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RESUMO

O presente trabalho é resultado da percepção de uma necessidade de
mudança de postura como educado r atuante em cursos do PROEJA , tendo como
principal objetivo apresentar uma proposta de abordagem experimental para o
ensino de química em turmas dessa modalidade , visando facilitar a aprendizagem ,
com aulas teóricas que partiam de experimentos . Na investigação utilizamos dois
tipos de instrumentos: a entrevista e o questionário. As atividades foram
desenvolvidas em duas turmas de  40 estudantes. Ocorreram no total 10 encontros,
que se desenvolveram em sala de aula e em laboratório.  No primeiro encontro foi
realizada uma entrevista com perguntas que versavam sobre o tempo em que o
estudante estava afastado da escola, sobre o contato anterior com a disciplina e ,
principalmente, sobre a motivação para estudar a disciplina de Química. O
questionário foi aplicado no último encontro, com o qual se buscou conhecer o
pensamento dos estudantes em relação à metodologia aplicada ao longo do s 09
(nove) encontros anteriores,  a motivação para as aulas e o gosto pela disciplina de
Química, a aprendizagem e a influência da metodologia na aprendizagem. Com os
resultados obtidos através da entrevista e do questionário observamos que entre
aqueles muito motivados houve um salto de 2,5% para 68,6% ; um grande
decréscimo entre os desmotivados, caindo de 37,5% para 3,8% ; observamos uma
grande queda entre os que declararam não gostar da disciplina de 78,25% para
apenas 1,3%; em relação aos que declararam gostar da disciplina de Química
anotamos um crescimento de quase 9 vezes ; 97,5% dos estudantes informaram que
sua aprendizagem dependeu da abordagem experimenta l. Com os resultados
obtidos podemos concluir que o estudo experimental é uma importante ferramenta
na facilitação da aprendizagem de jovens e adultos.

Palavras-chave: Ensino de química – Educação de Jovens e Adultos.  Ensino de
química – Abordagem experimental.  Aprendizagem de Jovens e Adultos.



ABSTRACT

This work is the result of the perception of a need for change of attitude as an
educator active in the courses PROEJA with the main objective to present a  proposal
for experimental approach to the teaching of Chemistry classes in this modality, to
facilitate learning, with lectures which depart from experiments. This research used
two types of instruments: an interview and a questionnaire. The activities we re
conducted in two classes of 40 students. There were a total of 10 meetings, which
took place in the classroom and laboratory. The first meeting held an interview with
questions that relate to the time the students were dismissed from school on the
previous contact with the discipline and, especially, on the motivation to study the
discipline of Chemistry. The questionnaire was applied at the last meeting, intending
to know the thinking of students in relation to the methodology applied during the 09
(nine) previous meetings, the motivation for the class and interest by the discipline of
Chemistry, learning and influence of methodology for learning. With the results
obtained by interview and questionnaire, it was seen that among those highly
motivated there was a jump of 2.5% to 68.6%, a large decrease between the
discouraged, falling from 37.5% to 3.8%, observed a big drop among those who
reported not like the discipline of 78.25% to only 1.3%, in relation to that declared
they like the discipline of Chemistry there was a growth of almost 9 times, 97.5% of
students reported that their learning depended on the experimental approach. With
the results we can conclude that the experimental study is an important tool in
facilitating the learning of young people and adults.

Keywords: Teaching of Chemistry - adult and youth education. Teaching of
Chemistry - experimental approach. Learning for Youth and Adults.
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1 INTRODUÇÃO

A experiência ao longo de três semestres letivos, como professor de Química

em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de

Jovens e Adultos no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do

Norte – CEFET/RN, atual Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio

Grande do Norte – IFRN, nas Unidades de Ensino Descentralizadas – UNEDs – de

Mossoró e de Currais Novos, despertou a necessidade de uma postura diferente em

relação à metodologia usada nas aulas com esse público. Pensamos em buscar

uma metodologia que estimulasse a participação desses nas aulas e facilitasse a

aprendizagem dos Jovens e Adultos estudantes desses cursos.

O presente trabalho é resultado dessa necessidade de mudança de postura,

tendo como principal objetivo apresentar uma proposta de abordagem experimental

para o ensino de química em turmas dessa modalidade , visando facilitar a

aprendizagem.

Para tanto, selecionamos um conjunto de experimentos que p udessem ser

desenvolvidos em sala de aula ou em laboratório de ciências  e que servissem de

base para a formação dos conceitos de Química. Após o desenvolvimento dos

experimentos discutimos com as turmas de estudantes onde cada um deles havia

presenciado os fenômenos observados e buscamos explicações para as suas

ocorrências. Esses experimentos foram selecionados de tal forma que guardassem

semelhanças com o cotidiano das pessoas, fe nômenos como mudanças de estados

físicos da água, da parafina (constituinte das velas); separação de misturas, que

ocorre, por exemplo, na preparação do “café coado”; entre outros.

Organizamos os experimentos de tal maneira que permitissem partir dos

conceitos menos complexos para os mais complexos, sem nos preocuparmos em

seguir os programas apresentados nos livros didáticos, que além de não serem

elaborados para o público da Educação de Jovens e Adultos – EJA, também não

atendem à evolução histórica da co nstrução dos saberes nas ciências. Isso não

significa, porém, que não dedicamos atenção e enfoque às aplicações desses

conhecimentos à formação técnica dos estudantes desses cursos.

Essa metodologia foi aplicada nas aulas da disciplina de Química em duas

turmas de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na Modalidade de
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Educação de Jovens e Adultos, do Campus Currais Novos, do IFRN. Para avaliar os

resultados obtidos com essa metodologia, investiga mos o sentimento dos

estudantes dessas turmas em relação à aceitação da metodologia experimental,

bem pelo gosto pela disciplina de Química antes da realização dos experimentos e

após a realização do último deles.
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2 JUSTIFICATIVA

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil foi, ao longo dos anos, trata da

como algo a parte dentro do Sistema Educacional, onde se ofereceu educação

pobre para os pobres (MOURA, 2006), ou seja, uma educação de pouca ou

nenhuma qualidade para aqueles que já estão excluídos do processo educacional.

No ano 2006, a Rede Federal de Educação Profissional começou a oferecer cursos

de Educação Profissional integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação

de Jovens e Adultos, após o lançamento do Programa Nacional de Integração da

Educação Profissional à Educação Básica na Modalid ade de Educação de Jovens e

Adultos – PROEJA.

O presente trabalho se justifica pela necessidade de se estudar essa nova

modalidade de ensino no sistema educacional brasileiro e propor alternativas que

facilitem a aprendizagem dos sujeitos -fim do PROEJA, ajudando a consolidar esse

programa de governo como uma política de Estado. É fundamental para o bom

desenvolvimento desse programa de governo que nós, docentes e servidores

administrativos, nos envolvamos a cada dia, buscando desenvolver e implantar

ferramentas que facilitem o processo de ensino -aprendizagem nos cursos oferecidos

no âmbito do PROEJA.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DO PROEJA: SITUANDO A QUESTÃO

A educação brasileira, historicamente, sempre esteve pautada n a dualidade

educação propedêutica versus educação profissional. Assim, aos filhos dos

trabalhadores pobres era destinada a educação profissional industrial ou agrícola,

enquanto aos filhos dos ricos se oferecia o ensino de ciências, artes, política, etc.

Aos adultos excluídos do processo educacional que tentavam retomar os

estudos, pode-se dizer que foi negado o acesso e somente no ano de 1971 uma lei

dedicou um capítulo específico à Educação de Jovens e Adultos.

Apesar de ser produzida por um governo co nservador, essa lei [Lei
Nº 5.692/1971] estabeleceu pela primeira vez, um capítulo específico
para a educação de jovens e adultos, o capítulo IV, sobre o Ensino
Supletivo. Embora limitasse o dever do Estado à faixa etária dos sete
aos catorze anos, reconhecia a educação de jovens e adultos como
um direito de cidadania. (HADDAD, 2005, p.112)

Mesmo assim, os cursos supletivos estiveram sempre às margens do

processo educacional, e sempre se considerou o adulto como “uma criança grande”,

não levando em conta a sua forma de aprender.

Em 2005, surge o primeiro documento que pretende unir as três frentes da

educação brasileira: o Ensino Básico, a Educação Profissional e a Educação de

Jovens e Adultos; é a Portaria Nº. 2.080/05 do Ministério da Educação (BRASIL,

2005b), que determina a oferta de cursos  de educação profissional de forma

integrada aos cursos de ensino médio, na modalidade de educação de jovens e

adultos – EJA nas Instituições Federais de Educação Tecnológica – IFETs: Centros

Federais de Educação Tecno lógica – CEFETs, Escolas Técnicas Federais – ETFs,

Escolas Agrotécnicas Federias – EAFs e Escolas Técnicas vinculadas às

Universidades Federais. De acordo com a Portaria, a oferta deveria iniciar no ano de

2006. Porém, essa medida não foi bem recebida por ferir a autonomia dos CEFETs,

que são autarquias federais, além de apresentar outros pontos que mereceram

críticas, como, a reduzida carga horária para os cu rsos oferecidos nessa condição e

a não previsão de qualquer capacitação para os professores atuarem  nesse novo

segmento da educação
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Em seguida, o Decreto Nº. 5.478/05 (BRASIL, 2005a) traz a mesma

determinação, agora como norma superior à Portaria Nº. 2.080/05 (BRASIL, 2005b),

mas mesmo assim continua ferindo a autonomia dos CEFET s, pois também

determina a oferta dos “cursos integrados”, agora dentro do Programa Nacional de

Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de

Educação de Jovens e Adultos, usando pela primeira vez o termo PROEJA.

Por fim, o Decreto Nº. 5.840/06  (BRASIL, 2006), que revoga o Decreto Nº.

5.478/05 (BRASIL, 2005) e institui o PROEJA, sem, no entanto, obrigar as IFET s à

sua adesão, além de dá outras providências como a ampliação das cargas horárias

dos cursos oferecidos pelo PROEJA, assim como, a possibilidade d e se criar cursos

de capacitação para os docentes env olvidos nesse processo (MOURA; HENRIQUE,

2007).

Diante dessa conjuntura normativa , mesmo diante da resistência de muitos

educadores, a Rede Federal de Educação Tecnológica, inclusive o CEFET -RN,

inicia a oferta de cursos de Educação Tecnológica integrada com a Educação

Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Dentre as reivindicações

dos educadores, estava o fato de falta de capacitação dos docentes para a tuarem

nesse segmento de ensino. Na tentativa de atender a essa reivindicação, a

Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério de Educação – SETEC/MEC criou

o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Tecnológica Integrada ao

Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos. No CEFET-RN, as

primeiras turmas desse curso concluíram em 2007.

3.2 JOVENS E ADULTOS: SUJEITOS DE CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM

Para desenvolver nosso trabalho foi necessário primeiramente conhecermos

o nosso público de pesquisa. Quando falamos de jovens  e adultos, já estamos

estabelecendo uma separação de um grupo de pessoas segundo o critério de idade,

no entanto, não é essa a única semelhança apresentada por esse grupo. Oliveira

(1999, p.1) entende que os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos aprese ntam

três condições características comuns: “a condição de ‘não -crianças’, a condição de

excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais”.

Freire (2002, p.9) pronuncia: “O meu ponto de vista é o dos ‘condenados da Terra’, o

dos excluídos”. Esses excluídos são, na maioria das vezes, os sujeitos da EJA ou,
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no mínimo, os sujeitos da EJA são excluídos. O docente deve buscar conhecer a

realidade dos estudantes, para melhor interagir com eles. Deve aprender com as

experiências daqueles que estão aprendendo. Sobre isso, Freire (2002, p.12) nos

ensina:

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá
ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem
forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado for ma-se e
forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir
conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado.

O público da EJA, certamente, apresenta uma histó ria de vida muito mais

ampla que o adolescente, história essa que tem origem no seu cotidiano doméstico

ou no mundo do trabalho. Freire (2002, p.15) ainda acrescenta:

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Por isso mesmo
pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o
dever de não só respeitar os saberes com que os educandos,
sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes
socialmente construídos na prática comunitária – mas também [...]
discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em
relação com o ensino dos conteúdos.

Ainda sobre o uso dos conhecimentos prévios dos sujeitos estudantes da

Educação de Jovens e Adultos, Botton (2008 , p.2) acrescenta que

Os programas de ensino voltados para a educ ação de jovens e
adultos estão distantes de atingirem níveis satisfatórios de
rendimento escolar, pois estes, são realizados sem considerar as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho.

Trabalhar na EJA exige antes de t udo, ter a consciência da necessidade de

se respeitar o conhecimento trazido pelos sujeitos estudantes e aprender com eles,

configurando assim um processo de ensino -aprendizagem.

3.3 A FORMA DE APRENDER DO JOVEM E DO ADULTO

Já é fato comum que os seres h umanos adultos têm formas distintas de

absorverem novos conhecimentos, e essas diferenças vêm de suas experiências
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anteriores, seu conhecimento de mundo, suas conquistas e fracassos frente às

disputas no mundo do trabalho, das várias relações interpessoais . O papel do

docente na Educação de Jovens e Adultos torna-se ainda mais relevante.

No caso do processo com pessoas jovens e adultas a intervenção do
professor torna-se necessária e fundamental. A inter -relação vai se
dar de maneira mais rica e efervescen te porque os “aprendentes”
são sujeitos do conhecimento e aprendizagem. (MOURA, 2003 , p.51)

Segundo Ries (2006, p.32) “qualquer prática educativa voltada para a

realidade adulta precisa, portanto, considerar o contexto de vida destes sujeitos,

bem como seu desenvolvimento pessoal e social.” Assim não basta repetirmos as

ações desenvolvidas para adolescentes, como também não adianta usarmos os

mesmos materiais didáticos desenvolvidos para estes. Necessário se faz o

desenvolvimento de materiais didáticos e m etodologias específicas para o adulto.

Tal abordagem deve levar em conta o conhecimento prévio, as experiências

cotidianas, devendo também, respeitar toda a história de vida desses indivíduos de

saberes.

Piconez (2003) nos ensina que o ensino aprendizagem de jovens e de adultos

deve ser prazeroso, de modo a não os expor a constrangimentos, de não trazer a

tona nesses sujeitos os mesmos traumas que os fizeram abandonar o ambiente

escolar noutro momento. Deve sim motivá -los e para isso trazê-los a participar do

processo. Motivados, esses indivíduos encontrarão sentido nos conteúdos que

estarão trabalhando, principalmente se houver uma comunicação direta entre esses

conteúdos trabalhados em sala ou nos laboratórios e o mundo externo, seu dia -a-

dia, seu trabalho, algo palpável que lhe faça sentido. Ries (2006, p.35) ressalta

ainda que:

Um dos aspectos que diferencia a educação de adultos da infantil é a
motivação. Os adultos buscam a educação frente a uma necessidade
vivenciada, ao passo que muitas crianças e ad olescentes podem não
compreender o significado da aprendizagem escolar. A escola
representa, para muitas crianças e adolescentes, apenas uma
obrigação. Os adultos envolvem-se ativamente no processo, quando
esta educação responde às suas necessidades imedia tas e favorece
a aquisição dos conhecimentos e habilidades requeridos para o
exercício de novas funções e tarefas.

1 O texto original não é numerado.
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Ainda sobre a motivação, Palacius (1993) nos ensina que quando na

educação de jovens e adultos se usa de tarefas ligadas à vida real, aquel as em que

os sujeitos estão mais familiarizados, há uma maior motivação desses sujeitos, e

assim, uma maior disposição para aprender.

Ries (2006, p.35) também sobre a relação entre as tarefas da sala de aula e o

cotidiano escreve:

O êxito na educação de adultos precisa ainda considerar as
experiências, conhecimentos e habilidades trazidas pelo sujeito [...] o
uso de estratégias de ensino adequados aos adultos e objetivos a
serem atingidos.

Entendemos que o docente deve promover situações que provoquem os

estudantes, que despertem nesses sujeitos a motivação, e fatalmente eles desejarão

aprender os mais diversos conteúdos.

3.4 DO ENSINO DE QUÍMICA PARA JOVENS E ADULTOS

A disciplina de Química oferece uma série de dificuldades ao estudante,

começando pela necessidade de fazer relações, inferências e também de se recorrer

a modelos muito teóricos, que muitas vezes parecem desinteressantes para o

adulto, que não vendo interesse e relação com seu cotidiano, acabam por

abandoná-los. Para Piconez (2003, p.4):

A maioria das pessoas aprende melhor de maneira experimental,
quando envolve participação pessoal, física, mental e emocional em
atividades e oportunidades para a descoberta e realização pessoal.
Aprende-se melhor quando são apresentados conceitos em um
contexto no qual são envolvidas relações que estão próximas dos
alunos.

Sendo assim, para uma melhor aprendizagem desse público é necessária

uma abordagem diferenciada em relação às abordagens normalmente dirigidas aos

adolescentes, nas quais se trabalha uma série de conceitos e modelos teóricos para

só depois ir ao laboratório tentar visualizar, na prática, aqueles conceitos.
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Os experimentos devem permitir que o educando relacione as observações

com seu cotidiano, com algo com que se tenha contato em suas  casas ou local de

trabalho. Devem possibilitar aos estudantes participação direta, ou seja, que

realmente executem as atividades, e que eles próprios formulem os conceitos e

assim a reconstrução de saberes. Sobre essa participação Ries (2006, p.35) afirma:

A metodologia de ensino precisa integrar, o mais possível, as
atividades de ver, ouvir, pensar, falar e fazer (atividades perceptivas,
motoras e cognitivas). Quanto mais atividades estiverem envolvidas,
maior e mais estável é a aprendizagem delas resultante.

Para Freire (2002, p.21) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” Assim, é

fundamental que a magia dos experimentos contagie os alunos, que motivados vão

buscar entender os fenômenos observados, vão buscar conceitos, relações

matemáticas, enfim, vão se abrir para a reconstrução e re -elaboração dos saberes.

A experimentação pode então criar nos sujeitos estudantes as possibilidades para a

construção do conhecimento.
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4 METODOLOGIA

A metodologia utilizada numa pesquisa pode receber várias classificações.

Oliveira; Maia (2005) nos ensinam que se a pesquisa se preocupa em caracterizar

algo, deve ser dita como descritiva; quando investiga diretamente as pessoas com

perguntas, é do tipo de levantamento; pode ser de campo, se os dados forem para a

pesquisa forem colhidos em loco. A pesquisa aqui descrita pode receber as três

classificações descritas acima, pois, os dados que obtivemos foram colhidos através

de perguntas diretas aos estudantes, através de entrevista (Apêndice A) e

questionário (Apêndice B), nas salas de aula de cada um deles e descreve o

sentimento desses estudantes em relação à disciplina de química em diferentes

momentos.

Na investigação utilizamos dois tipos de instrumentos, ambos elaborados po r

nós: a entrevista e o questionário . Segundo Oliveira; Maia (2005), o primeiro

necessita de uma relação direta entre pessoas, enquanto o último é constituído por

uma série ordenada de questões, respondidas por esc rito, sem a necessidade do

pesquisador.

A entrevista, aplicada a todos os estudantes – no total 80 (oitenta), constou de

04 (quatro) perguntas objetivas com 03 (três), 04 (quatro), 05 (cinco) ou 06 (seis)

alternativas, onde cada estudante deveria escolher uma alternativa para cada

pergunta. As perguntas versavam sobre o tempo em que o estudante estava

afastado da escola, caso estivesse fora do ambiente escolar; sobre o contato

anterior com a disciplina de Química; e principalmente, sobre a motivação para

aprender Química.

O questionário, também foi aplicado a todos os estudantes – 79 (setenta e

nove2), foi apresentado e respondido no décimo encontro, apresentava 06 (seis)

perguntas objetivas, cada uma delas com 03 (três), 04 (quatro) ou 05 (cinco)

alternativas, em que apenas uma das alternativas deveria ser escolhida para cada

pergunta. Aqui se buscou conhecer o pensamento dos estudantes em relação à

metodologia aplicada nas aulas de Química ao longo dos 09 (nove) encontros

anteriores; a motivação para as aulas da disciplina de Química; o gosto atual pela

2 O número inferior de estudantes que responderam o Questionário é explicado em função da evasão
de um deles. Esse trabalho não investigo u a razão da evasão desse estudante, apesar de entender
como de grande relevância o tema.
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disciplina de Química; a aprendizagem  e a influência da metodologia na

aprendizagem.

4.1 PÚBLICO INVESTIGADO E ENCONTROS

As atividades aqui mencionadas foram desenvolvidas em duas turmas de

estudantes matriculados no primeiro período de Cursos Técnicos Integrados à

Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, no Campus Currais

Novos do IFRN, sendo a primeira do Curso Técnico em Alimentos, com 40

estudantes e a segunda do Curso Técnico em I nformática, também com 40

estudantes.

Considerando que o número de indivíduos era relativamente pequeno e

visando ampliar a investigação e obter resultados mais fiéis, optamos por investigar

toda a população ao invés de retirarmos uma amostra dela.

As aulas de cada turma ocorriam em horários e salas distintas e ocorriam às

terças-feiras, das 19h às 20h30min no Curso Técnico em Alimentos e das 20h40min

às 22h10min no Curso Técnico em Informática.  As referidas turmas têm uma carga

horária de quarenta horas/aulas (45 minutos) da disciplina Química I, distribuídas ao

longo do semestre com duas horas/aulas consecutivas uma vez por semana,

perfazendo um total de 30h (trinta horas).

 Chamaremos de encontro cada conjunto de 02 (duas) aulas semanais,

ocorridas numa mesma turma. Esse trabalho se desenvolveu ao longo dos primeiros

dez encontros do semestre, período referente ao primeiro bimestre do semestre

letivo 2008.2, de acordo com o cronograma de encontros (Apêndice C ) elaborado

por nós.

4.2 PROCEDIMENTOS

Ocorreram no total 10 (dez) encontros, que ocorreram em dois ambientes:

sala3 de aula e laboratório de ciências. No s encontros que ocorreram em sala de

3 Entendemos que sala de aula é qualquer ambiente onde se possa haver a troca intencional de
conhecimentos, o entanto, usaremos aqui esse termo para evidenciar o uso do espaço do laboratório
como ambiente montado com o objetivo de reduzir alguns  riscos de acidentes.



23

aula, as aulas aconteceram sempre com a turma sentada em círculos, objetivando

que todos, estudantes e o docente, pudessem se olhar frontalmente.

Nos encontros que se passaram no laboratório , cada turma foi dividida em

oito grupos, cada um deles com cinco componentes, onde os estudantes decidiram,

seguindo seus próprios critérios, os dos seus parceiros de grupo s. Com o intuito de

oferecermos mais atenção aos estudantes e buscando facilitar a aprendizagem, nas

aulas que ocorreram no ambiente do laboratório de ciências, as turmas  foram

também divididas em duas metades, ficando uma deles acompanhada pelo

professor titular da disciplina e a outra metade acompanhada por um colaborador 4.

Ao colaborador, coube acompanhar a execução dos experimentos, orientando os

estudantes para que atingissem os objetivos. Antes da realização de cada atividade

a turma realizava uma lei tura do roteiro do experimento e discutia alguns

procedimentos.

Os eventos citados a seguir ocorreram de forma semelhante nas duas turmas,

apesar de realizados em momento específicos em cada uma delas, e se

desenvolveram conforme descrito nos próximos par ágrafos.

No primeiro encontro, em 05 de agosto de 2008, que aconteceu em sala de

aula, ocorreu em cada turma a apresentação dos estudantes e do docente, também

foi informado às turmas da presente pesquisa que se desenrolaria ao longo do

primeiro bimestre, ou seja, nos dez primeiros encontros do semestre. Na

oportunidade foi realizada a entrevista. Na entrevista, o entrevistador foi o próprio

docente que dirigiu oralmente as perguntas a cada estudante, um por vez, seguindo

a ordem da chamada, os estudantes também responderam de forma oral e em

presença dos demais. Ela tinha como objetivos examinar como foi o contato anterior

de cada um deles com a disciplina de Química, assim como investigar o grau de

motivação dos estudantes das turmas  para estudar a disciplina de Química.

Ao final do encontro, entregamos aos estudantes o roteiro de uma ati vidade

experimental (Apêndice D) que seria desenvolvida no encontro seguinte. Pedimos

que fizessem uma leitura do roteiro em casa, para que todos tivessem ao menos

uma noção de como seria o experimento.

4 Ronaldo dos Santos Falcão Filho, Engenheiro de Alimentos e servidor do IFRN/Campus
Currais Novos, como técnico de laboratório/Alimentos, foi o c olaborador nas atividades desenvolvidas
no laboratório de ciências.
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No segundo encontro, ocorrido em 12 de agosto de 2008, foi realizada a

atividade experimental 01 – separação de misturas – que foi realizado em sala de

aula sob a forma de demonstração. Iniciamos convidando um dos estudantes  a fazer

a leitura do roteiro do experimento que havia sido entregue no encontro anterior , e

em seguida, passamos para o desenvolvimento do mesmo.

Apesar do caráter demonstrativo da atividade , os estudantes participaram das

demonstrações, manipulando dire tamente os materiais e efetuando as operações

experimentais.

Durante a realização dos experimentos , os estudantes foram instigados a

recordarem onde já haviam realizado ou observado aquelas operações . E foram

muitas as referências, desde eventos realizados  em casa, no trabalho ou mesmo

vistos em programas de televisão. Durante o experimento , foram iniciadas as

discussões sobre as diversas técnicas de separação de misturas e as várias

operações que as acompanhavam.

No terceiro encontro, realizado em 19 de ag osto de 2008, aproveitando as

discussões do experimento do segundo encontro , estabeleceram-se os conceitos de

estados físicos da matéria e também de mudanças de estados físicos. Para essa

aula, usamos diagramas em slides, montados especialmente para esse f im.

No quarto encontro, em 26 de agosto de 2008, foi retomada a discussão

acerca dos métodos de separação de misturas e apresentados slides que

enfocavam os processos vistos no segundo encontro, porém, realizados agora em

grandes indústrias dos mais diver sos ramos, como mineração, processamento de

alimentos, produção de tintas, entre outras. Foram também apresentadas as bases

conceituais de misturas, de dissolução, de evaporação, e mais uma vez, de fases de

agregação (estados físicos) e de mudanças de esta dos físicos. Na segunda metade

do encontro apresentaram-se as normas de segurança em laboratórios de ciên cias,

e distribuímos entre os presentes  o roteiro da segunda atividade experimental

(Apêndice E), que seria desenvolvido no encontro seguinte.

O quinto encontro ocorreu no laboratório de ciências, no dia 02 de setembro

de 2008, e nele foi realizado o segundo experimento: determinação de ponto de

fusão e de ponto de ebulição. Cada turma foi dividida em 08 (oito) grupos, sendo

que 04 (quatro) deles realizaram suas atividades acompanhados pelo docente e

outros 04 (quatro) acompanhados de um colaborador, todos no laboratório de

ciências. Essa divisão ocorreu com a intenção de se oferecer um melhor
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acompanhamento aos estudantes, de modo tal, a facilitar a exec ução do

experimento e reduzir os riscos de acidentes.

Para determinar o ponto de fusão , usamos parafina obtida a partir de velas

compradas em supermercado. Na determinação do ponto de ebulição , trabalhamos

num experimento com água destilada e num outro uma  mistura de água destilada e

sal de cozinha, simulando a preparação de alimentos. Em  cada experimento, usou-

se bico de bünsen, como fonte de calor, durante o aquecimento a temperatura foi

acompanhada a cada um minuto e anotada em quadro constante do roteir o do

experimento entregue anteriormente .

No dia 09 de setembro de 2008 ocorreu o sexto encontro, no qual, foram

discutidas bases conceituais derivadas do experimento realizado no encontro

anterior e retomados outros conceitos da Química, já discutidos em e ncontros

anteriores. As mudanças de estados físicos da matéria ganharam mais destaque;

discutiram-se também processos endotérmicos e exotérmicos; misturas e

substâncias; e orientou-se a elaboração de um relatório da atividade experimental.

Nesse encontro, as discussões versaram também sobre a construção de gráficos.

Foi também entregue o roteiro da atividade experimental 03 (Apêndice F), que seria

desenvolvida no próximo encontro.

No sétimo encontro, em 16 de setembro de 2008, voltou -se ao laboratório de

ciências para a realização da atividade experimental 03 – Acidez e basicidade. A

turma foi também dividida, ficando metade sob o acompanhamento do colaborador e

a outra metade sob o olhar do  docente.

O experimento constou da identificação dos potenciais hid rogeniônicos – pH

de vários materiais usados no lar, como xampu, vinagre, água sanitária, leite de

magnésia, soda cáustica, água mineral e de torneira, etc. Para tanto, usamos

diversos indicadores ácido/base, que sã o substâncias que apresentam cores

diferentes dependendo da faixa de pH do meio em que sejam colocadas. Após

medirem o pH de cada material, estimulamos os estudantes a agruparem  os

materiais analisados, de acordo semelhanças de cores apresentadas quando em

presença de cada um dos indicadores  e com a semelhança de PHs.

O oitavo encontro ocorreu no dia 23 de setembro de 2008 em sala de aula,

nele, as discussões iniciadas com o experimento desenvolvido no sétimo encontro

tiveram prosseguimento. Com base nos resultados alcançados naquele experimento
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foram estabelecidos os conceitos de ácido e de base, bem como, foram analisadas

as principais propriedades características de cada grupo (ácido e base).

O nono, e penúltimo, encontro foi realizado em sala de aula, em 30 de

setembro de 2008. Nesse momento foi realizada uma avaliação escrita, respondida

em duplas escolhidas livremente pelos próprios estudantes . As questões da prova

versavam sobre os vários assuntos abordados ao longo dos 08 (oito) encontros

anteriores, sempre buscando relação entre os experim entos desenvolvidos, o dia-a-

dia  dos estudantes e os conhecimentos da disciplina de Química.

O décimo encontro, que marcou o último momento de contato do pesquisador

com os estudantes, ocorreu em 07 de outubro de 2008. Nele, os objetos de

avaliação preenchidos no encontro anterior, após leitura e avaliação, foram

devolvidos aos estudantes. Estabeleceu-se ampla discussão acerca dos resultados

alcançados pelas duplas.

Próximo ao final do encontro foi apresentado o questionário onde os discentes

puderam opinar sobre a forma de abordagem da disciplina ao longo dos dez

encontros. Diferente da entrevista, o questionário foi entregue impresso e cada

estudante respondeu o seu individual e secretamente  sem a necessidade de se

identificar.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos podem ser divididos em dois momentos: a chegada dos

estudantes os IFRN – primeiro encontro, momento em que os dados foram colhidos

através de entrevista e o último encontro, quando os estudantes responderam ao

questionário. As tabelas apresentadas a seguir se referem sempre a valores médios,

visto que os resultados nas duas turmas analisadas os resultados foram

semelhantes, no entanto os valores individuais de cada turma colocadas em

Gráficos e Tabelas.

Ao serem entrevistados sobre o tempo em que estavam fora da escola, os

estudantes puderam indicar entre 05 (cinco) intervalos de tempo em se encontravam

distante da escola, e deles, 32,5% responderam que estavam a mais de cinco anos

sem estudar; resultado entendido com o a soma dos 17,5% que acenaram estarem

entre 6 e 10 anos, com os 15% que afirmaram está há mais de 10 anos fora do

ambiente escolar. Esses dados evidenciam a qualidade de excluídos da escola dos

estudantes que participaram dessa  pesquisa (Tabela 1).

Tabela 1 – Média dos tempos que os estudantes estavam fora da escola
Condição em relação ao tempo sem estudar Quantidade Porcentagem

Estava matriculado antes de entrar no PROEJA 12 15,0%
Estava fora da escola entre 1 e 2 anos 17 21,25%
Estava fora da escola entre 3 e 5 anos 25 31,25%
Estava fora da escola entre 6 e 10 anos 14 17,5%
Estava fora da escola há mais de 10 anos 12 15,0%
TOTAL 80 100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Com a segunda pergunta, buscou-se conhecer a relação entre os estudantes

e a disciplina de Química, para isso foi perguntado a cada um se gostavam de

Química. As repostas revelaram que 21,25% dos estudantes nunca haviam

estudado a disciplina de Química antes, um fato curioso, pois e sses estudantes já

cursaram parte do ensino médio. Especificamente, sobre o gosto pela disciplina de

Química, as respostas não surpreenderam o pesquisador: dos estudantes que

nunca estudaram Química, quase 50% indicaram não gostar da disciplina , contra

apenas cerca de 5%, que afirmaram gostar; quando considerados apenas os

estudantes que já estudaram química 87,3% responderam não gostar de Química; já

considerando todos os estudantes entrevistados, os resultados mostraram que

78,75% não gostavam contra 5% q ue gostavam (Tabela 2).
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Tabela 2 – Média dos gostos dos estudantes pela disciplina de Química
Como é o seu gosto pela disciplina de Química Quantidade Porcentagem

Nunca estudei antes, não sei responder 8 10%
Nunca estudei antes, mas não gosto 8 10%
Nunca estudei antes, mas gosto 1 1,25%
Já estudei e não gosto 55 68,75%
Já estudei e gosto 3 3,75%
Já estudei, mas acho indiferente 5 6,25%
TOTAL 80 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

A terceira pergunta da entrevista versou sobre o estilo das aulas d e Química

nos contatos anteriores ao IFRN. Conforme mostra a tabela 3, apenas 3,75% dos

estudantes indicaram que tiveram aulas teóricas e experimentais . Dos estudantes,

60% afirmaram que todas as aulas de Química que já haviam assistido eram

totalmente teóricas e 23,75% afirmaram que nunca tiveram aulas de química, mas

que haviam feito trabalhos de reposição dos conteúdos (Tabela 3).

Tabela 3 – Estilo das aulas de Química no período anterior ao CEFET -RN/IFRN

Como eram as aulas de Química Quantidade de
respostas

Porcentagem
de respostas

Nunca estudei Química 10 12,5%
Não tive aula, fiz vários trabalhos de reposição de
conteúdos 19 23,75%

Tive aulas todas teóricas 48 60%
Tive aulas teóricas e práticas em laboratórios 3 3,75%
Tive aulas teóricas que partiam de experimentos 0 0%
TOTAL 80 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Em relação à motivação, i nvestigada através da quarta  pergunta da

entrevista, obtivemos que apenas 21,25% dos estudantes tinham alguma motivação

para estudar Química – 2,5% se sentiam muito motivados e 18,75% sentiam -se

pouco motivados -, enquanto 41,25% são indiferentes e 37,5% estão desmotivados

(Tabela 4).
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Tabela 4 – Motivação dos estudantes para estudar Química

Em relação à motivação nas aulas de Química Quantidade de
respostas

Porcentagem de
respostas

Muito motivado (a) 2 2,5%
Pouco motivado (a) 15 18,75%
Indiferente 33 41,25%
Desmotivado (a) 30 37,5%
TOTAL 80 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Buscando observar a percepção dos estudantes em relação ao estilo t eórico-

prático, perguntamos a cada um deles como foram as aulas de química no bimestre

que estava acabando. Nenhum dos entrevistados enxergou as aulas como

totalmente teóricas ou como totalmente práticas, sendo que mais de 70%

entenderam que houve uma boa divisão do tempo das aulas.

Devemos destacar aqui quase 30% dos estudantes entenderam que não

houve uma boa divisão das aulas entre a teoria a prática, sendo que 19% afirmaram

que foram as aulas  muito teóricas e 10,1% entenderam muito práticas, essa

divergência pode representar uma  má interpretação dos estudantes, uma vez,

houve deslocamento relativamente expressivos para os lados – teórico e prático

(Tabela 5). Porém, não nos debruçamos sobre os dados de frequência dos

estudantes, mesmo porque as respos tas ao questionário não foram identificadas,

mas sabemos que esses dados poderiam indicar se os grupos que não concordaram

com a divisão estiveram presentes a todas as aulas.

Tabela 5 – Estilo (teoria-prática) das aulas de Química

Como foram as aulas de Química nesse bimestre Quantidade de
respostas

Porcentagem de
respostas

Foram somente teóricas 0 0
Foram somente práticas 0 0
Foram muito práticas 15 19,0%
Foram muito teóricas 8 10,1%
Foram bem divididas entre teóricas e práticas 56 70,9%
TOTAL 79 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Em relação ao sentimento dos estudantes pelo formato teórico -prático das

aulas obtivemos que uma quantidade superior a 92% dos entrevistados aprovaram o

estilo, sendo que 67,1% entenderam como sendo muito bom e 25,3% j ulgaram como

sendo bom. Já, 1,3% indicaram que é muito ruim e 6,3% afirmaram ser ruim extrair
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conceitos a partir de experimentos, ou seja, 7,6% desaprovaram o formato (Tabela

6).

Não esperávamos unanimidade, porém, nos incomodou a porcentagem de

desaprovação; é um número muito menor, cerca de 10 vezes, do que os aprovaram,

mas infelizmente não temos elementos para avaliar as razões desse resultado, o

que pretendemos investigar num estudo futuro.

Tabela 6 – Sentimento em relação ao estilo (experimento -conceito) nas aulas de Química
Análise do estilo aulas em que se parte dos
experimentos e depois se extrai deles os conceitos

Quantidade de
respostas

Porcentagem de
respostas

É muito bom 53 67,1%
É bom 20 25,3%
É ruim 5 6,3%
É muito ruim 1 1,3%
TOTAL 79 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Perguntamos aos discentes como eles se sentiam em relação à motivação

para estudar Química. Como resposta, obtivemos que 83,5% dos entrevistados se

sentiam motivados para estudar a disciplina de Química – 69,6% muito motivados e

13,9% pouco motivados - e que apenas 3,8% se sentiam desmotivados, além dos

12,7% que ainda se mostraram indiferentes (Tabela 7).

Tabela 7 – Motivação para as aulas de Química em 07/10/2008
Em relação à motivação para as aulas de Química,
você se sente

Quantidade de
respostas

Porcentagem de
respostas

Muito motivado 55 69,6%
Pouco motivado 11 13,9%
Indiferente 10 12,7%
Desmotivado 3 3,8%
TOTAL 79 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Perguntamos qual o gosto de cada estudante pela discip lina de Química após

um bimestre como alunos do CEFET -RN/IFRN e obtivemos que apenas 01 (hum)

deles não gostava da disciplina. Obtivemos também que 84,8% dos entrevistados se

sentiam gostando dessa ciência e que 13,9% ainda se sentiam indiferentes (Tabela

8).
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Tabela 8 – Sentimento dos estudantes avaliados pela disciplina de Química em 07/10/2008
Como está sua relação com a disciplina de
Química

Quantidade de
respostas

Porcentagem de
respostas

Não gosto 1 1,3%
Indiferente 11 13,9%
Gosto 40 50,6%
Gosto muito 27 34,2%
TOTAL 79 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Quando inquirimos os sujeitos sobre a aprendizagem dos conteúdos

procuramos deixá-los à vontade para realizarem uma auto -avaliação da sua

aprendizagem e obtivemos que 96,2% dos estudantes se  auto-avaliou com

aprendizagem superior a 60% dos conteúdos trabalhados durante o primeiro

bimestre letivo, período em que se desenrolou esta pesquisa (Tabela 9).

Tabela 9 – Sentimento em relação à aprendizagem dos conteúdos de Química
Em relação à aprendizagem de Química você
acredita ter aprendido

Quantidade de
repostas

Porcentagem de
respostas

de 0,0 à 20,0% 0 0
de 20,1% à 40,0% 0 0
de 40,1% à 60,0% 3 3,8%
de 60,1% à 80,0% 57 72,1%
de 80,1% à 100,0% 19 24,1%
TOTAL 79 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Na última pergunta, interrogamos sobre a influência da abordagem

experimental na aprendizagem individual dos sujeitos. Dos estudantes, 97,5% dos

responderam que seu rendimento sofreu influência do estilo das aulas, sendo que

88,6% indicaram que a influência foi igual ou superior a 50% do seu resultado, e

8,9% dos estudantes responderam que a influência da abordagem experimental de

Química na sua aprendizagem foi inferior a 50% (Tabela 10).

Tabela 10 – Sentimento dos estudantes com relação à influ ência do estilo de aulas na sua
aprendizagem

A influência da abordagem experimental de Química
na aprendizagem

Quantidade de
respostas

Porcentagem de
respostas

Sim, em mais de 50% 70 88,6%
Sim, em menos de 50% 7 8,9%
Não. Meu rendimento não dependeu do tipo de aula. 2 2,5%
TOTAL 79 100%
Fonte: Dados da pesquisa (2008)
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A comparação dos dados da tabela 4 com a tabela 7 nos permitiu observar

um grande salto na motivação dos estudantes nos dois meses de desenvolvimento

desse trabalho. Observamos que entr e aqueles muito motivados houve um salto de

2,5% para 68,6%, ou seja, um crescimento percentual de 2.744; entre os que se

declararam desmotivados houve um grande decréscimo, caindo de 37,5% para 3,8%

(queda de quase 90% em relação ao grupo inicial);

No grupo pouco motivado observamos uma pequena redução de 18,75% para

13,9%, no entanto, isso não quer dizer que foram pequenas as diferenças nesse

grupo, uma vez que deve ter havido deslocamento dos que estavam inicialmente

entre os pouco motivados para os mui to motivados indivíduos desmotivados ou

indiferentes migrando para os pouco motivados; por fim o grupo que se mostrou

indiferente teve uma grande regressão de 41,25% para 12,7%, é possível que uma

porcentagem maior tenha se deslocado para os grupos motivad os sendo

compensados por outros que se deslocaram do grupo de desmotivados.
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Gráfico 1: Evolução das médias de motivação dos estudantes no período de 05/08/2008 a 07/10/2008
Fonte: Dados da pesquisa (2008)

Segundo Ries (2006), a motivação é o principal diferencial na educação de

jovens e adultos e quando motivados esses sujeitos aprendem com maior facilidade.

Segundo Piconez (2003) é mais fácil para as pessoas aprenderem de forma
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experimental e os dados apresentados nos mostram um grande crescimento na

motivação, a tabela 2 nos mostra que apenas 3,75% dos estudantes tiveram aulas

experimentais e que mesmo os que tiveram aulas com essa abordagem nenhum

deles teve aulas pautadas em experimentos ; na tabela 5 temos a opinião dos

estudantes após a execução desse trabalho, nela vemos que 70,9% dos

entrevistados entenderam que foi correta a divisão do tempo das aulas entre teoria a

prática e mais de 92% aprovaram o estilo onde as aulas teóricas partiam de

experimentos (tabela 6).

Para Palacios (1993), na EJA é mais adequado se usar tarefas ligadas à vida

real e os dados nos mostraram que 23,75% do público entrevistado nunca teve

aulas de Química e que sua experiência anterior com essa disciplina havia sido

através da realização de trabalhos de reposição. Diante da abordagem experimental

por nós desenvolvida e da grande relação dos experimentos com o cotidiano dos

estudantes, o grande crescimento da motivação pode ser explicado por Piconez

(2003) e Palacios (1993). O Gráfico 1 mostra a evolução da motivação dos

estudantes no período estudado.

Avaliando o sentimento dos alunos em relação à disciplina de Química

percebemos grandes variações entre os primeiros dados, de 05 de agosto de 2008,

e os dados colhidos em 07 de outubro de 2009. Observamos uma grande queda

entre os que declararam não gostar da disciplina de 78,25% para apenas 1,3%, isso

representa uma queda de mais de 98% nas respostas iniciais; em relação aos que

declararam gostar da disciplina de Química anotamos um crescimento de quase 9

vezes, pulando de 5,00% para 84,80%.

Observamos também uma pequena mudança em relação aos números do

grupo indiferentes com uma suave queda de 16,50% para 13,90%, aqui também,

não podemos afirmar que não houve variações no interior do grupo, pois podem ter

havido deslocamentos de indivíduos para o grupo dos que gostam, enquanto vieram

outros estudantes dos que não gostavam para o de indiferentes, que nesse caso

representa um intermediário entre gostar e não gostar. O Gráfico 2 mostra as

variações nos números dos grupos.
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Gráfico 2: Evolução do gosto dos estudantes pela disciplina de Química no período de 05/08/2008 a
07/10/2008
Fonte: Dados da pesquisa (2008)

A tabela 9 nos mostrou o sentimento dos estudantes em relação à

aprendizagem da disciplina de Química e nela vemos que mais de 96% dos

discentes indicaram terem assimilado mais de 60% dos conteúdos ministrados nas

aulas durante o bimestre em que se realizou este estudo e 97,5% deles informaram

que a aprendizagem dependeu da abordagem experimental (Tabela 10). Esses

dados corroboram com Piconez (2003) que nos ensina que a aprendizagem de

pessoas jovens e adultas deve ser prazerosa e com Botton (2008) que aponta uma

abordagem experimental que leve em conta as características dos estudantes e

suas condições de vida e de tr abalho.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que o número de indivíduos estudados é relativamente pequeno,

porém, com os resultados colhidos podemos concluir que a abordagem experimental

de Química é uma importante ferramenta na facilitação da aprendiza gem de jovens e

adultos. Principalmente, se os experimentos guardarem relação com o cotidiano dos

estudantes, respeitando a vivência de cada indivíduo nos afazeres de casa, do

trabalho, ou seja, suas experiências anteriores.

O ato de ensinar é uma ação consciente e intencional, a metodologia aqui

adotada não foi em nada espontaneísta, e era intenção clara, aumentar qualitativa e

quantitativamente o nível de conhecimento dos estudantes, o que me parece foi

alcançado. Isso pode ser visto com base na particip ação dos estudantes nas varias

atividades desenvolvidas e nos vários diálogos estabelecidos ao longo dos dez

encontros enumerados anteriormente.

O estudo mostrou que a atenção dos estudantes e o desejo de compreender

são muito maiores quando se faz uso de uma abordagem experimental , a busca do

“por que”, do “como acontece” nos parece ser um bom combustível para a motivação

e por sua vez para a aprendizagem.

Compreendemos que a educação de jovens e adultos no formato do PROEJA

é totalmente nova e que ainda serão necessários muitos estudos para termos um

retrato conclusivo de como é possível maximizar a motivação desse público e de

como poderemos elevar ao máximo a aprendizagem do público de EJA.

O trabalho aqui apresentado não pretende ser conclusivo, e sim,  apresentar

uma contribuição nessa busca, que nos parece ainda ter muitas páginas a serem

escritas.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A - ENTREVISTA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE

Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Tecnológica Integrada ao Ensino
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos

P1. SOBRE A SUA VIDA ESCOLAR
(  ) estava matriculado antes de entrar no PROEJA
(  ) estava fora da escola entre 1 e 2 anos
(  ) estava fora da escola entre 3 e  5 anos
(  ) estava fora da escola entre 6 e 10 anos
(  ) estava fora da escola há mais de 10 anos

P2. SOBRE O SEU CONTATO COM QUÍMICA ( ANTES DE INICIAR NO PROEJA )
(  ) Nunca estudei antes, não sei responder
(  ) Nunca estudei antes, mas não gosto
(  ) Já estudei e não gosto
(  ) Já estudei e gosto

P3. SE VOCÊ JÁ ESTUDOU QUÍMICA, COMO ERAM AS AULAS NESSE
PERÍODO? (ANTES DE INICIAR NO PROEJA )
(  ) nunca estudei Química
(  ) não tive aulas, fiz vários trabalhos de reposição de conteúdos
(  ) tive aulas, todas teóricas
(  ) tive aulas teóricas e práticas em laboratórios
(  ) tive aulas teóricas que partiam de experimentos

P04. Você se sente motivado(a) para aprender Química?
(  ) Muito motivado(a)
(  ) Pouco motivado(a)
(  ) Indiferente
(  ) Desmotivado(a)



40

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE

Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Tecnológica Integrada ao Ensino
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos

P01. Considerando a relação Teórica/Prática, como você avalia as aulas de Química
no 1º Bimestre de 2008.2?
(  ) Foram somente teóricas
(  ) Foram somente práticas
(  ) Foram mais teórica que práticas
(  ) Foram mais práticas que teóricas
(  ) Foram bem divididas entre teórica s e práticas

P02. Como você analisa o modelo de aulas em que se parte dos experimentos e
depois se extrai deles os conceitos?
(  ) É muito bom
(  ) É bom
(  ) É ruim
(  ) É muito ruim

P03. Você julga que as aulas foram motivantes?
(  ) Foram muito motivantes
(  ) Foram pouco motivantes
(  ) Foram indiferentes
(  ) Foram desmotivantes

P04. Como é o seu contato atual com a disciplina de Química?
(  ) Não gosto
(  ) Indiferente
(  ) Gosto razoavelmente
(  ) Gosto muito

P05. Você julga que a sua aprendi zagem está em qual dos intervalos a seguir?
(Sinta-se a vontade para responder esse item, sua resposta não irá interferir na
nota da disciplina) .
(  ) de 0,0 à 20,0%
(  ) de 20,1% à 40,0%
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(  ) de 40,1% à 60,0%
(  ) de 60,1% à 80,0%
(  ) de 80,1% à 100,0%

P06. A metodologia das aulas contribuiu com o seu rendimento de aprendizagem?
(  ) Sim, em mais de 50%
(  ) Sim, em menos de 50%
(  ) Não. Meu rendimento não dependeu do tipo de aula.
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APÊNDICE C - CRONOGRAMA DE ENCONTROS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE

Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Tecnológica Integrada ao Ensino
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos

Nº do
encontro Atividade a ser desenvolvida

Data prevista
para

execução
Observações

01
Apresentação do professor, de cada
estudante, e da proposta de
desenvolvimento.

05/08/2008

02 1ª atividade Experimental (Separação
de misturas). 12/08/2008

03 Discussão sobre estados físicos da
matéria e suas mudanças. 19/08/2008

04 Discussão sobre as misturas, suas
classificações e separações. 26/08/2008

05

2ª atividade experimental
(Determinação do ponto de fusão da
parafina e do ponto de ebulição da
água). Definição de ponto de fusão,
ponto de ebulição.

02/09/2008
Cada turma
foi dividida em
duas partes.

06

Construção dos gráficos de ponto de
fusão e de ebulição; caracterização
de um material como mistura ou
substância através dos seus pontos
de fusão e de ebulição.

09/09/2008

07 3ª atividade experimental (Acidez e
basicidade). 16/09/2008

Cada turma
foi dividida em
duas partes.

08

Conceituação de ácido e de base;
análise das características dos
ácidos e das bases; nomenclatura
dos ácidos.

23/09/2008

09
Realização da avaliação escrita, em
duplas. Entrega do relatório das
atividades experimentais.

30/09/2008

10
Discussão dos resultados da
avaliação escrita. Aplicação do
Questionário 02.

07/10/2009
Último
encontro da
pesquisa.
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APÊNDICE D - ATIVIDADE PRÁTICA Nº 01

TÍTULO: Sal de cozinha, pó de ferro e areia, como separar?

OBJETIVOS GERAIS: Realizar a separação de substâncias e discutir as
propriedades de algumas substâncias cotidianas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Compreender o significado de uma mistura;
 Compreender o significado de misturas homogênea e heterogênea;
 Compreender algumas técnicas usadas na separação de misturas;
 Conhecer alguns equipamentos e vidrarias usadas em laboratórios de

ciências.

MATERIAL NECESSÁRIO:
 Água;
 Sal de cozinha;
 Areia;
 Pó de ferro, e
 Papel de filtro.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS:
 Copos de béquer;
 Funil;
 Suporte universal;
 Argola, e
 Espátula.

PARA REFLETIR

1) Cite algumas características de cada um dos materiais.

2) Qual o estado físico de cada um dos materiais?
(  ) sólido  (  ) líquido (  ) gasoso

3) Os materiais se misturam?
(  ) sim  (  ) não

4) É possível diferenciar os materiais após serem misturados?
(  ) sim  (  ) não

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CURRAIS NOVOS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GESTÃO TECNOLÓ GICA
Disciplina: Química / Professor: Carlos Monteiro

Turma: ________ Estudante: _______________ ___________________ Data: __/__/2008
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Dizemos que algo é homogêneo quando apresentam características constantes em
toda a extensão e que é heterogêneo quando as características não se repetem ao
longo do material.
5) De acordo com os conceitos acima, a mistura obtida é:
(  ) homogênea   (  ) heterogênea

6) É possível obter os três materiais separados?
(  ) sim  (  ) não

7) Se a resposta anterior foi sim, cite um caminho para fazer essa separação.
___________________________________________________________________
______________________________________ _____________________________

SEQUÊNCIA DE PASSOS PARA A SEPARAÇÃO

1. Num copo (béquer) colocar 02 colheres areia, 01 colher de sal de cozinha e um

pouco de pó de ferro;

2. agitar o “sistema” com uma “espátula” para “homogeneizar”;

3. colocar o ímã dentro de um saco plástico e aproximá -lo de mistura. Anotar o que

acontece;

4. colocar um pouco d`água no copo e agitar para dissolver o sal;

5. montar o equipamento de filtração como desc rito a seguir:

5.1. dobrar o papel filtro ao meio, em seguida dobrá -lo ao meio mais uma vez,

como na figura abaixo.

5.2. abrir o papel, de modo a formar um cone e colocá -lo no interior do funil,

umedecendo-o com um pouco de água;
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6.  transferir a mistura do béquer para o funil e aguardar o liquido atravessar o

papel, recolhendo-o num outro béquer;

7. levar o béquer ao aquecedor e aguardar a total evaporação do liquido;

8. observar se restou algum material no béquer após o aquecimento.

Sim (  )   Não (  )

9. se sobrou, que o material é esse?
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APÊNDICE E - ATIVIDADE PRÁTICA Nº 02

Determinação do Ponto de Fusão e do Ponto de Ebulição

O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual as fases líquida
e sólida coexistem em equilíbrio, a uma determinada pressão. Durante o tempo em
que ocorre a fusão a pressão de vapor do sólido se iguala à pressão de vapor do
líquido. No momento em que um sólido se funde suas ligações intermoleculares são
rompidas e a temperatura de fusão vai nos informar sobre a extensão das forças de
atuação entre as unidades que constituem os cristais iônicos (nos compostos
iônicos) e cristais moleculares ( compostos moleculares).

O ponto de ebulição, analogamente, é a temperatura na qual as fases líquidas

e vapor coexistem em equilíbrio.

Ao aquecermos um líquido, aumenta a energia cinética de suas, moléculas e

conseqüentemente torna-se maior sua pressão máxima de v apor.

Sobre o líquido, no entanto, há outra força oposta que é a pressão externa.

Para um recipiente aberto essa pressão externa é a pressão atmosférica.

O líquido entrará em ebulição (vaporização rápida) quando sua pressão

máxima de vapor iguala-se à pressão externa.

Para cada pressão exercida sobre o líquido, corresponde um determinado

ponto de ebulição.

PARTE EXPERIMENTAL

Materiais: Bico de Bunsen, Termômetro, Suporte, Anel e tela, Béquer de 50mL e de
100mL, Garras, Lupa, Tubos de ensaio,

Reagentes: Parafina e água com sal e água destilada.

1ª Experiência: Determinação do ponto de fusão.
a) Introduzir uma pequena quantidade de parafina no tudo de ensaio, colocar um
termômetro (sem deixá-lo tocar o fundo do tubo) e anotar a temperatura na tabela a
seguir;

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA D E CURRAIS NOVOS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO EM GESTÃO TECNOLÓGICA
Disciplina: Química / Professor: Carlos Monteiro

Turma: __________ Estudante: _________________________________________
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b) Colocar no béquer de 200mL cerca de 100mL de água e colocar o tubo de ensaio
no seu interior, sem deixá-lo tocar no fundo do béquer, fixe o tubo através de uma
garra metálica;
c) Levar o sistema à chama do bico de bunsen;
d) Fazer o aquecimento lento em banho Maria, e anote a temperatura a cada 01
(um) minuto;
e) Anotar a temperatura em que começa a surgir líquido no interior do tubo de
ensaio;
f) Continuar anotando a temperatura até que todo sólido passou para o estado
líquido (final da fusão).

Tempo (min) Temperatura (ºC) Tempo (min) Temperatura (ºC)

00 11

01 12

02 13

03 14

04 15

05 16

06 17

07 18

08 19

09 20

10 21

2ª Experiência: Determinação do Ponto de Ebulição
a) Colocar cerca de 50mL de água com sal em um b équer de 200mL,
b) Colocar o termômetro no sistema (sem deixá -lo tocar o fundo do recipiente) e
anotar a temperatura,
c) Adicionar algumas bolinhas de vidro, a fim de evitar a formação brusca de bolhas

de vapor, durante o aquecimento ( ver o desenho da montagem).
d) Anotar de 1 em 1 minuto a temperatura da água e quando a temperatura
permanecer constante considerar esta temperatura como o ponto de ebulição do
líquido.
e) Fazer um gráfico de temperatura versus tempo e analisar o resultado obtido.
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Desenho da montagem

Tempo (min) Temperatura (ºC) Tempo (min) Temperatura (ºC)

00 11

01 12

02 13

03 14

04 15

05 16

06 17

07 18

08 19

09 20

10 21
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APÊNDICE F - ATIVIDADE PRÁTICA Nº 03

TÍTULO: Identificação de ácidos e bases

OBJETIVO GERAL:
 Identificar o caráter acido ou básico de vários materiais cotidianos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desenvolver os conceitos de ácidos e bases;
Reconhecer alguns materiais cotidianos como ácidos ou bases;
 Familiarizar-se com substâncias que são ácidas ou básicas.

MATERIAL NECESSÁRIO:

Pedaço de sabão;
Vinagre;
Xampu;
Sabonete;
Água sanitária;
Água destilada;
Água mineral;
Água de torneira;
 Leite de Magnésia;
Solução de soda cáustica;
Detergente;
 Fenolftaleína.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS:

 02 béquers de 100 mL;
Estante de madeira com 12 tubos de ensaio;
Cartela de fitas de papel indicador universal;
Conta-gota;
Etiquetas de papel.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL:
1. Num béquer de 100 mL, dissolver um pedaço de sabão em água destilada e

transferir cerca de 20 mL da mistura para um tubo de ensaio. Cole no tubo
uma etiqueta de papel com o nome do material;

2. Repita o passo 1 com um pedaço de sabonete;
3. Num outro tubo de ensaio, diluir 5 mL de vinagre, acrescentando 15 mL de

água destilada;
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UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CURRAIS NOVOS
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4. Repita o passo 3, usando 5 mL de xampu. Cole no tubo uma etiqueta de
papel com o nome do material;

5. Coloque cerca de 20 mL de cada um dos demais líquidos em tubos de ensaio
distintos, um tubo para cada material. Cole uma etiqueta em cada tubo, de
modo a indicar o material contido neles;

6. Coloque uma fita de papel indicador no interior do tudo de ensaio que contém
o sabão dissolvido. O líquido deve cobrir toda a parte colorida do papel
indicador.

7. Retire a fita de papel indicador do interior do líquido e compare com a escala
de cores contida na caixa do papel indicador. Anote o valor do PH da solução;

8. Repita os passos 6 e 7 para todos os materiais. Use uma fita para cada
material.

9. Pingue duas a três gotas de fenolftaleína em cada um dos tubos de ensaio,
agite-os e anote a cor da mistura resultante.


