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EIXO TEMÁTICO: A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

Resumo 

Este artigo sugere analisar a concepção do ensino profissionalizante de jovens e 

adultos de uma instituição de ensino localizado em Lauro de Freitas- BA, a partir do 

diálogo possível com Ausubel e Vygotsky. A proposta desse artigo foi avaliar os cursos 

técnicos em Petroquímica e o técnico de Petróleo de Gás, os dois cursos mais 

procurados entre o período de 2012 a 2016, destacando os aspectos como gêneros e 

idade, além das perspectivas dos alunos diante do cenário socioeconômico.  

Para atender a necessidades do mundo do trabalho, a cada ano cresce o número 

de adultos buscando o profissionalismo, conquistando assim, novas possibilidades e 

melhoria na renda familiar. 

Os cursos técnicos profissionalizantes são uma excelente alternativa para quem 

deseja entrar no mercado de trabalho. Com o aumento do desemprego e os altos custos 

dos cursos de graduação, a procura por cursos de curta duração e com qualidade vem 

aumentando no Brasil. Diante das exigências das empresas, jovens e adultos procuram o 

profissionalismo e a inserção no mercado de trabalho de forma mais rápida e dinâmica.  

O técnico de escolaridade média no setor produtivo: seu novo lugar e suas 

competências” ressaltam que: 

 
O maior desafio, hoje, dos trabalhadores e dos centros de formação 

profissional diz respeito às demandas por competência. A qualificação, que, 

durante décadas, definiu os programas de formação e os processos de 

recrutamento e de seleção de pessoal das empresas, não se mostra mais, no 

entendimento de alguns, sobretudo dos empresários, adequada às atuais 

transformações do mundo do trabalho, exigindo-se dos trabalhadores um 

novo perfil profissional. (LAUDARES E TOMAS,2003, p.1239) 
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Essa busca pela qualificação na idade adulta, muitas vezes motivada também pela crise 

financeira que o Brasil se encontra, fez com que a academia despertasse para um olhar 

diferenciado, para o perfil desse sujeito social que traz com ele não só a maturidade 

como também as dificuldades e desejos de aprender e se qualificar. 

Diante desse cenário, é possível trazer para contemporaneidade as teorias de 

Ausubel e Vygotsky, como forma de auxiliar nesse novo perfil do aluno dos cursos 

técnicos profissionalizantes. Segundo Ausubel, o ponto de partida para sua teoria do 

ensino, é o conjunto de conhecimento que o aluno traz consigo, o que ele chamou de 

estrutura cognitiva, no qual o aluno, precisa levar em conta não só o conteúdo, mas 

também a organização com que esse conteúdo será ministrado. Pois, ainda seguindo a 

teoria proposta por Ausubel, o conteúdo que é assimilado pela estrutura cognitiva 

assume uma forma hierárquica, em que conceitos mais amplos se superpõem a 

conceitos com menor poder de extensão. 

Nesta perspectiva, e com esse novo perfil dos alunos, torna-se fundamental a 

percepção de Ausubel, visto que a aprendizagem significativa é um processo cognitivo 

no qual o conceito de mediação está plenamente presente, pois para que haja 

aprendizagem significativa é necessário que se estabeleça uma relação entre o conteúdo 

que vai ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe, visto que esse aluno, traz com ele 

vivências que  vão contribuir não só com o aprendizado dele, como também para os 

demais participantes no momento do conhecimento, sendo assim:  

 
Por conseguinte, na apreciação da prontidão cognitiva, também teríamos 

de considerar todas as alterações etárias relevantes na capacidade de 

enfrentar tipos e níveis diferentes de matérias que refletem o crescimento 

da capacidade cognitiva ou modo de funcionamento cognitivo. Além do 

nível de abstração, existem vários outros exemplos de tais alterações na 

capacidade cognitiva que influenciam a aprendizagem, a retenção e o 

processo de raciocínio e, logo, influenciam a prontidão de 

desenvolvimento para se apreenderem diferentes tipos e níveis de 

matérias. (AUSUBEL, 2008, P.) 

 

Nessa perspectiva, o planejamento educacional passa a ter um outro significado, 

no qual os conhecimentos inter-relacionados torna-se fundamental. Assim, uma teoria 

de ensino terá como princípios: a realidade local, a estrutura cognitiva de cada aluno, as 

alterações etárias e a identificação dos conceitos amplos e fundamentais das diversas 

áreas do conhecimento. 

 

 

Já na perspectiva de Vygotsky, é enfatizado o papel do ambiente de ensino para 

o desenvolvimento intelectual, em que o desenvolvimento procede de fora para dentro, 

pela internalização – a absorção do conhecimento proveniente do contexto, assim 

influências sociais, em vez de biológicas, são fundamentais na sua teoria.  

Desse modo, Vygotsky recomendava que passássemos de um ambiente de 

avaliação estático para um ambiente de avaliação dinâmico. Na avaliação estática, 

quando o aluno dá uma resposta errada, o professor passa para o problema seguinte. Na 

avaliação dinâmica, quando o aluno dá uma resposta errada, o professor dá-lhe uma 

sequência gradual de sugestões dirigidas, a fim de facilitar a resolução do problema, 

dessa forma ampliando as possibilidades e estimulando o aluno.  

Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da 

interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio trocando 
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experiências e ideias. Nessa perspectiva a aprendizagem é uma experiência social, a 

qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação.   

 

 Metodologia 

 

O caminho percorrido na realização deste trabalho tem seus fundamentos na 

pesquisa qualitativa, que, segundo Ludke e André (1986, p. 13), é uma abordagem que 

“supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que 

está sendo investigada, através do trabalho intensivo de campo”.  

O estudo qualitativo atende o objetivo do artigo que é contemplar as teorias 

Ausbiana e Vygostskyana no desenvolvimento da prática de ensino profissionalizantes 

dos cursos técnicos de Petroquímica e Petróleo e Gás como estratégia para diminuir a 

evasão dos cursos em questão.  

Foi usado como fator de avaliação o gênero, idade e situação socioeconômica, 

considerando a quantidade de alunos matriculados e concluintes dos cursos Técnicos de 

Petroquímica e Petróleo e Gás de uma instituição de ensino técnico localizado em Lauro 

de Freitas – Ba.  

Para analisar os resultados, não foi necessário o levantamento de informações 

junto à secretaria dos cursos, detalhando a quantidade de estudantes matriculados em 

cada um dos cursos ofertados em 2016, anotando-se a quantidade declaração de gênero, 

idade e condição socioeconômica de cada um. Para a descrição das informações 

produzidas, foi utilizada a comparação e compilação dos resultados, usando a ferramenta 

do Excel, considerando-se quantidades.   

Após o levantamento, foi realizada entrevista com cinco professores dos cursos 

em questão, como forma de identificar os fatores que contribuem para a evasão e como as 

teorias Ausbiana e Vygostskyana podem contribuir para diminuir a evasão. Na entrevista, 

foram avaliadas três questões com os professores: Qual o perfil do seu aluno no início do 

curso? Qual a avalição dos professores com relação à evasão dos cursos avaliados na 

pesquisa?  

 

OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Para a execução do artigo, foi realizado um levantamento no banco de dados da 

secretaria de curso da instituição localizada em Lauro de Freitas - Ba, de todos os alunos 

matriculados nos cursos técnicos de Petroquímicas e Petróleo e Gás nos períodos de 

2012 a 2016. No sistema da secretaria foi possível avaliar que, para o curso de 

Petroquímica foram identificados 272 alunos matriculados e apenas 85 concluíram o 

curso. Já no curso de petróleo e Gás, dos 434 alunos matriculados 196 concluíram o 

curso técnico.   Avaliação do gênero, no curso de Petroquímica, 124 eram homens e 148 

eram mulheres e no curso de Petróleo e Gás 227 eram homes e 261 mulheres 

matriculados. Avaliando o parâmetro idade, do curso de Petróleo e Gás 447 alunos 

tinham até 21 anos de idade sendo que 207 eram homens e 240 mulheres e 43 alunos 

eram acima de 21 anos sendo 22 homens e 21 mulheres. Avaliando o parâmetro idade, 

do curso de Petroquímica, 217 alunos tinham até 21 anos de idade sendo que 124 eram 

homens e 148 mulheres. Avaliando a classe social, mais da metade dos sujeitos 

estudados moravam em Lauro de Freitas e eram oriundos de escola pública.   

Por meio das entrevistas, pôde-se verificar que no início do curso o aluno entra 

com perspectivas, desejos e sonhos para conclusão do curso e iniciação no mundo de 

trabalho na profissão tão desejada. Porém, diante da dificuldade de adaptação a uma 
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educação tão ortodoxa e técnica em que pouca interação ocorre entre a vivência dos 

alunos com o que é ensinado, o mesmo passa a não mais se identificar com o curso.    

             Outro aspecto citado pelos professores foi o fato de que os alunos não chegam 

preparados nas disciplinas básicas, muitas vezes por estarem muito tempo fora da 

escola, no caso dos adultos, ou por terem deficiência no aprendizado na escola, o que 

ocorre com os mais jovens.  

Esse levantamento serviu para nortear a pesquisa com relação aos sujeitos, revelando 

que a sua maioria é do gênero feminino, até 21 anos de idade e de classe média oriundos 

de escola pública. Trazendo com eles muitos sonhos e perspectivas de melhora de vida e 

inserção no mercado de trabalho após a conclusão do curso, porém, os cursos muitas 

vezes não dialogam com a realidade de vida do aluno e o ambiente acaba não 

favorecendo ao aprendizado causando o grande número de alunos que não concluem os 

cursos. Diante de todos os relatos e dados travamos o diálogo entre Ausubel e Vygotsky 

para que essa interação e troca de sabres ocorra entre os alunos e a instituição de ensino. 

Para que o educando possa participar com suas vivências podendo assim se sentir parte 

do processo de aprendizagem e não totalmente a parte como ocorre na atualidade, 

trazendo assim desinteresse e dificuldades no aprendizado, dialogando assim com a 

ideia de Vygotsky que afirma que o aprendizado acontece de fora para dentro. 

Concluímos, que a educação é a ponte de transformação, geradora de possibilidades e 

autoconhecimento, como afirma Gonh (2006, p. 27-38) “a uma intencionalidade na 

ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes é a possibilidade 

de interagir com o mundo que está a sua volta e suas relações sociais, criando assim um 

processo educativo”. 

 

Palavras-chave:  Estrutura Cognitiva; Ensino Profissional; Educação de Jovens e 

Adultos 
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