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DE JOVENS E ADULTOS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo principal compreender a educação na ótica do 

pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008), trazendo pressusposto 

da sua teoria que busca a reflexão sobre como o sujeito aprende a partir do processo de 

valorização e dando sentido às conquistas realizadas por esse sujeito. O processo da 

Educação como um direito garantido a todos.  

A premissa maior é perceber como os sujeitos interagem e se relacionam de 

maneira significativa, assim a Educação de Jovens e Adultos – EJA, se encontra nesse 

mote que envolve o aprender de forma dinâmica e significativa, visto que esses sujeitos 

podem encontrar nessa educação um passo basilar para romper com esteriótipos, e torna 

o sujeito da EJA fortalecido, e ciente da sua aprendizagem significativa mesmo que as 

dificuldades e a opressão tentem descaraterizar a sua autonomia. É importante salienta 

que a discursão sobre a aprendizagem significativa, faz uma ponte sobre as questões que 

envolvem o processo de aprender dando sentido às conquistas do estudante da EJA e 

patindo para o empoderamento da mulher estudante da EJA que vê nos estudos uma 

forma de se integrar à sociedade tornando-a independete e acima de tudo forte diante 

das grandes dificuldades.  
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Um outro fator que merece atenção são as redes neurais, tema que ganha espaço 

com a teoria conexista. Essa teoria mostra a sua importância da aprenidazagem, pois, 

essa teoria vê a mente numa perspectiva computacional, ou seja, descrevendo o 

processo cognitivo semelhante a um computador que recebe as informações. Destaca-se 

nessa teoria as bases behavioristas que defendem a aprendizagem como um processo de 

associação entre as informações. A teoria conexista auxilia no desenvolvimento do 

sujeito trazendo uma reflexão no que tange às informações neurais, dessa forma é 

importante perceber como o sujeito da EJA, consegue receber as informações de 

maneira que o alicerce para momentos posteriores. 

Desta forma, o artigo se baseia em uma investigação bibliográfica e nas 

observações enquanto professor da EJA, no semiarido baiano na cidade de Euclides da 

Cunha, Bahia, recorrendo às teorias de Ausubel para ampliar nossos conceitos e rever 

nossas práxis pedagógicas, para fortalecer o processo significativo da aprendizagem, 

bem como recorrendo a teóricos que já nos apresentam estudos sobre a temática de 

gênero/empoderamento, como: Butler (2010); Faria (2014); Gohn (2011); Louro 

(2014); Freire (2005) entre outros que proporcionaram uma reflexão necessária para a 

compreensão da Educação Popular, os Movimentos Sociais, e a Diversidade de Gênero, 

com essas discussões  podemos ampliar nossos conceitos e rever nossas práxis 

pedagógicas e nossos princípios, além de uma análise de como estamos alimentando ou 

aniquilando nossos preconceitos em relação às discussões a respeito da diversidade de 

gênero. 

 

 

2- METODOLOGIA 

 

O presente artigo fará uma explanação bibliográfica em que será abordada a 

pesquisa qualitativa, com técnicas exploratórias pautadas nas teorias de Gil (1991, 

p.46), quando afirma que, “embora as pesquisas geralmente apontem para objetivos 

específicos, estas podem ser classificadas em três grupos: estudos exploratórios, 

descritivos e explicativos”. Para Gil, a pesquisa Exploratória envolve um levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram ou tem experiencias práticas com o 

problema pesquisado.  
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Assim, se faz necessário, compreender os mecanismos que envolvem o sujeito da 

EJA, dessa forma nada melhor do que a atuação desses sujeitos para defender e levantar 

a bandeira da liberdade e igualdade.  

A construção do sujeito da EJA, em se tratando das questões relacionadas a 

gênero mostra como esse sujeito é capaz de romper com padrões e estereótipos que o 

colocam à margem social e partindo dessa premissa se faz necessário que venhamos 

perceber o valor significativo que esses estudantes dão ao processo de ensino 

aprendizagem. 

          O lócus da pesquisa foi na rede pública municipal de Euclides da Cunha, Bahia, 

sendo que a escola oferece um currículo que não se distingue do convencional, ou seja, 

os estudantes da EJA, têm o mesmo suporte pedagógico que o aluno do ciclo regular, 

mas, não foi empecilho para realização da pesquisa.  As entrevistas foram estruturadas 

pensando nos níveis dos estudantes e com a classe de profissionais que trabalha com as 

turmas.  

 

3- RESULTADOS 

O resultado da pesquisa apontam o número significativo de estudantes do sexo 

feminino que retornam às classes da EJA, para buscar seu lugar na sociedade, 

demarcando a força de que outrora por vários motivos teve que deixar de estudar. 

A teoria de Ausubel (2007), mostra a importância de aprender de maneira 

significativa, buscando traços de aprendizagem que envolvam também a interação 

social algo bem presente na teoria de Vygotsky (1991) que fortalece e traz para a 

mulher sujeito da EJA, uma importância significativa do seu papel social.  

A pesquisa conta com 25 participantes, a maioria é do sexo feminino que tem 

entre 18 a 48 anos, muitas das alunas demonstram vontade de interagir na sociedade e 

mostram como foi difícil retornar aos bancos escolares para voltar a ter sua autonomia. 

Muitas compartilham que a sua saída da escola foi a necessidade de trabalhar e ajudar 

no sustento da família.  

O processo de avaliação que a professora faz com os discentes, mostra o grau de 

interesse da educadora, também sujeito da pesquisa em valorizar os pequenos traços 

desses estudantes para que os mesmos se sintam, acolhidos e demonstrem desejo em 

continuar na escola.   

.   
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