 

Quadro 03 – Estruturação do Currículo Mínimo a partir da Contextualização 

 

Fonte: autora. 

Após a montagem da grade curricular contextualizada foi elaborado um 

material de apoio aos professores da rede pública estadual de ensino com 

orientações sobre a contextualização por abordagem temática que abordou também 

os fundamentos teóricos das teorias do currículo e uma visão das políticas públicas 

educacionais para a rede pública do ensino médio - Este material, em conjunto com 

a grade curricular, constituíram o produto final desta dissertação. 
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Tal material foi divulgado amplamente para professores da rede pública 

estadual do Rio de Janeiro através do fórum de discussão 

professores_de_quimica@googlegroups.com, por e-mail e grupo de professores da 

SEEDUC em redes sociais que resultaram em comentários de docentes da rede 

pública estadual, o que foi considerado como instrumento de avaliação do produto.      
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

O documento Currículo Mínimo de Química, publicado pela SEEDUC RJ (Rio 

de Janeiro, 2012), foi apresentado como uma proposta de unificar os conteúdos e 

melhorar a qualidade de ensino da rede estadual. Elaborado por uma equipe de 

professores de química da rede sob coordenação de professores da UFRJ e 

CECIERJ teve como objetivo produzir um documento que pudesse atender a todas 

as escolas da rede pública estadual de ensino. Durante o período de sua 

elaboração, o documento ficou disponível no portal Conexão Professor da Secretaria 

de Educação (http://conexaoescola.rj.gov.br/) e os docentes puderam encaminhar 

comentários e sugestões de melhoria por e-mail. No entanto, muitos professores não 

tomaram conhecimento desta iniciativa e só se depararam com o Currículo Mínimo 

quando o mesmo chegou às escolas em 2012.  

Em fevereiro de 2013, o Currículo Mínimo se tornou obrigatório em todas as 

escolas da rede através da Resolução SEEDUC Nº 4.866 DE 14 DE FEVEREIRO 

DE 2013 - Currículo Mínimo 2013. No fim deste mesmo ano, foram instituídos os 

exames obrigatórios SAERJ e SAERJINHO na rede pública estadual a partir da 

Portaria SEEDUC/SUGEN nº 419 de 27 de setembro de 2013: 

 

Parágrafo 5º - A avaliação diagnóstica bimestral do processo de 
ensino aprendizagem – SAERJINHO, aplicada nos níveis de ensino, 
anos/série, disciplinas e bimestres definidos pela SEEDUC, é um dos 
instrumentos avaliativos obrigatórios para a composição da nota 
bimestral do discente, com valor/nota definido (a) pelo professor, e 
deverá ser registrada no Diário de Classe ou outro instrumento 
indicado pela SEEDUC, bem como no sistema eletrônico de registro 
escolar. (RIO DE JANEIRO, 2013). 

 

O documento tem uma pequena introdução e uma grade curricular com uma 

lista de conteúdos a serem ensinados e competências estabelecidas para o 1º, 2º e 

3º ano do Ensino Médio, independentemente do contexto em que será praticado. 

Esses conteúdos são delimitados por bimestre, inviabilizando alterações ou 

possibilidade de transitar conteúdos de um bimestre para outro.   

A grade curricular do 1º ano é dividida em quatro bimestres, sendo cada um 

deles subdividido em 2 eixos temáticos: 
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Quadro 04: Eixos temáticos do Currículo Mínimo de Química para o 1º ano do 

ensino médio    

BIMESTRE EIXO TEMÁTICO 

1º Bimestre 
Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

Constituição da Matéria 

2º Bimestre 

A linguagem da química – Construção do modelo 

atômico 

Visão geral da tabela periódica 

3º Bimestre 
Tabela e propriedades periódicas 

Ligação química 

4º Bimestre Ligações interatômicas 

Fonte: Adaptado de Rio de Janeiro (2012). 

 

Verificam-se que dos 8 eixos temáticos do Currículo 7 são conteúdos 

específicos de química e apenas o 1º “Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente” 

é contextualizado.  

Essa predominância de conteúdos químicos específicos é observada em 

todos os demais eixos temáticos que compõe a grade curricular. Também fica 

evidente a linearidade de conteúdos, a padronização bimestral e o vínculo direto 

com a avaliação do rendimento dos alunos estabelecida nos exames SAERJ e 

SAERJINHO a fim de demostrar a eficiência de sua implementação que alinham o 

Currículo Mínimo à Tendência Curricular Tradicional (Lopes, 2001).   

 

4.1. Coerência externa com DCNEM  

 

As DCNEM têm como principal objetivo a construção de um currículo 

integrado, através do uso da interdisciplinaridade, transversalidade e 

contextualização como formas de flexibilizar o conteúdo e promover sua real 

significação na vida cotidiana e na sociedade. 

 

A interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma 
disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua finalidade inscreve-se 
no estudo disciplinar. Pela abordagem interdisciplinar ocorre a 
transversalidade do conhecimento constitutivo de diferentes 
disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica mediada pela 
pedagogia dos projetos temáticos. A transversalidade é entendida 
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como forma de organizar o trabalho didáticopedagógico em que 
temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, às áreas ditas 
convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. 
(BRASIL, 2013, p. 184)  
 

Por este documento, a utilização de eixos temáticos contextualizados permite 

interconectar diversas disciplinas dentro de um mesmo contexto e também permite 

que o conhecimento seja adquirido a partir da visualização de sua aplicação em 

situações vividas no dia a dia. 

O Currículo Mínimo de Química mesmo apresentando em seu texto 

introdutório objetivos que visam boas práticas educacionais como o ensino 

interdisciplinar e contextualização expressos nas DCNEM apresenta-se neste 

sentido, contraditório, já que possui apenas 1 dos seus 8 eixos temáticos 

contextualizado. O eixo temático contextualizado “Química, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente” é o único que permite demonstrar que não se trata apenas de 

conhecimentos químicos, mas sim da importância desses conhecimentos para a 

integração com a tecnologia, resolução de problemas ambientais e sociais.   

Todos os demais eixos estão focados especificamente no conteúdo de 

química e permitem pouca flexibilidade, não abrindo margem para uma maior 

conexão com outras áreas e maiores possibilidades de problematização do 

conhecimento químico de forma integrada. 

  

4.2. Coerência externa com os PCNEM e coerência interna 

 

Nos PCNEM as expectativas de aprendizagem representam as competências 

que serão desenvolvidas pelos estudantes com o ensino de conteúdos, devendo ser 

as mesmas alinhadas com os eixos temáticos. O documento traz três grandes 

domínios que representam as competências a serem desenvolvidas pelos 

estudantes. O primeiro domínio é o da Representação e Comunicação, e foca no 

desenvolvimento de competências ligadas ao domínio da linguagem química, bem 

como sua representação através da matemática, símbolos, discursos e outros. O 

segundo domínio é o da Investigação e Compreensão, e foca no desenvolvimento 

de competências ligadas ao domínio dos conceitos, símbolos e cálculos químicos 

para estabelecer lógicas de investigação de problemáticas do próprio contexto da 
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Química. O terceiro domínio é o da Contextualização sociocultural, e foca no 

reconhecimento da relação entre a Química e os diferentes contextos.   

A análise realizada buscou verificar como os três domínios perpassam as 

competências e habilidades expressas no Currículo Mínimo de Química para o 1º 

ano do ensino médio, fazendo-se uma comparação entre as competências 

estabelecidas. A análise levou em consideração as habilidades que estão 

relacionadas com cada domínio nos PCNEM de Química (Anexo 1) e as 

competências expressas no Currículo Mínimo do 1º ano do ensino médio (Anexo 2), 

apresentados no Quadro 05: 

 

Quadro 05 - Currículo Mínimo do 1º ano do ensino médio e os PCNEM de 

Química 

Domínios dos PCNEM  Habilidades dos 

PCNEM  

Habilidades e Competências do Currículo 

Mínimo 

Representação e 

comunicação 

H1, H2, H3, H4, H5, 

H6 

CM 3 a CM 34, exceto CM 10, CM 11, CM 14 e 

CM 33  

Investigação e 

compreensão 

H7, H8, H9, H10, H11, 

H12, H13 

CM1 a CM 34 

Contextualização sócio-

cultural 

H14, H15, H16, H17 CM1, CM 2, CM 3 

Fonte: autora. 

 

Em relação ao Quadro 05 pode-se afirmar que o Currículo se apresenta 

coerente com os PCNEM, mas sua grade curricular pouco incorpora as ideias de 

contextualização e interdisciplinaridade. Das 34 habilidades do Currículo Mínimo 

somente 3 englobam os 3 domínios dos PCNEM estando concentradas no único 

eixo temático contextualizado. Há um atendimento integral ao domínio da 

Investigação e compreensão e quase integral do domínio da Representação e 

compreensão, mas há uma quase ausência das habilidades relacionadas ao domínio 

Contextualização sociocultural expressas nos PCNEM conforme Quadro 06: 
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Quadro 06 - Habilidades relacionadas ao domínio Contextualização 

sociocultural dos PCNEM 

H14 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano 

com o ambiente. 

H15 Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural. 

H16 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da Química e 

aspectos sócio-político-culturais. 

H17 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da 

Química e da tecnologia. 

Fonte: Brasil (1999). 

 

A ausência deste domínio se traduz numa grade curricular de Química restrita 

a si mesma, sem interfaces com outras áreas de conhecimento, que cria uma 

barreira para o trabalho interdisciplinar e integração dos conteúdos químicos ao 

contexto da vida real, que é uma premissa da educação que “(...) começa a ser 

construída quando a escola assume que conteúdos disciplinares devem fazer, antes 

de tudo, sentido para os alunos” (CARDOSO; HORA, 2013, p. 3).      

Numa análise mais detalhada do único eixo contextualizado “Química, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente” verificam-se 10 habilidades, sendo 7 

relacionadas ao conhecimento específico de Química e apenas 3 ligados à 

contextualização e interdisciplinaridade, conforme Quadro 07.   
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Quadro 07 – Habilidades para o Eixo “Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente” 

Contextualização  - Compreender a Química como uma ciência construída pelo ser humano e sua 

importância para a tecnologia e a sociedade.  

- Reconhecer o papel do uso da Química como atividade humana na 

criação/solução de problemas de ordem social e ambiental, sempre que possível 

contextualizando com as questões nacionais. 

- Compreender a Química como uma ciência baseada nos eixos teórico, 

representacional e fenomenológico. 

Conteúdo 

específico de 

Química 

- Estabelecer a diferença entre transformação química e transformação física, 

evidenciando a reversibilidade ou irreversibilidade desses fenômenos. 

- Identificar as características dos materiais nos diferentes estados físicos 

- Compreender, representar e interpretar graficamente os processos de mudança de 

estado físico (temperatura X tempo) da água e outras substâncias. 

- Interpretar graficamente a mudança de estado físico de uma substância pura e de 

misturas. 

-Identificar pressão e temperatura como fatores importantes durante a mudança de 

estado físico de uma substância. 

- Identificar ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade como propriedades dos 

materiais. 

- Compreender os principais processos utilizados para a separação de misturas, isto 

é: filtração, decantação, destilação. 

Fonte: Adaptado de Rio de Janeiro (2012). 

 

Levando-se em conta a grande quantidade de conteúdo Químico neste eixo e 

o pouco tempo disponível para seu desenvolvimento (metade do 1º bimestre) 

entende-se que o professor é induzido a concentrar seus esforços no ensinamento 

dos conteúdos químicos. Para os demais eixos temáticos não se verificam 

habilidades que procurem ligação com outras áreas de conhecimento, restringindo-

se à memorização de conceitos químicos isolados ou possibilidades restritas de 

contextualização associadas ao próprio conteúdo químico. Como exemplo, podemos 

citar as seguintes habilidades destacadas no eixo “Ligação Química” destacadas no 

Quadro 08: 
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Quadro 08 – Habilidades destacadas no Eixo “Ligação Química”: 

CM24 - Identificar que os átomos, nos agregados atômicos, interagem por meio de forças 
atrativas e repulsivas denominadas ligações químicas. 

CM25 - Compreender que os diferentes tipos de ligação estão associados às propriedades 
periódicas eletronegatividade, raio atômico e potencial de ionização 

CM26 - Relacionar a teoria do octeto aos modelos de ligações iônicas e covalentes. 

CM27 - Representar as principais substâncias formadas pelas ligações iônicas (isto é: alcalinos e 
alcalinos terrosos com calcogênios e halogênios e covalentes (isto é: H , O , N , Cl , NH , H 
O, HCl, CH ) 

CM28 Associar a existência de diferentes tipos de ligações químicas às propriedades de 
materiais do cotidiano. 

Fonte: Adaptado de Rio de Janeiro (2012) 

 

Essas habilidades orientam o aluno a entender o conhecimento químico como 

um conjunto de conceitos e fórmulas a serem memorizadas sem fazer o menor 

sentido a não ser prestar exames oficiais e o professor a se restringir ao ensino 

focado na exemplificação.   

Evidencia-se que o Currículo Mínimo de Química para o 1º ano embora 

proponha em sua introdução um ensino contextualizado e interdisciplinar alinhado 

aos PCNEM limita sua grade curricular à reprodução de conceitos químicos isolados 

e fragmentados não proporcionando ao aluno “(...) aprendizado suficiente à 

compreensão dos processos químicos em si e à construção de um conhecimento 

químico em estreita ligação com o meio social e natural em todas as suas 

dimensões, com implicações ambientais, sociais, econômicas, ético-políticas, 

científicas e tecnológicas.”(BRASIL, 1999) 

 

4.3. Conhecimento poderoso e Currículo Mínimo 

 

Para Young (2013) a finalidade da educação é levar o aluno para além de sua 

cultura cotidiana. Ele defende que as escolhas curriculares devem ter como objetivo 

promover o desenvolvimento intelectual dos jovens, se distanciando das abordagens 

que considera instrumentalistas onde o currículo serve para alcançar determinados 

objetivos como “contribuir para a economia” ou que entendem o currículo como 
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cultura. Para o autor, é fundamental a construção de um currículo com conhecimento 

teórico que possa proporcionar um desenvolvimento intelectual do aluno além de  

suas circunstâncias locais ou particulares. Esse conhecimento que é denominado 

Conhecimento Poderoso é teórico e deve fornecer uma base para se fazer 

generalizações e julgamentos.  

O Currículo Mínimo é baseado em conhecimento teórico como propõe Young. 

No entanto, ao invés de proporcionar condições para generalizações e julgamentos, 

caminha no sentido oposto através do enxugamento e simplificação de conteúdo, 

justificado por uma carga horária reduzida. No texto introdutório é explicitada essa 

orientação curricular:   

Propusemos também algumas simplificações, como a remoção, da 
nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos. Em seu lugar, 
o aluno deve nomear apenas alguns dos principais compostos e que 
são facilmente reconhecíveis em nosso dia a dia.. (RIO DE 
JANEIRO, 2012) 
 

Na grade curricular do 1º ano também são verificadas diversas simplificações 

que acabam por contrariar o princípio curricular estabelecido por Young. Como 

exemplos, as seguintes habilidades podem ser destacadas: 

Quadro 09 – Habilidades simplificadas no Currículo Mínimo 

CM9  Identificar ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade como propriedades dos 

materiais. 

CM10  Compreender os principais processos utilizados para a separação de misturas, isto é: 

filtração, decantação, destilação. 

CM27 Representar as principais substâncias formadas pelas ligações iônicas (isto é: alcalinos e 

alcalinos terrosos com calcogênios e halogênios e covalentes (isto é: H , O , N , Cl , NH , 

H O, HCl, CH ). 

Fonte: Adaptado de Rio de Janeiro (2012). 

 

Os conteúdos restringem os assuntos abordados a situações pontuais não 

permitindo que o aluno adquira um conhecimento que lhe permita fazer 

generalizações nem faça qualquer tipo de julgamento. 

Desta forma, o Currículo Mínimo possui forte caráter instrumental, pois é 

voltado exclusivamente para o atendimento às avaliações internas da rede pública 

estadual (SAERJ e SAERJINHO) em detrimento do Conhecimento Poderoso de 

Young.   
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4.4. Coerência externa com Políticas Curriculares Globais 

 

Em termos de coerência externa às políticas curriculares globais a 

implantação do Currículo Mínimo se alinha às estratégias neoliberais para a 

educação na rede pública iniciadas no Brasil na Década de 90, com foco em 

aprendizagem mínima de competências para o mercado de trabalho e sistemas de 

avaliação de desempenho.  

Além dos exames, foi instituída pela Resolução SEEDUC nº4.866/2013 e pela 

Portaria SEEDUC/SUGEN nº 419/2013 toda uma estrutura de controle sobre as 

escolas da rede pública estadual com o estabelecimento de metas mínimas a serem 

alcançadas nos exames para cada escola da rede, acompanhamento e interferência 

direta no trabalho do professor em sala de aula, questionamentos sobre o número de 

reprovações, instituição da obrigatoriedade de três avaliações bimestrais e 

recuperação por bimestre. A estrutura do Currículo atrelada às avaliações do SAERJ 

deu pouca flexibilidade ao trabalho do professor que acabou por ser induzido a 

realizar apenas sua prática rotineira de ensinar os conteúdos para que os alunos 

prestassem os exames oficiais da rede e obtivessem os resultados esperados. É a 

escola empobrecida destinada às classes populares destacada por LIBÂNEO 

(2016), reduzida a “(...) atender conteúdos “mínimos” de aprendizagem numa escola 

simplificada, aligeirada, atrelada a demandas imediatas de preparação da força de 

trabalho” e “apoiada na visão da educação como produto, esvaziada de saberes e 

imediatista” (MALACHEN, 2014). 

 
4.5.  Ideias de contextualização e Currículo Mínimo 

 

Conforme analisado no item 1.2, o Currículo Mínimo não foi estruturado a 

partir de ideias de contextualização, sendo identificadas 3 habilidades no Eixo 

temático “Química, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente” que podem ser 

enquadrado nas categorias Compreensão da Realidade Social (CRS), Descrição 

Científica de Fatos e processos (DC) e Transformação da realidade social (TRS), 1 

habilidade no eixo temático Tabela Periódica e 1 habilidade no eixo temático Ligação 

Química relacionadas à Aplicação do conhecimento químico (AC) num total de 5 

habilidades dentre as 34 do Currículo Mínimo: 
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Quadro 10- Ideias de contextualização (Silva e Marcondes) x Habilidades e 

Eixos temáticos (Prescritos no Currículo Mínimo) 

Ideias de Contextualização Habilidades Eixos temático 

 

Descrição Científica de Fatos e 

Processos 

 

Compreensão da realidade social 

 

Transformação da realidade social  

Compreender a Química como 

uma ciência construída pelo ser 

humano e sua importância para a 

tecnologia e a sociedade. 

Química, Sociedade, 

Tecnologia e ambiente 

Descrição Científica de Fatos e 

Processos 

 

Compreensão da realidade social 

 

Transformação da realidade social 

- Reconhecer o papel do uso da 

Química como atividade humana 

na criação/solução de problemas 

de ordem social e ambiental, 

sempre que possível 

contextualizando com as questões 

nacionais. 

Descrição Científica de Fatos e 

Processos 

 

- Compreender a Química como 

uma ciência baseada nos eixos 

teórico, representacional e 

fenomenológico. 

 

Aplicação do Conhecimento 

Químico. 

Descrição Científica de Fatos e 

Processos 

 

- Caracterizar metais e não metais, 

suas principais aplicações, 

evidenciando as particularidades 

dos gases nobres e do hidrogênio. 

 

Tabela Periódica 

Aplicação do Conhecimento 

Químico. 

Descrição Científica de Fatos e 

Processos 

 

Associar a existência de diferentes 

tipos de ligações químicas às 

propriedades de materiais do 

cotidiano. 

Ligações Químicas 

Fonte: adaptado de Rio de Janeiro (2012). 

 

Não há orientação específica sobre contextualização no texto introdutório do 

documento, o que pode levar o professor à tendência de dar prioridade aos 

conteúdos e, no máximo, exemplificar situações relacionadas a este de forma a 

despertar o interesse do aluno. 

Cabe destacar que o Currículo Mínimo foi elaborado por docentes a partir dos 

PCNEM, o que corrobora as pesquisas de Nascimento (2017) Kato e Kawasaki 
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(2011), Wartha; Silva e Bejarano (2013), Silva e Marcondes (2010), Macedo e Silva 

(2014) sobre as visões de contextualização de professores que, embora reconheçam 

a importância e relevância do ensino baseado em contexto como uma forma de 

motivar o aluno e tornar a química mais relevante, na prática utilizam abordagens 

reducionistas ou não as utilizam. 

 

4.6. Contextualização do Currículo Mínimo de Química da SEEDUC RJ para o 
1º ano do ensino médio a partir da abordagem temática 

 

Após a análise do Currículo Mínimo para o 1º ano do ensino médio foi 

realizada a contextualização do currículo baseada nos princípios da metodologia de 

contextualização via abordagem temática sugerida por Marcondes (2007) levando-se 

em conta as seguintes premissas: escolha do tema/problema que contribua, para o 

entendimento da realidade sob as perspectivas Descrição científica de Fatos e 

processos (DC) e Compreensão da Realidade Social (CRS); escolha dos 

temas/problemas que facilitam às três etapas pedagógicas propostas por Marcondes 

(2007). 

A estratégia de contextualização “Transformação da realidade social – TRS” 

foi descartada. Um dos motivos é que ela trabalha com um projeto a ser 

desenvolvido a partir de realidade local visando a intervenção social em alguma 

situação específica. A limitação bimestral com conteúdos pré-determinados dificulta 

esse formato de trabalho. Além disso, é necessário um conhecimento detalhado da 

realidade local o que nem sempre é possível ao professor da rede pública estadual 

que tem sua carga horária distribuída em várias escolas. Não é impossível, mas 

entendemos que ao se pensar em um currículo para toda uma rede é mais viável 

indicar eixos temáticos de interesse geral da sociedade cabendo ao professor fazer 

adaptações posteriores a uma realidade local.  

Foi também desconsiderada a “Aplicação de Conhecimento Químico” por se 

tratar apenas de “apresentação de ilustrações e exemplos de fatos do cotidiano ou 

aspectos tecnológicos relacionados ao conteúdo químico que está sendo tratado” 

(SILVA, 2007), pois entende-se que esta visão da contextualização é restrita, não 
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contribuindo para motivar o aluno e facilitar seu aprendizado nem para 

desenvolvimento de atitudes e valores. 

Outro aspecto importante a ser destacado na escolha das propostas 

“Descrição Científica de fatos e processos (DC)” e “Compreensão da Realidade 

Social (CRS)”é que foi levada em consideração a visão pouco elaborada dos 

professores sobre a contextualização que, conforme indicado na literatura, limita-se 

ao campo da exemplificação chegando ao máximo à “Descrição Científica de Fatos 

e Processos (DC)”.  

Entendemos que, embora a contextualização que privilegia os contextos 

sociais “Compreensão da Realidade Social (CRS)” seja mais adequada no sentido 

de formar cidadãos mais críticos e atuantes na sociedade, a utilização da “Descrição 

Científica de Fatos e processos (DC)” é um avanço em relação às aulas tradicionais, 

pois ao estabelecer uma ligação dos conceitos químicos a situações da vida real 

contribui para uma melhoria do ensino de química na sala de aula e para uma 

aprendizagem mais significativa dos alunos, mesmo sem ter o foco “no 

desenvolvimento de atitudes e valores” (SILVA, 2007) 

Para cada eixo temático do Currículo Mínimo original foram propostos 2 eixos 

temáticos contextualizados que podem ser abordados a partir da contextualização 

via “Descrição Científica de fatos e processos (DC)” ou pela “Compreensão da 

Realidade Social (CRS)”. Como resultado, foram originadas 4 propostas de 

contextualização para cada eixo temático original. Desta forma é possível trabalhar 

com um tema que relaciona informações sobre o mundo com foco em trazer 

conhecimentos científicos ao aluno (DC) ou uma perspectiva (CRS), onde se espera 

que através do conhecimento químico relativo a um problema seja possível ao aluno 

fazer avaliações, tomar decisões e construir seu julgamento da realidade, ficando 

essa escolha a critério do professor. No Quadro 11 encontra-se a correlação dos 

temas originais para o Currículo Mínimo e a grade curricular contextualizada: 
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Quadro 11 – Currículo Mínimo x Grade Curricular contextualizada 

Bim Currículo Mínimo Contextualização 1 Contextualização 2 

1º 

Química, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente 

DC: Resíduos sólidos 
urbanos 

 
CRS: Gramacho: lixo e 
exclusão social 

DC: Tratamento de água para 
consumo. 

 

CRS: Quanto desperdiçamos 
de água em casa? 

 

Constituição da Matéria 

2º 

A linguagem da química – 
Construção do modelo 
atômicos 
 

DC: A natureza elétrica da 
matéria e a evolução do 
modelo atômico  

 
CRS: Por que a gente leva 
choque: prevenção e 
primeiros socorros 

DC: Radioatividade e modelo 
atômico 

CRS: A radiação que salva 
também pode matar: 
entendendo o acidente de 
Goiânia  

 

Visão geral da tabela periódica 

3º 

Tabela e Propriedades 

Periódicas 

DC: Alimentos 

industrializados e naturais 

CRS: Sal e açucar ocultos 

nos alimentos 

industrializados  

DC: Agrotóxicos e o meio 
ambiente  

CRS: O agro é pop? 

Ligação Química 

4º 

Ligações interatômicas 

  

DC: A química dos sabões e 
detergentes 
CRS: Sabões, detergentes e 
seus impactos no meio 
ambiente 

 

DC: Perfumes 

CRS: Perfumes e contratipos, 
é tudo a mesma coisa? 

 

Interações intermoleculares 

 

Fonte: Rio de Janeiro (2012) e autora. 

 

Observa-se que os dois eixos temáticos originais de cada bimestre foram 

reunidos em um único eixo temático que engloba todo o bimestre. Essa estratégia foi 

utilizada para a contextualização de todo o Currículo Mínimo e resulta num maior 

tempo para o desenvolvimento do conteúdo bimestral de forma contextualizada. 

Destaca-se também que as seguintes habilidades destacadas apenas no primeiro 

bimestre do Currículo Mínimo foram consideradas na escolha dos eixos temáticos do 

currículo contextualizado, embora não explicitados na grade curricular: 
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Quadro 12 – Habilidades destacadas no 1º Bimestre consideradas na escolha 

dos Eixos temáticos contextualizados 

CM1 - Compreender a Química como uma ciência construída pelo ser humano e sua 

importância para a tecnologia e a sociedade. 

CM2 - Reconhecer o papel do uso da Química como atividade humana na criação/solução 

de problemas de ordem social e ambiental, sempre que possível contextualizando com 

as questões nacionais. 

Fonte: Rio de Janeiro (2012). 
 

Essas habilidades são norteadoras para toda a grade contextualizada pois 

condizem com os princípios da contextualização na escolha de temas/problemas 

que contribuam para o entendimento da realidade e suas relações com a Química. 

A fim de facilitar a correlação dos eixos temáticos com o conteúdo químico 

relacionado a cada um dos bimestres foram destacadas na grade curricular 

contextualizada as categorias de conhecimento químico vinculadas a cada tema. 

Como exemplo, as categorias destacadas para o 3º bimestre: 

 

Quadro 13 – Categorias de conhecimento químico relacionadas ao 3º 

Bimestre 

 

Fonte: autora. 

Cabe ressaltar, no entanto, que não há a obrigatoriedade de abordar cada 

uma destas categorias em todos os bimestres, mas sim facilitar a visualização das 

possibilidades de contextualização deste conhecimento para cada uma das 

propostas apresentadas. 
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Também foi criada uma terceira coluna de materiais de apoio que pudessem 

introduzir os temas/problemas selecionados conforme etapa introdutória proposta 

por Marcondes (2007). Nesta coluna são também descritos materiais que podem 

auxiliar o professor em relação aos conteúdos contextualizados propostos. A grade 

curricular contextualizada encontra-se disponível no apêndice deste documento.    

Após a montagem da grade curricular contextualizada foi elaborado um 

material de apoio aos professores da rede pública estadual de ensino com 

orientações sobre as diferentes perspectivas de contextualização e metodologia de 

contextualização por abordagem temática onde foram incluídos também os 

fundamentos teóricos das teorias do currículo e uma visão das políticas públicas 

educacionais para a rede pública do ensino médio. Este material, em conjunto com a 

grade curricular contextualizada, constitui o produto final desta dissertação.  

Entendemos que uma oficina temática com professores utilizando a 

metodologia de contextualização via abordagem temática poderia seria uma forma 

ideal para essa avaliação, no entanto, não havia recursos materiais para a 

concretização desta iniciativa.  

Os retornos sobre o produto final da dissertação encaminhado aos 

professores de Química da rede pública estadual através dos e-mails e fóruns de 

discussão foram positivos, embora esperássemos contribuições em maior número. 

Porém, a divulgação do produto ocorreu durante o período de férias escolares o que 

pode explicar um retorno abaixo das nossas expectativas. Observamos nas 

publicações que ocorrem nos fóruns de discussões de professores de Química 

sempre um interesse maior em materiais prontos para uso em sala de aula do que 

em debates sobre o ensinar química, o que também pode ter contribuído para o 

baixo retorno.  

Entendemos que estratégia de contextualização proposta de Marcondes 

(2007) é uma importante ferramenta que pode ser utilizada pelo professor que 

deseje trabalhar com qualquer currículo de forma contextualizada, mesmo que este 

seja bastante inflexível como é o Currículo Mínimo de Química do Estado do Rio de 

Janeiro.  

O currículo contextualizado para o 1º Bimestre do 1º ano do ensino médio foi 

utilizado para a elaboração dos planos de aula em uma turma de 1º ano no Colégio 



66  
    

Estadual Gonçalves Dias, pertencente à rede pública estadual de ensino noturno no 

primeiro bimestre de 2019. A partir da grade contextualizada, foi elaborada a 

organização do conhecimento químico nas 3 etapas propostas por Marcondes 

(2007) para o tema “Resíduos sólidos urbanos”: 

 

Figura 02 – Etapas propostas por Marcondes (2007) aplicadas ao tema “Resíduos sólidos 

urbanos”. Fonte: autora. 

 

Essas etapas auxiliaram a visualização dos conteúdos de forma integrada ao 

tema contextualizado e a elaboração das aulas. Embora tenha sido observado entre 

os estudantes um maior interesse, participação mais ativa nas aulas e um bom 

rendimento escolar ao fim deste período não foi construída uma sequência didática e 

avaliação sistemática dos resultados obtidos, pois esta não era o produto desta 

dissertação.      
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A contextualização no ensino de ciências facilita a aprendizagem de conceitos 

através do estabelecimento de relações entre os conhecimentos científicos e temas 

relacionados ao dia a dia do aluno. Estas relações possibilitam que o aluno 

compreenda a ciência como parte da sociedade e permite a construção de um 

pensamento crítico sobre os mais variados assuntos embasado em conhecimentos 

científicos.  

Esta pesquisa buscou através da identificação das concepções de 

contextualização nos documentos oficiais da educação no Brasil e em trabalhos de 

pesquisa de ensino de ciências, investigar e aplicar possibilidades de 

contextualização do Currículo Mínimo de Química da SEEDUC RJ para o 1º ano do 

ensino médio. Para isso foi necessário realizar previamente sua análise a fim de 

verificar seu alinhamento quanto a essas concepções de contextualização. .  

A análise do Currículo Mínimo de Química proposto pela SEEDUC RJ 

permitiu identificar um desalinhamento entre este e os principais documentos 

norteadores do currículo em nível nacional, como as DCN e os PCNEM. 

Inicialmente, observa-se um discurso que defende aspectos da interdisciplinaridade 

e contextualização, mas se perde quando se propõe bimestralizações a serem 

cumpridas em tempos pré-determinados, com delimitações de conteúdos e 

competências que destoam da educação que contribui com a formação de cidadãos 

mais críticos e a renovação das nossas práticas cotidianas. 

Tendo sido o Currículo Mínimo construído por professores, chama a atenção 

sua inflexibilidade que dificulta o trabalho docente e a aprendizagem da Química 

como uma leitura do mundo. Desta forma, pode-se destacar a importância da 

formação do professor com foco não tanto em conteúdos, mas também em práticas 

que possam contribuir para o ensino da Química mais próxima da realidade. 

Importante também ressaltar a importância do conhecimento do professor não só 

sobre as práticas em sala de aula, mas também sobre as discussões teóricas sobre 

currículo e políticas educacionais. O professor deve ter um papel central nestas 

discussões e não ser um mero executante de ordens superiores. 
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Entendemos que um currículo pode ser construído para toda uma rede de 

ensino, desde que seja flexível e permita adaptações necessárias ao contexto de 

cada unidade escolar, necessitando de uma participação dos envolvidos e não 

apenas sugestões colhidas durante sua elaboração.   

Quanto à contextualização da grade curricular proposta para o Currículo 

Mínimo, embora existam barreiras relacionadas aos currículos prescritivos e à 

própria formação dos docentes voltada ainda em sua maioria para o ensino 

tradicional, se mostra um caminho viável para um ensino de química mais próximo 

da realidade, sendo a abordagem temática considerada uma metodologia eficaz 

para a construção de propostas contextualizadas de ensino. 
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7. ANEXOS  
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7.1. PCNEM de Química: domínios e habilidades 

Domínios dos 
PCNEM 

Habilidades dos PCNEM 

Representação e 
comunicação 

H1 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas 

H2 Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 

H3 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e 
vice-versa. Utilizar a representação simbólica das transformações 
químicas e reconhecer suas modificações ao longo do tempo. 

H4 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em 
Química: gráficos, tabelas e relações matemáticas 

H5 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes 
para o conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais 
etc). 

Investigação e 
compreensão 

H6 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes 
para o conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais 
etc). 

H7 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão 
macroscópica (lógicoempírica). 

H8 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica 
(lógico-formal). 

H9 Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender 
relações proporcionais presentes na Química (raciocínio proporcional). 

H10 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou 
outros (classificação, seriação e correspondência em Química) 

H11 Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, 
modelos) para a resolução de problemas qualitativos e quantitativos em 
Química, identificando e acompanhando as variáveis relevantes. 

H12 Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à 
Química, selecionando procedimentos experimentais pertinentes 

H13 Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões 
acerca das transformações químicas 

Contextualização 
sócio-cultural 

H14 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e 
coletiva do ser humano com o ambiente. 

H15 Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural. 

H16 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico 
da Química e aspectos sócio-político-culturais. 

H17 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos 
no desenvolvimento da Química e da tecnologia. 
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7.2. CURRICULO MÍNIMO: habilidades e competências   

 

Nº CURRÍCULO MÍNIMO – HABILIDADES E COMPETENCIAS 

CM 1 Compreender a Química como uma ciência construída pelo ser humano e sua 
importância para a tecnologia e a sociedade. 

CM 2 - Reconhecer o papel do uso da Química como atividade humana na 
criação/solução de problemas de ordem social e ambiental, sempre que possível 
contextualizando com as questões nacionais. 

CM 3 - Compreender a Química como uma ciência baseada nos eixos teórico, 
representacional e fenomenológico. 

CM 4 - Estabelecer a diferença entre transformação química e transformação física, 
evidenciando a reversibilidade ou irreversibilidade desses fenômenos. 

CM 5 - Identificar as características dos materiais nos diferentes estados físicos. 

CM 6 - Compreender, representar e interpretar graficamente os processos de mudança 
de estado físico (temperatura X tempo) da água e outras substâncias. 

CM 7 - Interpretar graficamente a mudança de estado físico de uma substância pura e 
de misturas. 

CM 8 -Identificar pressão e temperatura como fatores importantes durante a mudança 
de estado físico de uma substância. 

CM 9 - Identificar ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade como propriedades dos 
materiais 

CM 10 - Compreender os principais processos utilizados para a separação de misturas, 
isto é: filtração, decantação, destilação 

CM 11 - Conhecer as principais teorias que procuravam explicar a constituição da matéria 
ao longo da história. 

CM 12 - Compreender as leis ponderais de Lavoisier e de Proust. 

CM 13 - Compreender o conceito de átomo, a partir do modelo de Dalton, para explicar 
as Leis Ponderais. 

CM 14 - Estabelecer diferença entre substância simples e substância composta. 

CM 15 - Caracterizar os constituintes fundamentais do átomo (próton, elétron e nêutron) e 
compreender a construção do modelo atômico como um processo histórico (isto é 
reconhecer a existência do elétron para a concepção do modelo atômico de 
Thompson; compreender a radioatividade como um fenômeno natural e sua 
importância na evolução e o reconhecimento da existência do núcleo atômico do 
modelo atômico de Rutherford ). 

CM 16 - Obter noções simplificadas do modelo de átomo quântico moderno, incluindo a 
existência das sub-partículas (quarks, léptons e bósons) e dos modelos que 
também participaram da evolução da ciência (como a visão antiatomista, vortex de 
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Thompson, etc. 

CM 17 - Conhecer e aplicar a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus Pauling 
para átomos e íons 

CM 18 - Compreender os critérios utilizados na organização da tabela periódica. 

CM 19 - Diferenciar elemento químico de átomo, reconhecendo a existência de isótopos. 

CM 20 - Relacionar a posição dos elementos na tabela com o subnível mais energético 
da distribuição eletrônica, classificando os elementos em representativos e de 
transição. 

CM 21 - Relacionar a posição dos elementos na tabela com o subnível mais energético 
da distribuição eletrônica, classificando os elementos em representativos e de 
transição. 

CM 22 - Caracterizar metais e não metais, suas principais aplicações, evidenciando as 
particularidades dos gases nobres e do hidrogênio. 

CM 23 - Conceituar eletronegatividade, tamanho atômico e potencial de ionização e 
compreender a variação dessas propriedades ao longo de um período e/ou grupo 
da tabela periódica. 

CM 24 - Identificar que os átomos, nos agregados atômicos, interagem por meio de 
forças atrativas e repulsivas denominadas ligações químicas. 

CM 25 - Compreender que os diferentes tipos de ligação estão associados às 
propriedades periódicas eletronegatividade, raio atômico e potencial de ionização 

CM 26 - Relacionar a teoria do octeto aos modelos de ligações iônicas e covalentes. 

CM 27 - Representar as principais substâncias formadas pelas ligações iônicas (isto é: 
alcalinos e alcalinos terrosos com calcogênios e halogênios) e covalentes (isto é: 
H , O , N , Cl , NH , H O, HCl, CH ). 

CM 28 Associar a existência de diferentes tipos de ligações químicas às propriedades de 
materiais do cotidiano. 

CM 29 - Perceber que as transformações químicas das substâncias são causadas pelo 
favorecimento de novas interações entre as partículas constituintes dessas 
substâncias, nas mais diversas situações 

CM 30 - Distinguir, a partir do conceito de escala de eletronegatividade de Pauling, o 
caráter iônico e o caráter covalente de uma ligação. 

CM 31 - Representar as ligações covalentes, ressaltando a característica do carbono na 
formação de cadeias em moléculas orgânicas 

CM 32 - Compreender as interações intermoleculares (isto é, ligação de hidrogênio, 
interações dipolo-dipolo, dipolo-induzido) e relacioná-las às propriedades físicas: 
ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. 

CM 33 - Relacionar a solubilidade de compostos orgânicos e inorgânicos em água, 
enfatizando o papel dos tensoativos. 
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CM 34 - Representar as ligações covalentes, ressaltando a característica do carbono na formação 
de cadeias em moléculas orgânicas. 
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8. APÊNDICE 
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8.1. Currículo Mínimo do 1º ano do ensino médio contextualizado 
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