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Este artigo objetiva analisar os documentos dos referenciais curriculares da Secretaria de Estado da Educação de
Sergipe (SEED/SE), para averiguar como as novas propostas de ensino contribuirão para o processo de
aprendizagem. Foi escolhido o conteúdo de cálculo estequiométrico, pois é um conteúdo que apresenta certo
interesse para sociedade, principalmente nas fábricas e indústrias que trabalhem com reagentes químicos. Assim,
tomando como base os seguintes autores: Silva (1999), Sacristán (2000) e Lopes (2007), esta pesquisa irá contribuir
tendo como um viés, um currículo flexível dentro de um contexto escolar, cultural, interdisciplinar e contextual. Mostra
também, que pesquisas na área de educação em química têm aumentado nos últimos anos no intuito de melhorar a
qualidade do magistério na educação básica e superior.

1. INTRODUÇÃO

Pretende-se compreender o termo currículo e a sua função dentro do contexto educacional e socializador nas
inter-relações humanas e na aprendizagem. Será feita uma investigação a respeito do mesmo, pois se acredita que
seja fundamental conhecer esse termo, bem como suas nuances e influências no âmbito escolar.

Como professor de Química da Educação Básica em regência de classe na rede pública, presencio situações de
caráter administrativo, entre elas: muitas unidades de ensino das escolas públicas estão distantes da realidade e das
exigências da atualidade no processo de informatização, quando comparados com alguns avanços tecnológicos,
como por exemplo: é possível encontrar laboratórios de informática com ausência de computadores, e quando tem,
falta o acesso à internet, acontece uma realidade parecida nos laboratórios de Química, quando tem o espaço físico,
muitas vezes apresenta ausência dos equipamentos para realizações das práticas experimentais.

Tais situações devem ser interpretadas como uma visão sucinta de algumas problemáticas que a educação brasileira
vem passando ao longo de muitos anos, e neste caso, no estado de Sergipe. Além de estar ministrando aula, participo
do programa pré-universitário ofertado pela rede estadual, administrado pelo Departamento de Apoio ao Sistema
Educacional (DASE), na preparação dos alunos das escolas pública para ingressar na Universidade Federal de
Sergipe (UFS) e outras faculdades.

Nesse cenário, tenho o contato direto com os alunos, seja na escola ou nos pólos do pré-universitário. Percebe-se as
dificuldades dos estudantes quando deparados com os conteúdos da disciplina de Química. Para melhor delimitar
essas dificuldades, o conteúdo de cálculo estequiométrico (também conhecido como estequiometria) é um deles. Tal
conteúdo é experienciado na confecção de bolos, na aplicação de reagentes para o tratamento da água, até mesmo,
na manipulação do cimento, areia e água para a construção de uma casa. Além disso, é possível constatar que desde
2009 até 2016, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) vem cobrando a cada ano no seu processo seletivo
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questões de estequiometria.

Tais exemplos demonstram a relevância da estequiometria para sociedade, mas, para isso, faz-se necessário o
entendimento correto de sua aplicação. Logo, a escola tem um papel importante, é lá, no 1º ano do ensino médio que
esse conteúdo é explorado e fornece o suporte devido para as questões utilizadas nas séries do 2º e 3º anos.
Também é possível verificar pesquisas recentes no ensino de Química com a palavra chave estequiometria dos
seguintes autores: Oliveira (2016); Primo e Princinotto (2016) e Morais (2016), na website do Encontro Nacional de
Ensino de Química (ENEQ), na sua XVIII edição em Florianópolis, SC, Brasil.

Diante de tais fatos e apoiado nas concepções de currículo dos autores: Silva, (1999), Sacristán (2000) e Lopes
(2007), este artigo vem ressaltar como os Referenciais Curriculares da SEED e da BNCC vem propor novas melhorias
para o ensino da rede pública e como elas estão sendo aplicadas na prática, após usa elaboração teórica.

2. REFERENCIAL CURRICULAR

2.1 Processo histórico e Currículo

Foi nos Estados Unidos, em meio a um contexto histórico da industrialização, a educação vivencia os diferentes
interesses políticos, econômicos e culturais. Nesse período, começa-se a moldar a educação de massa de acordo
com os interesses industriais. Tendo como foco para sua realização a formação de trabalhadores especializados.
Diante destes fatos que Franklin Bobbit em 1918, escreve o seu livro The curriculum. Segundo Silva (1999), o autor
afirma que: “a escola deveria apresentar a mesma filosofia de uma empresa ou indústria. A educação deveria
funcionar de acordo com os princípios da administração científica propostos por Frederick Taylor [...]” (SILVA, 1999, p.
23).

Ainda nesse contexto, e de acordo com Malta (2013), o modelo de currículo de Bobbit se consolida em 1949, quando
Ralph Tyler escreve seu livro intitulado Basic Principles of Curriculum and Instruction. Tyler propunha quatro
questionamentos básicos, a primeira, quais objetivos a escola procura atingir Segunda, quais experiências
educacionais podem atingir esse propósito Terceira, como organizar essas experiências educacionais Quarta, qual a
certeza desses objetivos terem sido alcançados Tais paradigmas começam a ter influência nas próximas quatro
décadas, inclusive, no Brasil.

Em meio às adaptações que o currículo passou, desde os anos 1920, com a revolução industrial, passando pela na
visão pós-modernista e pós-estruturalista (SILVA, 2006). Foi a partir dos anos 70, que os modelos tradicionais de
currículo começam a ser contestado. “[...] Na perspectiva de Bobbit, a questão do currículo se transforma numa
questão de organização. O currículo é simplesmente uma mecânica” (SILVA, 1999, p. 24). Contrapondo essa ideia,
Sacristán (2000, p.15-16) afirma que:

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de
pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, que
tampouco se esgota na parte explicita do projeto de socialização cultural nas escolas. É
uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que determinada instituição tem,
que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais
se encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que comumente
chamamos de ensino. O currículo é uma prática na qual se estabelece diálogo, por assim
dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele,
professores que o modelam.

Desta forma, o currículo pode ser entendido como uma construção social e sua práxis é modelada por várias ações,
entre elas: as práticas políticas e administrativas. “O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto,
dirige-se a determinados professores e alunos, serve-se de determinados meios, cristaliza, enfim, num contexto, que é
o que acaba por lhe dar o significado real [...]” (SACRISTÁN, 2000, p.21).

Diante dos acontecimentos, Neto e Maciel (2008), relatam que foi na época da colonização do Brasil que Santo Inácio
de Loyola, conhecido como defensor dos índios, fundou no país europeu em 1540, a Companhia de Jesus, cujos
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membros são conhecidos como jesuítas. Sendo o marco inicial para a introdução dos processos educativos. Desta
forma:

O Projeto Educacional Jesuítico não era apenas um projeto de catequização, mas sim um
projeto bem mais amplo, um projeto de transformação social, pois tinha como função
propor e implementar mudanças radicais na cultura indígena brasileira. Ou seja, era um
projeto de transformação social, pois tinha como função propor e implementar alterações
profundas na cultura indígena brasileira. (NETO; MACIEL, 2008 p. 173-174).

Esses autores ainda afirmam que a presença dos Jesuítas no Brasil tinha interesses do Papa e da Coroa Portuguesa.
O desafio era a ensinar a obediência absoluta a seus superiores e a perfeição humana mediada pela palavra de Deus.
Em tal época, a Igreja Católica vivencia a reforma protestante e parte para o contra ataque no combate das heresias e
conversão dos pagãos. Nesse mesmo cenário, Neto e Maciel (2008), mostram que no ano de 1549, o padre Manoel
da Nóbrega funda na Bahia a primeira escola de ler e escrever, ficando no cargo de Provincial até 1559, onde ele
pôde realizar vários trabalhos catequéticos e entre ele, um plano de estudo.

O plano de estudos organizado pelo padre Manuel da Nóbrega consistia em duas fases: na
primeira fase, considerada como do ensinamento dos estudos elementares, era constituída
pelo aprendizado de português, do ensinamento da doutrina cristã e da alfabetização. Para
a segunda fase do processo de aprendizagem idealizado por Manuel da Nóbrega, o aluno
teria a opção para escolher entre o ensino profissionalizante e o ensino médio, segundo
suas aptidões e dotes intelectuais revelados durante o ensino elementar. Como prêmio
para os alunos que se destacassem nos estudos da gramática latina, previa-se o envio em
viagem de estudos aos grandes colégios de Coimbra ou da Espanha (NETO; MACIEL,
2008 p. 173-174).

O padre Manoel foi substituído pelo padre Luís Grã em 1559. A Companhia de Jesus deixa de praticar sua atividades
em 1759, com o Decreto-lei 3 de setembro de 1959, sendo confiscados seus bens pelo Ministro do Estado, Marquês
de Pombal. Percebe-se através desses relatos, um ponto positivo para a Igreja Católica no processo da alfabetização,
apesar de vários interesses ocorridos, é um marco importante nos primórdios dos primeiros passos da educação
brasileira.

Diante desse panorama, colocam-se em discussão quais desafios e avanços a educação pública adquiriu nos dias
atuais desde a colonização. Assim, propõe-se analisar a fundamentação do Referencial Curricular da Rede Estadual
de Ensino de Sergipe da Secretaria Estadual da Educação (SEED) e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), e
como suas propostas vêm contribuir para um ensino interdisciplinar e contextualizado nas escolas públicas. Além
disso, levantar questões que possam cooperar para o ensino de Química na concepção de currículo de Sacristán
(2000) e Lopes (2007).

2.2 Ensino de Química no Brasil

Recorrer às ocorrências históricas, mesmo que sucinta, é uma forma de aferir a origem dos primeiros passos do
Ensino de Ciências em Química. Segundo Schnetzler (2002), a primeira reunião da Sociedade Brasileira de Química
(SBQ), aconteceu em São Paulo no ano de 1978. Nesse contexto, os participantes desse evento discutiram as
dificuldades e propuseram a criação de estudos e pesquisas para o ensino de química. “[...] É nesse quadro de
desestímulo à formação docente e de preocupações com a melhoria do ensino de química que podemos entender a
necessidade de se configurar um espaço, na comunidade química, para a área de pesquisa em ensino”
(SCHNETZLER, 2002 p.17).

Nesse mesmo cenário, é possível constatar a importância da SBQ desde a sua criação em 1977, até os dias atuais.
Suas reuniões anuais acontecem, geralmente, na última semana de maio, totalizando em 2017, um número total de 39
eventos. Na sua website encontram-se inúmeros artigos de sua revista, Química Nova. Grande parte dos trabalhos
publicados foi direcionada ao ensino superior. Entretanto, o desafio não para aqui, vivemos em uma sociedade
complexa, preparar os jovens e adultos para participar de forma autônoma requer traçar novas estratégia de ensino.
Nessa mesma abordagem, Pontes (2008) afirma que a dificuldade de o aluno em entender Química, está em não
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perceber o significado ou a importância do que estudam. São, muitas vezes, conteúdos distantes de sua realidade.

Além disso, Pimo e Princinoto (2016, p.2), apresentam que: “[...] tradicionalmente, o ensino sobre cálculo
estequiométrico é realizado por meio de uma abordagem isolada, sem qualquer relação com o cotidiano do aluno,
seguida de exercícios de fixação, valorizando um processo de memorização que não contribui para um processo de
aprendizagem significativa.” Percebe-se na prática docente inclinações que priorizam a reprodução do conhecimento
de forma mecânica. Entretanto, a disciplina Química compõe o currículo do ensino fundamental e médio. No espaço
escolar, o ensino dessa matéria tem que promover no aluno condições de ler o mundo em que está inserido, deve,
também, propiciar a formação de cidadãos críticos.

Diante do exposto, para ter uma aprendizagem recheada de significados para o cotidiano do aluno, o docente deve
obter seleções de temas e conteúdos relevantes que respeite as orientações curriculares, explorando
progressivamente a evolução cognitiva do discente. Juntamente, com uma boa base metodológica. Tais
procedimentos são importantes para não ter um acúmulo de conhecimentos sem nenhum contexto. “Uma parte desta
responsabilidade está direcionada para a escola. É neste espaço que o papel do professor - o papel principal - é
ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los [...]” (MORAN, 2000).

É com esta preocupação do âmbito escolar que Giardinetto (1999, p.91) faz o seguinte apontamento.

A formação do indivíduo humano-genérico se dá em várias instâncias da vida social.
Particularmente na escola, essa formação é garantida porque aí se desenvolve um trabalho
metódico e sistemático que tem como função precípua, a de possibilitar, a todo indivíduo, o
acesso ao saber sistematizado, indispensável para sua participação na sociedade. O
indivíduo precisa da escola não para legitimar o conhecimento que ele já produziu, mas
para ter acesso ao conhecimento que ele não é capaz de elaborar e sistematizar

Quanto à citação do autor, é possível perceber a importância do acesso ao conhecimento em situações onde o
indivíduo não tenha a habilidade e competência devida. Assim, na disciplina de Química, a estequiometria é um
conteúdo muito importante, pois tem várias aplicações no nosso cotidiano, entre elas: utilizar a quantidade correta de
agrotóxicos em uma plantação, na fabricação de cerâmica e cimento, auxiliando na dosagem de cloro no tratamento
do pH na piscina, na queima do petróleo para a obtenção de novas substâncias e, também, na construção civil, dentre
outras utilidades.

2.3 Referencial Curricular da SEED

Em janeiro de 2007, O Governo do Estado de Sergipe, realizou estudos de como estava à educação nas suas
unidades de ensino. Observaram-se altos índices de reprovação, evasão, abandono e distorção idade/série
(SERGIPE, 2011). Com esse levantamento, surge a necessidade da elaboração de um documento cuja proposta
esteja imersa em um referencial curricular. Sua elaboração teve a participação de um grupo de professores, em
regência de classe, com a devida experiência profissional. Pode-se afirmar que a Secretaria da Educação tem em seu
referencial que:

A sala de aula tornou-se o espaço de convivência entre práticas pedagógicas tradicionais e
o diálogo desafiador com meninos e meninas, que trazem conhecimentos e práticas
culturais, consideradas por alguns educadores, estranhas ao universo escolar, as quais
acarretam, não raramente, ruptura da hierarquia tradicional e corrosão da autoridade
docente (SERGIPE, 2011, p.10).

Diante do exposto, faz-se necessário encontrar meios para superar as observações citadas acima. A sala de aula é
um local em que a cultura é um ponto crucial na aprendizagem, os alunos têm experiência de mundo, e como tal, tem
dúvidas relevantes que nem sempre são valorizadas diante de uma prática tradicional em que o professor é o “único
que tem a voz e a vez”. Para erradicar esta situação, a Secretaria da Educação propõe:

O Currículo Mínimo de Referência contribui para minimizar tais distorções e possibilita a
constituição de conteúdos e métodos que dialoguem com as novas exigências do mundo
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contemporâneo, em que a aprendizagem passe a ser o objetivo principal da prática
educativa. Para tanto, os conteúdos e as metodologias devem ser atreladas ao
desenvolvimento de competências e habilidades que permitam a incorporação de novos
valores e atitudes necessárias ao crescimento social dos nossos alunos, qualificando-os
dessa forma, para a continuação dos estudos e para a inserção no mundo do trabalho. Daí
a importância do currículo escolar, como elemento articulador de saberes e práticas e do
pluralismo social e político (SERGIPE, 2011, p. 9-10).

Esse documento deixa claro que sua execução não solucionará todos os problemas da educação, e também, não
dever ser visto como algo isolado, mas uma parceria entre os educadores que vivenciam a sala de aula. Em sua
concepção, tem a finalidade de democratizar o acesso às Universidades e a melhoria da qualidade de ensino na rede
pública. Como também, afirmar que possibilita uma condição social, digna e produtiva. Entretanto, é possível verificar
nas unidades de ensino certa divergência nesse enunciado. Cabe aqui um questionamento com base na minha
experiência na rede pública. O ambiente escolar não acompanhou a proposta deste referencial ou quem deu o aval
para a elaboração do mesmo esqueceu-se de ajustar a escola para se adequar a esse documento Nossa proposta
não está focada neste viés, porém, é válida essa pergunta como proposta para novos aprofundamentos sobre o
mesmo tema.

A forma como o referencial curricular de Sergipe organiza as competências gerais, habilidades, conteúdos e conceitos
básicos, não abrange tópicos que possam gerar discussão mais aprofundada sobre os problemas sociais. “[...] O
ensino de Química presente em nossas escolas, preza pela simples transmissão de conhecimentos químicos e está
muito distante do que o cidadão precisa conhecer para exercer a cidadania [...]” (SERGIPE 2011, p.195-196). Ainda
nesse mesmo documento, é possível verificar que as escolas públicas ensinam Química no interesse da aprovação
nas universidades.

3. O ENSINO DE CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO

Para chegar ao entendimento do conteúdo de cálculo estequiométrico, é necessário analisar alguns pontos
fundamentais, sem os quais não poderá compreender sua resolução. Em primeiro lugar, é preciso aprender sobre as
funções inorgânicas de ácido, base, sais e óxidos, suas nomenclaturas e propriedades e funções orgânicas. Segundo,
os tipos de transformações químicas como: mudança de cor, efervescência e precipitado. Terceiro, o balanceamento
químico, esse procedimento exige que a quantidade de átomos nos reagentes sejam as mesmas no produto, podendo
ter duas etapas principais: por tentativa ou pelo processo da transferência de elétrons, também conhecido como
óxido-redução.

Na sequência dos pontos fundamentais, temos a quarta etapa, em que será utilizado o uso massa atômica, estes
dados são disponíveis na tabela periódica e com isso, pode-se obter o cálculo da massa molar. O quinto passo, o
cálculo da quantidade de matéria, também conhecido como número de mol, podendo-se conseguir o valor de átomo,
molécula e volume nas condições favoráveis de ambiente e pressão. Por fim, a sexta etapa, que consiste em aplicar a
porcentagem em massa, rendimento, grau de pureza, excesso e limitante de acordo com o tipo de questão.

4. RESULTADOS E DISSCUSSÃO

No referencial curricular de Sergipe (2011), os conteúdos de Química estão divididos em quatro etapas, será tratado
nesse artigo as orientações para o entendimento do cálculo estequiométrico.

Nas Competências Gerais temos que:

i) Compreender cientificamente a Química presente nas situações do cotidiano, apropriando-se da linguagem química.

ii) Compreender os princípios químicos em uma visão macroscópica.

Na parte de Habilidades:

i) Compreender o símbolo dos principais elementos químicos na Tabela Periódica.
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ii) Usar modelos para explicar fenômenos como: condução de corrente elétrica e emissão de luz de diferentes cores.

iii) Compreender a finalidade de cada modelo.

Na parte de Conteúdos:

i) Tabela periódica: organização dos elementos químicos.

ii) Comportamento químico das substâncias: funções inorgânicas e orgânicas

iii) Lei de poderais: Lavoiseir e Proust;

iv) Cálculos químicos.

Por fim, nos Conceitos Básicos:

i) Propriedades dos elementos químicos.

ii) Ácidos, bases, sais e óxidos, funções orgânicas com significado no cotidiano

Propanona (acetona), etanol e metanol (álcoois), ácido acético (ácido carboxílico), hidrocarbonetos, elementos
químicos e átomos e moléculas.

De acordo com proposta deste referencial, Sergipe (2011, p.195-196).

O ensino de Química para cidadania deve propiciar a formação de cidadãos que saibam ler
melhor o mundo onde estão inseridos, como também, sejam capazes de transformá-lo para
melhor. Para tal, o professor deve utilizar temas sociais, tais como química ambiental,
química dos metais, recursos energéticos, alimentos e aditivos químicos, energia nuclear,
etc., para contextualizar os conteúdos. Esses temas têm como finalidade explicitar o papel
social da Química, as suas aplicações e implicações e demonstrar como o cidadão pode
aplicar o conhecimento na sua vida diária.

Pode-se notar que nas quatro etapas deste referencial, não mostra como e quais são os temas sociais que poderão
ser trabalhados, tampouco, sua contextualização. O que põe em evidência a fragilidade no momento de levar a
orientação pedagógica deste documento para prática. Ficado a cargo do professor a inclusão e articulação em sua
metodologia, os temas sociais e propor a contextualização e interdisciplinaridade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista do que foi abordado neste artigo, deve-se ter claro que o papel do Currículo Escolar não é tão simples. A
proposta curricular de Sergipe (2011) não vai melhorar a educação em sua totalidade, principalmente, a
administrativa, ela fornece direcionamentos para a aprendizagem. Desta forma, a prática do que foi documentado no
referencial ficará suscetível aos desinteresses dos profissionais da área, uma vez que, não foi identificada nenhuma
proposta ou articulação para a formação continuada do professor.

A capacitação deve ser de forma regular para o docente, é de fundamental importância para elaborar melhor sua
prática pedagógica, inclusive, na implementação de temas sociais e de como contextualizar. É possível encontrar na
rede pública de Sergipe, professores que tenham dificuldades de desempenhar essa implementação. Dentro desse
universo, o professor de Química está sujeito às várias nuances vivida na educação pública. O que dificulta o
desenvolvimento para o ensino do cálculo estequiométrico. Em uma dessas nuance, está a prática do currículo, sendo
essa, uma práxis e não um objeto estático.

Desta maneira, os resultados desta pesquisa chama a atenção para a relevância de sair da teoria para a prática. Este
artigo sinaliza para a necessidade de abordagens de temas sociais contextualizados, o que leva à reflexão, como os
professores das escolas públicas estão trabalhando estas questões Como o docente se articulará para melhorar o
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referencial curricular de Sergipe Pretende-se na minha prática docente, a partir desses resultados, aferir como o
cálculo estequiométrico está sendo abordado pelos professores de Química da rede pública na cidade de Aracaju,
Sergipe. Uma vez que, nessa cidade, existe um curso técnico em Química ofertado pelo IFS, o que possibilitará a
inserção para o mercado de trabalho.
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