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Escutemos “o passado” que fez nosso presente :

A educação, a cultura e a ilustração são modificações da vida social; efeitos
do trabalho e dos esforços dos homens e mulheres para melhorar sua situação
social. [...] A educação decompõe-se em cultura e ilustração. Aquela parece que se
refere ao prático: por um lado, ao bom, ao refinamento e à beleza no artesanato,
artes e costumes sociais (cultura objetiva); por outro lado, à aptidão, ao trabalho e a
habilidade nas primeiras, e às tendências, aos instintos e aos hábitos nas últimas
(cultura subjetiva)... A ilustração, ao contrário, parece referir-se mais ao teórico. Ao
conhecimento racional (objetivo) e à habilidade (subjetiva) para refletir racionalmente
sobre as questões da vida humana. (Mendelssohn, 1989).
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RESUMO

Trata este trabalho de uma pesquisa inserida no campo da Psicologia Educacional
cujo objeto de estudo foi uma atividade didática relacionada á aprendizagem de
Química e realizada com alunos da segunda série do ensino médio de uma escola
particular da região oeste da Grande São Paulo. O principal objetivo da investigação
descrita consistiu em desvelar, numa perspectiva psicopedagógica, os fatores que
fizeram da referida atividade um êxito pedagógico, pois possibilitou grande
envolvimento afetivo dos estudantes com os conteúdos trabalhados bem como um
aproveitamento altamente satisfatório dos mesmos. A motivação para a realização
da pesquisa foi a perplexidade da pesquisadora diante do envolvimento dos alunos
com essa específica atividade, pois há alguns anos vinha notando forte desinteresse
dos estudantes diante dos conhecimentos proporcionados pela Química. O fracasso
que a Escola está apresentando quanto á sua missão de ensinar e a necessidade de
se encontrar caminhos que despertem nos alunos o desejo de aprender justificaram
este estudo, caracterizando como uma pesquisa qualitativa descritiva, com fortes
traços de estudo do meio, embora não o contemple plenamente. Durante o seu
desenvolvimento, foram tomados de empréstimo alguns recursos oferecidos pela
pesquisa fenomenológica.

Palavras chaves: Psicologia Educacional; Ensino de Química; Ensino aprendizagem;
Formação de Professores.
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ABSTRACT

This is work in a survey inserted in the field of Educational Psychology whose object
of study was an activity related to teaching and learning of chemistry held with
students of the second series of education medium of the vast region of São Paulo.
The main objective of the research described was to unveil in a psychopedagogic
perspective, the factors that have made a success of this educational activity, as
allowed great affection for students with the content worked well as highly
satisfactory use of them. The motivation for researcher before the involvement of
students with specifies that activity, because some years ago came noting strong
disaffection of students in front of the knowledge provided by chemistry.
The failure that the school is presenting on its mission of teaching and the need to
find ways to attract students in the desire to learn justified this study, characterized
as a qualitative research, descriptive, with strong tracers of the study means, but not
the contemplate fully.
During its development, were taken to loan some features offered by the
phenomenological research.

Keyword: Educational Psychology; Teaching of chemistry; teaching-learning; Training
of Teachers.
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