
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS
Departamento de Áreas Acadêmica I

Departamento de Áreas Acadêmicas II

Coordenação de Hotelaria e Turismo/Coordenação de Química 

Pesquisa OBDUC

PROJETO:

Densidade: abordagem interdisciplinar na EJA – intervenção metodológica

 

                                                       

Goiânia 
 2015

Jacqueline Maria Barbosa Vitorette
Selene Carvalho Martins



2

1. TÍTULO: DENSIDADE: abordagem interdisciplinar na EJA- intervenção metodológica.

2. LINHA DE PESQUISA: Currículo integrado e formação integrada 

3. JUSTIFICATIVA

         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 2007 pela Secretaria de

Educação  Profissional  e  Tecnológica  (Setec)  do    Ministério  da  Educação  nos  Institutos

Federais. 

 Busca-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 é 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 pretende-

se trabalhar 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.

Parte-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). 

Por fim, os projetos interdisciplinares surgem como uma necessidade histórico-cultural

e pedagógica para proporcionar um caminho para a aprendizagem significativa dos alunos,

trabalhadores jovens e adultos da formação básica como direito.

4. OBJETIVOS E PERGUNTAS DA PESQUISA

      O objetivo geral desta pesquisa é 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. Os objetivos específicos são:
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 Identificar o que os alunos entendem por densidade.

 Problematizar e contextualizar o cotidiano 

 Definir densidade;

 Julgar se a densidade é uma propriedade característica de uma substância;

 Verificar se a densidade permite diferenciar uma substância de uma mistura.

 Contribuir para formar um sujeito politécnico;

 Integrar teoria e a solução de problemas reais.

 Colaborar com a estrutura do curso em eixos temáticos, que são:

1) Trabalho, Cultura e Alimentação;

2) Conhecimento, Tecnologia e Alimentação;

3) Sujeito, Desenvolvimento e     Responsabilidade Sócio-ambiental

4)  Serviços de Alimentação e Mercado x   Gestão e Alternativa de Trabalho e Renda.

            Para atingir esses objetivos, a pesquisa se orientará pelas seguintes perguntas:

 O que os alunos entendem por densidade?

 Para que se se estuda o significado de densidade? Até que ponto o seu entendimento

contribuí para sua atuação social e política na sociedade e profissional como técnico

em cozinha, existe relação?

 Como seria possível determinar experimentalmente a densidade de uma substância?

 Como integrar o conceito de densidade com a solução de problemas reais?

De outro lado conforme (RODRIGUES; VITORETTE, 2014) o professor educador deve se

questionar quem são estes educandos da Educação de Jovens e Adultos. No caso específico os

educandos do primeiro período de 2015, do curso técnico em cozinha integrado a Educação

Profissional, no nível médio na modalidade EJA, câmpus Goiânia,  do Instituto Federal de

Goiás.  Destacam,  (RODRIGUES;  VITORETTE,  2014),  que  é  determinante  e  necessário

atentar  para  a  questão:  como  os  educandos  da  EJA produzem  o  conhecimento  e  como

aprendem? Grandes são os desafios para socializar o conhecimento que foi historicamente

construído com a classe trabalhadora, na perspectiva de atender o seu direito a educação. Se

construiu um questionário para melhor caracterizar os educandos do primeiro ano do técnico

em cozinha de 2015, 1º semestre, que se encontra como apêndice I no final deste projeto de

pesquisa.
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (alguns pontos para serem desenvolvidos)

       O Decreto nº 2.208 de 1997 reformula o ensino profissional que passa a integrar as dife-

rentes formas de educação e trabalho à ciência e à tecnologia, com o objetivo de atender o

aluno matriculado ou o egresso do ensino básico bem como os trabalhadores em geral.  Para  

Frigotto (2005), a orientação do referido decreto e seus desdobramentos buscou uma media-

ção da educação conformada às novas formas do capital globalizado e de produção flexível,

através da formação de um trabalhador  produtivo, adaptado, adestrado, treinado, ainda que

sob uma ótica polivalente.

     A Educação Profissional de nível médio no Brasil atualmente é regulada pelo Decreto nº

5.154 de 23 de julho de 2004. 

       Diferentes perspectivas para a formação dos trabalhadores: uma perspectiva de submissão

aos interesses imediatos do mercado  e outra voltada para  estratégias de emancipação por

meio de uma educação  que atenda aos interesses contra hegemônicos da classe trabalhadora,

baseada no conceitos marxistas  de politecnia,  de escola unitária e de formação omnilateral,

uma  formação que tem o homem - e não o mercado - como principal referência, integrando  o

trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia. (SAVIANI, 2007).

      Ramos (2007) no seu texto “Concepção do ensino médio integrado à educação profissio-

nal”, retrata que a formação omnilateral é o primeiro sentido da integração, numa concepção

de formação humana com base na integração de todas as dimensões da vida no processo for-

mativo: o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho compreendido como realização humana

inerente ao ser (sentido ontológico) e como prática econômica; a ciência como os conheci-

mentos produzidos pela humanidade que possibilitam o contraditório avanço produtivo; e a

cultura que compreende os valores éticos e estéticos que orientam uma sociedade. 

      O Documento Base do Proeja - Programa Nacional de Integração da Educação Profissio-

nal com a Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos, ao abordar a finalidade da

formação integral, descreve que:

A finalidade da formação integral é a superação da dualidade histórica
presente na educação brasileira entre teoria e prática e cultura geral
versus cultura técnica. Essa dualidade não é fruto do acaso, mas sim
da separação entre a educação proporcionada aos filhos das classes
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média-alta  e  alta  e  aquela  permitida  aos  filhos  dos  trabalhadores.
(BRASIL, 2007, p. 26)

Neste sentido, se busca um trabalho de intervenção metodológico na EJA, pensado por

duas professoras com formações e trajetórias acadêmicas diferenciadas, uma trabalhando com

a cultura geral química e outra com a cultura técnica laboratório gastronômico. O conceito

que se pretende desenvolver é o de densidade (D), que é apresentado em grande parte aos alu-

nos do ensino médio, como a relação matemática entre massa (m) e o volume (V) de uma de-

terminada substância que pode se expressar matematicamente por: D = m/V cuja unidade uti-

lizada é gramas/ml ou gramas/cm3, ou seja, a densidade se refere a massa (em gramas) que

ocupa um volume de 1 cm3.  Assim, por exemplo, densidade da substância água é de 1 g/cm3 a

temperatura ambiente, já a densidade do álcool metílico é 0,79 g/cm3. No geral, pouco se pro-

blematiza a complexidade deste conceito a sua importância no dia a dia dos cidadãos. 

No estudo da química a densidade é uma propriedade específica que caracteriza uma

substância é utilizada para distinguir dois líquidos de mesmo aspecto e de mesmo odor com

álcool anidro e o álcool hidratado, por meio da densidade, cada um irá apresentar um valor

próprio que o identifica e diferencia um do outro, em uma dada temperatura. Está propriedade

também permite diferenciar se se trata de uma substância ou mistura (presença de mais de

uma substância por exemplo, mistura de sal e água). A densidade pode determinar por exem-

plo a porcentagem de água no etanol combustível, pode se verificar se houve adulteração do

combustível. No mundo das mercadorias os alimentos e produtos que apresenta grande densi-

dade são vendidos por quilo, em quanto que, as mercadorias que possuem menor densidade,

geralmente, se vendem por volume, sorvete, óleo etc.

Conforme Lilavate I. Romanelli e Rosária Justi, em seu material Aprendendo Química

(guia do professor) produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, Colégio Técnico,

Belo Horizonte Minas Gerais, em 1997, que depois este material se transformação em livro.

De forma sucinta, (ROMANELLI; JUSTI, 1997) esclarecem que historicamente o conceito de

densidade teve problemas em sua compreensão devido a fatos históricos do passado. No sécu-

lo V a.C. os filósofos gregos, desta época entendiam a que denso era oposto de ralo, que evi-

dencia o entendimento que densidade se tratava de uma das qualidades das substâncias e que

sua compreensão apresentaria relação com a forma de agregado da matéria. Ademais, este não

era o único entendimento neste período histórico.

Para o filósofo grego, Aristóteles (IV a.C.), um fluído mais denso se tratava daquele

que menos facilmente divisível, ou seja, compacto, viscoso, e tinha dificuldade de tratar de

materiais com menor massa e volume ou de maior peso.
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Provavelmente a primeira expressão em relação a massa e volume de um determinado

corpo foi dita como uma propriedade das substâncias remota do século III a.C., por meio de

Arquimedes ao solucionar o problema da coroa do rei de Siracusa. Entretanto, no século XVI,

Galileu, tratar e trabalha com o conceito de densidade como o que se aceita na atualidade,

para expressar o conhecimento biológico, além disto, na realização de estudos sobre os fatores

que contribuiriam para modificar esta propriedade.

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 e ainda 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 den-

sidade, 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 pro-

fissional e tecnológica, conforme Moura (2008), deve ter formação inicial e continuada, po-

líticas públicas de formação para os professores da Educação Profissional e Tecnológica,  

6. METODOLOGIA

       A pesquisa se utilizará do método qualitativo que, segundo Malhotra (2006) é uma

metodologia de pesquisa não-estruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras que

proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema. Para Minayo (1994, apud

LIMA e MIOTO, 2001) a pesquisa é um processo de tentativas sucessivas de aproximação do

real, já que esta apresenta uma carga histórica refletindo posições frente a esta realidade e o

pesquisador tem uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo

inacabado e permanente. 

       
        Se caracterizará como uma pesquisa de campo que, na concepção de Minayo (1992), é

considerada  a  pesquisa  como  recorte  que  o  pesquisador  faz  em termos  de  espaço  e  que

representa  a  realidade  empírica  a  ser  estudada  a  partir  das  concepções  teóricas  que

fundamentam o objeto da investigação.

    

        Lima e Mioto (2007) expõem que o processo de pesquisa se constitui  como uma

atividade  científica  básica  que,  partindo  da  indagação  e  da  (re)construção  da  realidade,

alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade e Minayo conclui que “nada pode
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ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida

prática” (2001, p.17).

Atividade I

- Questionar os alunos o que você sabe sobre densidade?

- Interpretar o texto:  Densidade: propriedade geral ou específica? (MORTIMER, Eduardo
Fleury  (Coord.)  Introdução  ao  estudo  da  química:  propriedades  dos  materiais  reações
químicas e teoria da matéria.  Editora:  UFMG/CECIMIG/PADCT/SPEC/CAPES/CNPq/Pró-
reitoria  de pesquisa da UFMG/ Faculdade de Educação da UFMG, Belo Horizonte –MG,
1997, p.11 e 12). Breve histórico do conceito de densidade.

Questões

1) Proponha um teste para medir:

a) A resistência de cabos de aço à tração: (discutir)

b) A resistência de estampas de tecido à lavagem

2) A) Relacione 4 materiais diferentes que podem ser usados para fabricar panelas:

B) Que propriedades em comum têm esses materiais?

C) Discutia  as vantagens e desvantagens de cada material  um desses materiais  em
relação a:

- gasto de energia no cozimento dos alimentos (relacionado ao tempo que leva para a
panela se aquecer):

- conservação do alimento quente (relacionado ao tempo que leva para a panela se
esfriar):

D)  Indique  testes  que  poderiam,  ser  realizados  para  verificar  as  características
relacionadas no item anterior (C):

Parte experimental A (dois experimentos)

- Leitura de tabelas de densidade de algumas substâncias à temperatura ambiente.

-Laboratório de química: comparar frascos de substâncias líquidas com volumes iguais: água, 
ácido acético (vinagre) por exemplo.

- comparar massa de uma amostra de ferro e alumínio de volume aproximados entre si.

- definir o que é densidade.
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- Determinar experimentalmente a densidade de uma substância de uma substância sólida e 
uma líquida.

Atividade II

Leitura e interpretação do texto: Densidade: propriedade específica dos materiais

(MORTIMER,  Eduardo  Fleury  (Coord.)  Densidade:  propriedade  específica  dos  materiais.
Editora: UFMG/CECIMIG/PADCT/SPEC/CAPES/CNPq/Pró-reitoria de pesquisa da UFMG/
Faculdade de Educação da UFMG, Belo Horizonte –MG, 1997, p. 20, 21 e 22).

Parte Experimental B

- Determinar a densidade de líquidos utilizando água, um ovo, e sal.

1 colocar um ovo num béquer com água e observe.

2. Adicione 2 colheres de sal à água contida no béquer e agite. O que você nota?

3. Vá adicionando mais sal aos poucos. O que acontece com o ovo?

4. Você pode dizer que a densidade do líquido permanece a mesma com a adição do sal?

5. Diferentes misturas de água e sal apresentam a mesma densidade? Explique sua resposta.

6. Por que se flutua no mar morto?

- Estudar a relação entre a composição e a densidade da mistura de água e etanol.

- Como é possível distinguir uma substância de uma mistura através da densidade?

Discutir: Como você explicaria o funcionamento dos aparelhos de controle de qualidade do 
álcool hidratado existentes nos postos de distribuição de combustíveis?

A densidade do ferro é muito maior do que a da água. Por que um navio de ferro não afunda?

Depois do que estudamos o que você pode dizer sobre a densidade? O que você ainda não 
sabe? E o que gostaria de aprender mais?

7. CRONOGRAMA

        Mês Ação



9

Abril/15 Elaboração do pré-projeto de pesquisa

Abril/15 Entrega do pré-projeto de pesquisa para avaliação no grupo de pesquisa

Abril/15 Execução das atividades previsão 5 aulas Atividade 1 – (uma aula)

Maio/junho15

Julho ou no
próximo

semestre de
2015 química

II*

Parte Experimental A dois experimentos; (1 aula)
Atividade 2 – (uma aula)
Parte Experimental B (uma aula)
Fechamento e leitura e interpretação.  Avaliação.

A quantidade de sal na água influencia na densidade do material?
Texto: O Sal da terra (tipos de sal – o que há de especial com alguns
tipos de sal para serem tão mais caros que o sal comum?
Sal Kosher Muitos chefs e receitas especificam o uso de sal “kosher”.
O que há de diferente nele?
Amacientes de carne Li no rótulo de um pote de amaciantes de carne
que ele era feito basicamente de sal. O sal amacia a carne?
Quando o sal não é sal?
O que são todos aqueles substitutos  para sal  que vejo no mercado?
Fazem menos mal do que o sal verdadeiro?
Sal  na  água da  massa:  Por  que  temos  de  pôr  sal  na água antes  de
cozinhar a massa? Isso faz com ela cozinhe mais rápido?
Sal Marinho X sal comum
Por favor, conte-me a respeito do sal marinho, Por que é tão usado,
atualmente,  por  tantos  chefs?  Qual  é  a  diferença  entre  ele  e  o  sal
comum?
Sal recém – moído. Por que se diz que o sal recém-moído é melhor que
o sal granulado?
A comida está muito salgada: Ao fazer a sopa, acidentalmente pus sal
demais.  Haveria alguma coisa que eu pudesse fazer a esse respeito?
Ouvi dizer que batata crua absorveria o excesso.
Manteiga com ou sem sal – Por que uma receita recomenda manteiga
sem sal e depois manda acrescentar sal?

Julho/15 Escrita do relatório
* Há um indicativo de greve, que irá paralisar as atividades acadêmicas. 
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APÊNDICE I

Questionário de entrevista com os alunos (2005)
Qual o seu nome? :___________________________________________________
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Período: __________________________________________ 
Onde nasceu? ___________________________________________________
Desde quando reside nesta cidade (Goiânia) ________________________________
Qual a sua profissão? __________________________________________________
1 - Qual é a sua faixa etária: 
( ) 18 a 25 anos
( ) 26 a 30 anos
( ) 31 a 35 anos
( ) 36 a 40 anos
( ) 41 a 45 anos
( ) 46 a 50 anos
( ) 51 a 55 anos
( ) mais de 56 anos

2 - Que bairro você mora: _____________________________________________________
Em algum momento você interrompeu os seus estudos? (   ) Sim.  (   ) Não. Por quê? (Respon-
da as questões a seguir). Quanto tempo parou de estudar: 
( ) Não parei de estudar
( ) Menos de 2 anos
( ) Entre 2 e 5 anos
( ) Entre 5 e 10 anos
( ) Entre 10 e 15 anos
( ) Mais de 15 anos

4 - Quantas vezes interrompeu o estudo? 
( ) Não interrompi
( ) 1 vez
( ) 2 vezes
( ) 3 vezes
( ) 4 vezes
( ) 5 ou mais vezes

5 - Onde fez o ensino fundamental?
Nome da escola:____________________________________
Cidade/Estado:_______________________________
(   ) escola pública;
(   ) escola privada, conveniada;
(   ) escola sindical.
(   ) outra ___________________________________________________________

6 – Qual foi a modalidade de ensino em que você cursou o ensino fundamental?
( ) EJA (Educação para jovens e adultos)
( ) Normal
( ) Supletivo 
(  ) Outro. Especificar___________________________________________________

7 – Qual é a renda da sua família (soma da renda de todos que moram na casa): 
( ) Menos que um salário mínimo
( ) Até 2 salários mínimos
( ) Até 3 salários mínimos
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( ) Até 4 salários mínimos
( ) 5 ou mais salários mínimos 

8 – Qual o meio de transporte que você usa para vir estudar? 
( ) Carro 
( ) Moto 
( ) Ônibus
( ) Anda a pé
( ) Outro ________________________________

9 – Por que razão interrompeu os estudos:
( ) Necessidade de trabalhar
( ) Necessidade de cuidar dos filhos
( ) Companheiro(a) não concordava com os estudos
( ) Falta de interesse
( ) Problemas de saúde
( ) Problemas familiares
( ) Outro ________________________________

10 – O que o motivou a voltar a estudar, à sala de aula: 
( ) Meus filhos já cresceram e tenho o tempo
( ) Meu trabalho agora me permite
( ) Desempregado
( ) Meus familiares insistiram
( ) Meus patrões exigiram
( ) Realização pessoal
( ) Outro ________________________________________


