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Resumo: A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino reconhecida pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, que em seu art. 37 destaca: ‘’A educação de jovens e adultos
será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio
na idade própria’’ (BRASIL, 1996, p.15). Um dos pontos fundamentais no debate da qualificação da EJA é a
pouca disponibilidade de material didático específico para a modalidade. O Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), do Ministério da Educação, programa responsável por avaliar e distribuir livros didáticos e
literários para as escolas públicas de ensino básico, teve seu último edital destinado à seleção de material
para o PNLD-EJA publicado no ano de 2013. Johnstone, visando a garantia da compreensão do
conhecimento científico, pauta os Três Níveis de Conhecimento Químico como abordagem fundamental para
tal, possibilitando também a construção do conhecimento a partir da utilização das vivências cotidianas.
Segundo o educador Paulo Freire, para a construção do conhecimento é preciso não apenas partir de
eventos cotidianos, como também respeitar a territorialidade que perpassa por um processo social onde há a
construção das relações e vivências informais. Abordando essas perspectivas e considerando as demais
realidades vividas dentro desta modalidade de ensino, este trabalho tem como objetivo a elaboração de um
material de referência específico para a EJA, utilizando como abordagem um tema gerador, a fim de
possibilitar a formação de sujeitos críticos que sabem aplicar os conhecimentos e compreendem as suas
aplicações. O tema em questão é a culinária, que está presente no cotidiano e nas relações informais dos
estudantes. Para atingir tal objetivo, parte-se de uma pesquisa com estudantes da EJA de uma escola da
rede federal de ensino de Belo Horizonte, com o objetivo de levantar dados sobre suas vivências e
experiências com o tema. Analisando a vivência partindo do lugar de fala do próprio público alvo, foi feita uma
seleção de ideias estruturadoras e estruturantes do pensamento químico relacionados às respostas
disponíveis nos questionários, e, em acordo com a Base Nacional Comum Curricular e com o Currículo
Referência de Minas Gerais, produzido o material de referência utilizando diversas abordagens didáticas.
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