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INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz o desenvolvimento da pesquisa

sobre o currículo integrado com sujeitos da Educação de

Jovens e Adultos (EJA) e a Educação Profissional (EP) no

ensino médio com formação integrada para jovens e adultos

trabalhadores, no Instituto Federal de Goiás (IFG), no curso

Técnico em Cozinha, Campus Goiânia-Goiás.

OBJETIVO

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar os desafios e

possibilidades de construção do conceito de densidade com os

educandos da EJA integrados a Educação Profissional no

curso técnico em Cozinha, na disciplina de química I e/ou II.

METODOLOGIA

• A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa com caráter

descritivo exploratório;

• Integração dos professores; resultados alcançados,

envolvimento e a reação dos alunos;

• Interpretação de textos a respeito do tema de forma

dialogada e histórica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, percebe que o estabelecimento do conceito de

densidade foi de difícil construção, isto é, complexo para se

estabelecer como tal. Isto se reflete em toda a história, nos

estudos de cientistas, e ainda hoje se estabelece a relação de

densidade com peso e o não se relaciona com o volume.

Talvez, a dificuldade maior esteja em se de fato tratar a

densidade, uma propriedade que é expressada como uma

relação entre duas grandezas (massa e volume). De outro

lado, para dar conta de enfrentar o desafio de construir

conceitos, com o público de jovens e adultos sujeitos de

conhecimento e saberes, o professor da educação profissional

e tecnológica, conforme Moura (2008), deve ter formação

inicial e continuada, políticas públicas de formação para os

professores da Educação Profissional e Tecnológica,RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aproximação da Educação de Jovens e Adultos com a

Educação Profissional apresenta particularidades e desafios

desde a criação do Proeja - Programa de Educação

Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de

Jovens e Adultos – em 2006 pela Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação

nos Institutos Federais. Buscou-se entender a natureza do

curso técnico em cozinha na modalidade EJA, do Instituto

Federal de Goiás (IFG), sabendo que o perfil do jovem e adulto

trabalhador, que são sujeitos histórico culturais (OLIVEIRA,

1999), sujeitos de saberes, e que não se deve negar: o

conhecimento que foi historicamente construído aos

trabalhadores; nem os seus saberes vividos. Este

conhecimento histórico é de direito dos trabalhadores, e

nesse sentido trabalhou-se a compreensão do conceito de

densidade, para contribuir com a sua atuação e na sociedade

como cidadão, consumidor não ficando apenas na restrita

visão do cotidiano.

Partiu-se do posicionamento político que o currículo não

neutro é como um campo de resistência. Nesse sentido,

pretende-se contribuir para se alcançar um currículo integrado

em que a formação geral seja indissociável da formação

profissional em todos os níveis de educação para os

trabalhadores. (GAUDÊNCIO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).

Os relatos dos alunos do público de jovens e adultos

trabalhadores conferem com a literatura (MORTIMER, 1997)

em que entendem o conceito de densidade limitado a

compreensão de que o que possui menor densidade flutua e o

que apresenta maior densidade afunda. Isto é, deve ser

problematizado, pois nem todo o material que é de maior

densidade como a agulha que é de ferro afunda, podendo ela

flutuar na superfície da água, sendo que a densidade da água

é menor (d=1g/cm3 ) em relação ao material ferro.


