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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo discute a importância da leitura e da escrita junto a alunos de turmas 

da Educação de Jovens e Adultos, trabalhadores rurais, como aprendizagem significativa que 

possibilitará a compreensão de conhecimentos ambientais, linguagem significativa influenciada 

por fatores conexionistas. 

Para isso, problematizamos a necessidade da escolarização de pessoas adultas, no 

contexto contemporâneo, já que muitas ainda não desenvolveram habilidades de leitura e 

escrita, o que tem dificultado a compreensão e a expressão de processos cognitivos. A partir 

desse entendimento, buscamos verificar como desenvolver conhecimentos sócios ambientais 

em alunos de turmas da EJA, levando em consideração a autonomia da leitura e da escrita como 

mecanismo inerente a essa construção? 

O principal objetivo desse estudo é discutir a necessidade de construir conhecimentos 

socioambientais, como informações relevantes em turmas de Educação de Jovens e Adultos, 

considerando a leitura e a escrita como instrumentos propícios a esse processo, sobre as 

influências conexionistas.  
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 Para mediar essa compreensão, teóricos como Vygotsky (1989), Ausubel (1973), Wallon 

(2010), Poersch (1998), Gabriel (2001), Oliveira (2016) e outros também contribuirão nessa discussão. 

Este trabalho se justifica pela necessidade de construir reflexões acerca de jovens e adultos da 

EJA, compreendendo sua realidade, suas dificuldades de leitura e escrita para construção de 

novos valores e práticas de linguagens com autonomia, úteis em sua vida e trabalho diário. Este 

se estrutura a partir dessa introdução e contextualização, questão problematizadora, objetivo, 

metodologia adotada, e resultados.  

 
 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi elaborado com base em levantamento de estudo bibliográfico e 

levou em consideração o desenvolvimento da linguagem por alunos de turmas de EJA e a 

importância do conexionismo nesse processo. Para realização deste trabalho, optamos por uma 

pesquisa bibliográfica que, de acordo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 

estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas”.   

Para Pizzani (2012), a pesquisa bibliográfica é um trabalho de revisão de literatura, 

respaldado em teorias e com múltiplas fontes.Com base nesse contexto, desenvolvemos uma 

pesquisa a partir de referências, utilizando livros e também artigos que se encontram nos bancos 

de dados em sites de publicação de trabalhos científicos, tais como: Scielo, Google Acadêmico, 

que norteou nossos escritos. Sendo assim, foi preciso uma seleção do material coletado, para 

serem utilizados como fontes de pesquisa.  

A pesquisa bibliográfica requer uma análise criteriosa na coleta das informações, ainda 

de acordo Gil (2008), o pesquisador deverá tomar alguns cuidados e verificar como foram 

produzidas as informações para não ocorrer de fornecer e até ampliar um conhecimento 

equivocado. A partir dessa reflexão, percebemos que mesmo partindo de uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando informações já publicadas, o pesquisador poderá construir novos 

conhecimentos, primando pela qualidade das informações produzidas, de maneira que não 

venham a ser contraditórias.   

 
 

RESULTADOS 

 

Atualmente o mundo tem se configurando como espaço de demarcação de poder, que 

força a construção nos cidadãos de novas posturas de buscar conhecimentos e assimilá-los para 

utilizar nos mais diferentes momentos do contexto de vida. Buscar um entendimento nesse 

campo tão amplo e variado de conhecimentos exige dos sujeitos, uma capacidade maior de lidar 

com essas informações, quer seja no processamento, quer seja na relação que essas estabelecem 

com sua vida diária.  

O campo da Educação de Jovens e Adultos, além de complexo, é um campo que sofre 

muitas influências sociais. Nesse sentido, a escola tem papel importante na mediação dos 

conhecimentos, leitura, escrita e linguagens que serão desenvolvidas por esses sujeitos. Borba 

et al., (2014, p. 23) diz que: “cabe à escola oferecer experiências de qualidade para o 

desenvolvimento tanto da leitura como da escritura”. Essa construção de conhecimentos e 

significados depende de estímulos que formarão novas conexões. Para Gabriel (2001), as 

experiências, os desafios e aprendizagens provocam estímulos no cérebro, o qual desenvolve 

redes neuronais que inter-relacionam-se.  
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De acordo com Souza (2001), os conhecimentos são distribuídos pelas redes neurais. 

Quando solicitado, os neurônios refazem o caminho e as conexões nas redes que foram 

engendradas. Para Oliveira (2016), um conjunto de informações individuais se acumulam da 

relação familiar, social e escolar, para construir o conhecimento. Nesse sentido, Dantas (2012) 

enfatiza que, para o sucesso do desenvolvimento da leitura e da escrita no público jovem e 

adulto da EJA, depende da atuação profissional do professor e da sua formação que 

necessariamente precisa levar em consideração, questões históricas, saberes já construído e o 

contexto histórico desses sujeitos.  

Quando exercem atividades ligadas à agricultura ou convivem em espaços rurais, 

Bonfim e Souza (2016) nos diz que o desenvolvimento desses espaços depende das questões de 

sustentabilidade, nesse sentido a construção de linguagens ambientais, precisam ser construída 

junto a esses adultos. Muito embora Matos (2016) nos diga que esses já possuem  

conhecimentos prévios e as novas linguagens a serem construídas precisam ser menos rígidas 

e mais da relação social. A mesma ideia é também trazida por Van Dijk (2004) quando chama 

a atenção para não se compreender a linguagem apenas como código fechado, já que sofre 

influências culturais, de interação e cognição. Sendo necessário considerar os conhecimentos e 

saberes já internalizados pelos sujeitos.  

Ausubel (1973) nos releva que esse conhecimento prévio é significativo, pois é 

construído de múltiplas relações que o sujeito estabelece e a partir dai, a compreensão de um 

novo conhecimento passa a ocorrer de maneira não arbitrária, fortalecendo as mudanças 

cognitivas. Para Wallon (2010), a colaboração entre os sujeitos gera conhecimentos mediados 

pelas influências sociais. As relações sociais e a afetividade são impotentes no processo de 

aquisição de novas linguagens. Vygotsky (1989) traz a compreensão de que a cooperação 

contribui para aprendizagens e o sujeito passa a reproduzir com autonomia esses 

conhecimentos.  

A partir dessas compreensões, percebemos que a relação escolar com alunos da EJA, 

trabalhadores agrícolas, não pode ser dissociada da relação social, nessa perspectiva, Guedes 

et. al. (2013) nos chama atenção para práticas sustentáveis que objetivem a intencionalidade e 

a construção de conhecimentos, valores, atitudes, respeitando a sobrevivência humana e das 

espécies, a partir da construção pela educação, cabendo aí um modelo de educação que se 

caracteriza como instrumento de transformação social, já que precisa mediar boas práticas 

profissionais e valorizar conhecimentos prévios que os alunos já possuem, do seu campo de 

convivência, será possível desenvolver o acesso à linguagem ambiental?  

O trabalho na lavoura com o manejo do solo, realização de queimadas, plantio, colheita, 

a utilização de agrotóxicos são as suas práticas mais comuns no dia-dia e consequentemente 

essas práticas de maneira desajustada têm sido a causa de impactos ambientais. Nesse sentido, 

a leitura e a escrita têm papel fundamental na construção de compreensões mais elaboradas e 

conhecimentos que permitem ao ser humano capacidades para interagir com as múltiplas 

linguagens e possibilidades de interação com a tecnologia, o desenvolvimento científico, o 

progresso econômico e social. Contudo, o domínio dessas capacidades ainda é fator que 

restringe milhares de cidadãos que ainda incompreendem o mundo pelos processos de leitura e 

escrita, permanecendo na invisibilidade social. 

 

Palavras-chave: Leitura Escrita e Linguagem. Conhecimentos Socioambientais em EJA. 

Influências Conexionistas. 
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