
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

APRESENTAÇÃO 
 
Prezados colegas, 
 
Sou professora da rede pública estadual de ensino há 19 anos, sempre trabalhando no ensino regular 
noturno. Neste tempo, muitas mudanças de governos, materiais que chegaram sem maiores explicações, 
apostilas, pouca estrutura para o trabalho em nossas escolas e todas as muitas dificuldades que 
enfrentamos na rede. 
 
Sei que muitas vezes desanimamos. Mas, mesmo com todos esses problemas, ainda gosto, e muito, de 
estar em sala de aula. Muitas histórias e experiências de vida compartilhadas, muitas memórias. Ainda 
me recordo da primeira vez que cheguei numa escola estadual. Lembro-me de ter sido primeiramente 
barrada na portaria, pois tinha mais cara de aluna que de professora. Depois, me entregaram minha 
carga horaria e... vire-se. Peguei um dos livros de ensino médio considerado o “melhor do melhor” na época 
e foi assim que iniciei minha carreira de docente. 
 
Posso dizer que muitas coisas mudaram desde esse primeiro dia. Mais especialmente, o mundo e os 
nossos alunos mudaram. Hoje já não me imagino dando uma aula como há 19 anos. É preciso mais. 
 
Confesso que por um tempo andei angustiada e quase desisti da sala de aula. São muitos entraves, 
muitas batalhas diárias. Um dia, tentando explicar termoquímica com mil e quinhentas equações no 
quadro e diante de uma plateia apavorada de alunos me perguntei se era dessa forma mesmo que eu 
queria ensinar Química no ensino médio. Resolvi que não e busquei outros caminhos que acabaram por 
me levar ao Mestrado no Ensino de Ciências da UFF. E como foi bom! Novos amigos, muita troca de 
experiência, novidades, leituras enriquecedoras e reflexões. Nós, professores em sala de aula, talvez até por 
falta de tempo, não costumamos parar para refletir sobre nossas práticas. Somos ótimos pesquisadores, 
aplicamos metodologias e estratégias para ensinar, mas não temos o hábito de escrevê-las e divulga-las. É 
preciso mudar isso. É preciso acreditar no que criamos a cada dia para ensinar melhor. 
 
Pensando em todas as minhas dificuldades e de muitos colegas resolvi trabalhar com contextualização 
do ensino de química a partir do Currículo Mínimo de Química do 1º ano do Ensino Médio. Sei que este 
currículo em breve será revisto ou substituído em face à nova BNCC, mas o exercício a que me propus em 
relação ao o seu conteúdo pode ser adaptado para qualquer outra grade curricular.  
 
Então, vamos trabalhar! Sugestões e comentários podem ser encaminhados para o meu e-mail 
josygarciabrahao@gmail.com. 
 
Abraço a todos, 

Josy Garcia 
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1. Introdução: 

  
Este trabalho foi estruturado com base nos conteúdos selecionados pelo Currículo Mínimo da SEEDUC RJ 
(Secretaria de Estado de Educação RJ) para o 1º ano do ensino médio e tem o objetivo de auxiliar o 
professor a trabalhar com possibilidades de contextualização da grade curricular a partir de abordagem 
temática. 
 
Sabemos que a Química está alinhada com as tecnologias mais avançadas do mundo contemporâneo e 
presente diariamente em nossas vidas, mas nossos alunos sabem disso? O que podemos fazer para que eles, 
mesmo não desejando seguir uma carreira de cientista, compreendam nossa disciplina como parte do seu 
dia a dia? Precisamos motivar nossos estudantes e ajudá-los a entrar no nosso mundo microscópico que 
também pertence a eles. Para Chassot (2018):  
 

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)  

 
Foi pensando em como podemos trabalhar essa Química encharcada de realidade do nosso tempo mesmo 
com conteúdos pré-determinados e fazer uma educação em química para que todo jovem, 
independentemente da sua classe social, possa ter acesso ao conhecimento é que chegamos aos caminhos 
da contextualização.  
 
A partir da proposta do Currículo Mínimo da SEEDUC RJ para o 1º ano do Ensino Médio (Rio de Janeiro, 
2012) adotado nas escolas da rede pública estadual em 2012 realizamos um exercício de reconstrução de 
conteúdos bimestrais alinhados com os princípios da contextualização, que pode ser usada para qualquer 
outra grade curricular. Cabe ressaltar que entendemos o Currículo Mínimo como um norteador de 
conteúdos a ser adaptado para diversas realidades educacionais da rede pública estadual e não 
pretendemos discutir aqui as polêmicas geradas durante sua implementação.  
 
Porém, antes de realizar este exercício foi necessário compreender um pouco mais sobre o significado de 
um currículo no processo educacional, a fim de entender suas relações com a escola, com a seleção de 
conteúdos, com nossa prática docente bem como compreender um pouco mais sobre processos de 
contextualização. 
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2. Afinal o que é 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? Segundo 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) 

 

Desta forma, é necessário compreender as principais teorias de currículo, suas diferentes visões sobre o 
conhecimento escolar e suas influências nos debates e políticas curriculares atuais na educação brasileira. 
 
3. Teorias do Currículo e relações de poder 

 
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 Bobbitt publicada em 1918 como o marco no 
estabelecimento do currículo como campo especializado de estudos. Bobbit defende que é função do 
currículo 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 tem como principal representante Bobbit e se baseia na teoria de administração 
econômica de Taylor. Nesta visão:  

[...] 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) 

Esta visão de currículo ficou conhecida como TEORIA TRADICIONAL centrando a discussão sobre o currículo 
em questões técnicas, principalmente na década de 1960 com o advento do tecnicismo. Nela há uma 
ligação estreita entre currículo e avaliação, propondo que a avaliação do rendimento dos alunos demonstre 
a eficiência da implementação do currículo. 
 
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. 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.  
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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. 
 
Para Lopes e Macedo: 

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). 

 

Ainda no fim da década de 70 surgem os primeiros estudos pós- estruturais do currículo, tornando-se 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 
estudantes. 
 
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. Surgem então as TEORIAS POS-CRÍTICAS do 
currículo fortemente influenciadas pelo Multiculturalismo, 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, que questionam essa “cultura comum” e 
reivindicam a inclusão de contribuições de outras culturas a ela subordinadas, divergindo, porém, em 
aspectos importantes. 
 
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 no relativismo das teorias pós-críticas 
estão autores como Michael Young, Duarte, Saviani dentre outros, que defendem um currículo que valorize 
a objetividade científica e histórica dos conteúdos que devem ser transmitidos na escola. 
De uma forma resumida, os conceitos que embasam as principais Teorias do Currículo encontram-se 
Quadro 1:  
 

Teorias Tradicionais Teorias Críticas Teorias Pós-Críticas 

Ensino 

Aprendizagem 

Avaliação 

Metodologia 

Didática 

Organização  

Planejamento  

Objetivos  

Eficiência 

Ideologia 

Reprodução cultural e social 

Poder 

Classe Social 

Capitalismo 

Relações sociais de produção 

Conscientização 

Emancipação e libertação 

Resistência 

Identidade, alteridade, diferença 

Subjetividade 

Significação e discurso 

Saber-poder 

Representação 

Cultura 

Gênero, raça, etnia, sexualidade 

Multiculturalismo   

Quadro 1 – Teorias do Currículo e características (fonte: adaptado de Silva, 2007, p.). 

 
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. (...) 
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(...) 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) 

 
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 as mesmas, 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 para os mais ricos.  
 
Sabendo disso nos cabe uma reflexão. O que nós professores que somos a ponta dessa cadeia estamos 
fazendo? É nessa escola de pobres e ricos que acreditamos? O que queremos para os nossos jovens da escola 
pública: acolhimento social ou contribuir para que eles possam trilhar novos caminhos?  

 
Fiz a minha escolha. Eu tento todo dia transmitir a eles um conhecimento que possa lhes dar novas 
perspectivas, que os libertem dessa máquina perversa de exclusão. Cabe a cada um de nós entender nosso 
papel na sala de aula, na escola e nas discussões sobre educação das quais muitas vezes nos abstemos de 
participar. Faço esse convite a vocês. Repensar práticas, reencontrar os motivos que nos levaram à sala de 
aula, pois mesmo em condições muito adversas em nossas escolas, podemos fazer a diferença na vida dos 
nossos jovens.  
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5. O que é contextualizar? 
 
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). 
 
O princípio da contextualização se constitui em um dos fundamentos pedagógicos centrais das reformas do 
ensino médio implantadas no Brasil desde o final dos anos de 1990. Nos documentos oficiais 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 fortemente referenciadas na 
nova Base Nacional Curricular Comum – BNCC (Brasil, 2018) para o ensino médio:  

 

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). 

 

Lopes (2002) considera que a interpretação da contextualização nos documentos oficiais se refere a 
valorizar conhecimentos prévios do cotidiano, e embora teça críticas a esses documentos que considera 
ambíguos para atender diversos grupos sociais, produzindo documentos com discursos híbridos “por 
apropriação de múltiplos discursos curriculares, nacionais e internacionais, oriundos de contextos 
acadêmicos, oficiais e das agências multilaterais” (LOPES, 2002, p. 390). A pesquisadora também afirma que 
esses documentos são voltados para formação do aluno para inserção social no meio produtivo, porém 
identifica a importância de se valorizar o cotidiano o que o aluno já sabe. Para Pellegrin e Damazio (2015) 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.  
 
Diversos pesquisadores trabalham os conceitos de contextualização, seus objetivos e funções que podemos 
descrever resumidamente no Quadro 1: 
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Quadro 2 – Conceitos de contextualização, seus objetivos e funções (Fonte: autor). 

 
 

ENTENDIMENTO DE CONTEXTUALIZAÇÃO OBJETIVO FUNÇÃO 

Aplicação do conhecimento químico (AC) Chamar a atenção do aluno, aguçar sua 
curiosidade, porém exclusivamente 
motivacional, com único propósito de ensinar 
conteúdos (LUTFI, 1992 apud SILVA, 2007)  

Pretexto para o desenvolvimento dos conteúdos químicos 
através da exemplificação (MARCONDES, 2007). 
Apresentação de ilustrações e exemplos de fatos do cotidiano 
ou aspectos tecnológicos relacionados ao conteúdo químico que 
está sendo tratado 

Descrição científica de fatos e processos (DC) Fornecer explicações para fatos do cotidiano e 
de tecnologias através de conhecimentos 
químicos estabelecendo ou não relação com 
questões sociais. A temática está em função dos 
conteúdos (SANTOS; MORTIMER, 1999). 

Informação sobre o mundo físico a partir de processos 
produtivos socialmente importantes com foco em trazer 
conhecimentos científicos ao aluno (MARCONDES, 2007).. 

Compreensão da realidade social (CRS) Utilizar o conhecimento químico como 
ferramenta para o enfrentamento de situações 
problemáticas. O conhecimento científico está 
em função do contexto sócio-técnico 
(AIKENHEAD, 1994). 

Desenvolvimento de atitudes e valores para desenvolver 
competências de análise e julgamento (SILVA, 2007) 

Transformação da realidade social (TRS)  Discussão de situações problemas 
de forte teor social, buscando sempre, o 
posicionamento e intervenção social por parte 
do aluno na realidade social problematizada. Os 
conteúdos estão em função da problemática em 
estudo ( LUTFI, 1992) 

 Processo de conhecimento da realidade, julgamento e 
intervenção (MARCONDES, 2007)..  . 



 

13 
 

No entanto, Nascimento (2017) embasada nas pesquisas de Kato e Kawasaki (2011), Wartha; Silva e 
Bejarano (2013), Silva e Marcondes (2010), Macedo e Silva (2014) sobre as visões de 
contextualização de professores e suas práticas pedagógicas que, embora estes reconheçam a 
importância e relevância do ensino baseado em contexto como uma forma de motivar o aluno e 
tornar a química mais relevante, encontram dificuldades na elaboração de materiais e do trabalho 
pedagógico em sala de aula, seja por não compreender as perspectivas da contextualização ou por 
não saber como utilizá-la na elaboração de material contextualizado.  
 
 Para Nascimento (2017), 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 (2017): 
 

“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) 

Sabendo das nossas próprias dificuldades para trabalhar o conteúdo de química de forma 
contextualizada, buscamos na literatura disponível ferramentas que nos ajudem neste trabalho. 
Chegamos à metodologia proposta por Marcondes (2007) de contextualização por abordagem 
temática e usamos o currículo mínimo do 1º ano do ensino médio para realizar nosso exercício.  
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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 e identificação das referências à contextualização foi realizada a reestruturação do 
Currículo Mínimo para o 1º ano do ensino médio 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 orientações de 
Marcondes (2007) para abordagem temática.   
 
Marcondes (2007) propõe uma estruturação de unidades didáticas contextualizadas a partir de 
temas que considerem três etapas pedagógicas: uma 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 seu conhecimento sobre o assunto: 
 

:  

Figura 1 – Estrutura conceitual para elaboração de unidades temáticas segundo Marcondes apud Silva (2007). 

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. 
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3. Foi considerada a facilidade dos temas/problemas em relação às três etapas pedagógicas 
propostas: introdução com visão geral a 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. 
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 contextualização a estruturação do 
conhecimento químico para cada bimestre e facilitar a correlação com o Currículo Mínimo: 
 

 

 

Categorias 

Constituição de materiais 

Propriedade das substancias 

Modelos explicativos 

Tabela Periódica 

Transformação  

Quadro 3– Categorias de conhecimento químico utilizado (fonte: autor). 

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 2 e a terceira com uma sugestão de 
materiais de apoio para uso em sala de aula: 
 

 
Figura 3 – Categorias de conhecimento químico utilizado (fonte; autor). 

Como exemplo, o quadro abaixo mostra um desenvolvimento possível para o 1º bimestre do 1º ano 
do ensino médio, baseado no Currículo Mínimo a partir da contextualização por abordagem 
temática: 
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Figura 4 – Desenvolvimento de Estrutura conceitual para elaboração de unidades temáticas – 1º ano do ensino médio baseado no 
modelo de Marcondes (2007). 

 

Apresentamos o Currículo Mínimo de Química para o 1º ano do ensino médio desenvolvido para a 
abordagem temática contextualizada. 
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7. Conclusão 
 

Com este trabalho procuramos mostrar novas formas de enxergar o Currículo, através de suas 
teorias e seus desdobramentos nas políticas públicas adotadas no Brasil, além de apresentar a 
contextualização por abordagem temática a fim de auxiliar o professor no seu trabalho em sala de 
aula.  
 
Sabemos de todas as nossas dificuldades na rede pública, nossos desafios diários e outros que ainda 
estão por vir e é por isso que achamos extremamente necessário abordar não só a contextualização, 
mas também os fundamentos teóricos que vem embasando as políticas públicas educacionais 
brasileiras e seus desdobramentos. O professor necessita se apropriar deste conhecimento e entrar 
nessas discussões, pois é o elemento central desta engrenagem.    
 
A abordagem temática mostrou-se um caminho viável apara a contextualização do Currículo 
Mínimo, que pode ser usada para qualquer outra grade curricular.  
 
Faço um convite a vocês para pensar um pouco “fora da caixa”. Para ensinar Química podemos ter 
vários caminhos e possibilidades. A contextualização é apenas uma delas cabendo a nós professores, 
e a mais ninguém, escolher a melhor estratégia para ensinar. 
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