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Resumo  
 
Este trabalho analisa, segundo referenciais sócio-históricos, a dinâmica discursiva no contexto 
escolar bem como a elaboração conceitual nos processos de ensino-aprendizagem em aulas de 
química num curso técnico integrado ao ensino médio na modalidade de Jovens e Adultos - 
EJA. Na tentativa de sinalizar um currículo diferenciado que crie um diálogo entre os 
conteúdos a serem tratados com a vivência desse público, uma proposta didática estruturada 
em eixos temáticos, baseado em Paulo Freire, foi elaborada e implementada: “A Química dos 
Alimentos”. Foram dadas dezessete aulas no total. Os dados foram construídos a partir de 
anotações em diário de campo e filmagens em VHS com posterior transcrição. As aulas foram 
analisadas de uma forma geral, mas, para sistematizar as análises e facilitar a criação de 
categorias, três aulas foram selecionadas para a elaboração de Mapas de Atividade e 
Episódios de Ensino. Metodologicamente, este trabalho se caracterizou como uma pesquisa-
ação, que foi desenvolvida em várias etapas. Utilizamos a Análise de Discurso, tendo como 
principal referencial Bakhtin. Por meio da abordagem por temas vivenciais, os jovens e 
adultos conseguiram participar da aula nos momentos em que eram abordados assuntos do 
cotidiano, com descrições e algumas explicações. Porém, demonstraram grandes dificuldades 
em compreender os conhecimentos sistematizados que operam no nível das generalizações e 
abstrações. Mesmo assim, após discussões em sala de aula, os alunos foram se apropriando de 
novas palavras, próprias do conhecimento sistematizado, significando-as no decorrer do 
processo. A abordagem por temas geradores nos colocou diante de uma constante tensão 
dialética: ao mesmo tempo em que conscientemente valorizamos o cotidiano, queríamos 
superá-lo, por ele ser fetichizado e alienante. Dessa forma esse tipo de abordagem requer dos 
professores constante vigilância para não permanecer apenas no que os alunos já sabem. Este 
trabalho ambiciona sinalizar contribuições nas práticas curriculares voltadas para a EJA, 
contribuindo com uma proposta que visa à formação onilateral desses sujeitos.  
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