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RESUMO:

O tema desse estudo faz uma abordagem à Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e o Método de Paulo
Freire, e busca problematizar a importância das reflexões a respeito da dinâmica entre o ensino e a aprendizagem, a saber:
Se o ensino direcionado a Educação de Jovens e Adultos propõe interlocução entre o conhecimento prévio e empírico da
comunidade, e o conhecimento escolar O ambiente sistematizador desta pesquisa, é a comunidade ceramista de
Coqueiros- Maragogipe, situada no Recôncavo Baiano. Este estudo pretende dialogar com a Teoria de Ausubel e o Método
de Alfabetização de Paulo Freire, no cotidiano educativo da Educação de Jovens e Adultos, num construto que valorize a
aprendizagem dos educandos da EJA, através do estudo bibliográfico e da história oral. Para tanto, seguiremos os passos
da pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, o instrumento utilizado será a pesquisa de campo, através de
procedimentos diretos como a observação e a roda de conversa.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Alfabetização. EJA.

CONTRIBUTIONS OF THE THEORY OF SINIFICATIVE LEARNING AND THE PAULO FREIRE METHOD FOR
EDUCATION OF YOUTH AND ADULTS - EYA

ABSTRACT: The theme of this study is an approach to David Ausubel&39;s Theory of Significant Learning and Paulo
Freire&39;s Method, and seeks to problematize the importance of reflections on the dynamics between teaching and
learning, namely: If education directed to Education Youth and Adults proposes interlocution between the prior and empirical
knowledge of the community, and school knowledge The systematizing environment of this research is the ceramist
community of Coqueiros-Maragogipe, located in the Recôncavo Baiano. This study intends to dialogue with the Ausubel
Theory and Paulo Freire&39;s Literacy Method, in the educational daily of Youth and Adult Education, in a construct that
values the learning of the students of the EJA, through bibliographic study and oral history. To do so, we will follow the steps
of qualitative research, of descriptive character; the instrument used will be the field research, through direct procedures
such as observation and conversation wheel. Keywords: Significant Learning. Literacy. EJA.

Introdução

O tema deste estudo será sobre As contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa de David
Ausubel e o Método de Alfabetização de Paulo Freire na Educação de Jovens e Adultos. O processo
da pesquisa busca referendar as possíveis relações de similaridades da Teoria da Aprendizagem
Significativa de David Ausubel e o Método de Alfabetização de Paulo Freire, bem como as
contribuições que ambos podem promover nas ações pedagógicas nas turmas de EJA. Para tanto, a
questão é saber se o ensino direcionado a EJA, propõe interlocução entre o conhecimento prévio e
empírico da comunidade e o conhecimento escolar O tema desse estudo, busca problematizar a
importância das reflexões a respeito da dinâmica entre o ensino e a aprendizagem. O ambiente
sistematizador desta pesquisa, é a comunidade ceramista de Coqueiros- Maragogipe, situada no
Recôncavo Baiano. Aqui pretende-se dialogar com a Teoria de Ausubel e o Método de Alfabetização
de Paulo Freire, e os sujeitos da pesquisa, que estão inseridos no cotidiano educativo da Educação
de Jovens e Adultos, num construto que valorize a aprendizagem dos educandos da EJA, através do
estudo bibliográfico e da história oral. Para tanto, seguiremos os passos da pesquisa de abordagem
qualitativa, de caráter descritivo, o instrumento utilizado será a pesquisa de campo, através de
procedimentos diretos como a observação e a roda de conversa.

Apresenta-se inicialmente aspectos introdutórios; justificativa; problemática; objetivos. Em seguida,
pontua acerca dos procedimentos metodológicos e instrumentalização técnica. A fundamentação
teórica delimita o lócus da pesquisa, caracterizando o local e os sujeitos em questão. Seguindo
aspectos referentes ao desenvolvimento, resultados da pesquisa, considerações finais e as
referências.

Como aporte teórico metodológico e bibliográfico, este estudo foi alicerçado por Minayo (2010),
Goldenberg (1997), Fonseca (2002), Amorim (2007), Kohn (2014), Santos (2014), Freire (1987),
Souza; Galvão & Santos (2014), Lyra (1996), Lüdke(1986), Ausubel (2003), Moreira (2006), Freire

Este estudo pretende abordar a compreensão da Teoria da Aprendizagem Significativa,
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relacionando-a com a aprendizagem dos educandos da EJA. Ao fazermos este recorte, serão
analisados os dados que determinam a relevância deste estudo e sua aplicabilidade, bem como as
possibilidades em contribuir com um processo educativo que proponha a autonomia dos atores
sociais, num contexto dos espaços educativos não formais.

Segundo Ausbel (1978) a aprendizagem significativa caracteriza-se principalmente pela interação –
não entendida como uma simples associação – entre os caracteres específicos e fundamentais da
estrutura cognitiva e as novas informações, pelos quais estas adquirem significado e integram com a
estrutura cognitiva de forma não arbitrária e não literal, contribuindo para a distinção, estruturação e
estabilidade dos subsunçores[1] prévios e, consequentemente, da própria formação cognitiva.

Procedimentos metodológicos

Pelo convívio com a comunidade das ceramistas de Coqueiros que já ocorre desde 2016 foi escolhido
como instrumento para este estudo a pesquisa de campo, pois segundo Fonseca (2002),
caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e /ou documental,
realiza-se também a coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa.

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, que segundo Lüdke (1986), é o estudo que se desenvolve
numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a
realidade de forma complexa e contextualizada.

A abordagem qualitativa será de grande relevância para este estudo, pois serão analisados dados
que referendam as relações individuais e coletivas, através da história oral, dos educandos da EJA,
atores sociais na comunidade Ceramista de Coqueiros no Recôncavo Baiano.

Segundo Minayo (2010) a pesquisa de abordagem qualitativa, trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

Goldenberg (1997), pontua que, os pesquisadores qualitativos rejeitam a aplicação do modelo
positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos.
Para tanto, a escolha da abordagem qualitativa decorre da possibilidade do recorte mais aproximado
entre o objeto e o pesquisador, bem como, a questão da opinião do pesquisador poder estar integrada
à pesquisa, contrapondo-se a uma visão positivista, que engessaria e dificultaria à relação entre
pesquisador e objeto no contexto das pesquisas sociais.

Segundo os autores aqui referendados é na pesquisa qualitativa que o pesquisador se ocupa da
dupla função ao mesmo tempo que é o sujeito, é sujeito e objeto, e esta condição é imprescindível
para o desenvolvimento da pesquisa.

O problema central da pesquisa pelos práticos torna-se construção dos
posicionamentos do pesquisador e das suas relações com o sujeito/objeto de
pesquisa. Tirar partido de sua posição especifica em um processo de pesquisa
exige uma lucidez e um rigor metodológico que permitem construir e
reconstruir constantemente o equilíbrio frágil em três fins, ajustá-los com
justeza e pertinência em todo momento – na medida do possível. E, ao
reconhecer esses três fins como preocupações de todos os atores, além de
mero pesquisador, esse modo de produção de conhecimentos. KOHN (In.
SOUSA, GALVÃO & SANTOS, 2014, p. 241)

Observa- se que os pesquisadores que utilizam a abordagem qualitativa buscam explicar o porquê
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das coisas e não a quantificação, pois os dados produzidos com os sujeitos implicados na pesquisa
não são meramente métricos, derivando aspectos que tocam a implicação, explicitando situações de
desconforto e necessidade de busca de solução na perspectiva da produção de conhecimentos.

Em virtude do caráter subjetivo e integralizador, que em muito subsidia as pesquisas sociais,
podemos afirmar que, os momentos deste estudo tornaram-se extremamente prazerosos, pois ao
estarmos em contato com a comunidade e seu cotidiano, foi possível dialogar a respeito das questões
que envolvem o trabalho das ceramistas e os diversos saberes que envolvem a comunidade. Aqui
neste estudo através da pesquisa de campo, foram utilizados como instrumentos, a observação e a
roda de conversa, que enfatizou a valorização dos saberes e conhecimentos prévios da comunidade e
o processo das relações entre escolarização e trabalho no contexto da EJA.

As pesquisas qualitativas possuem características multimetodológicas, utilizando um número variado
de métodos e instrumentos de coleta de dados. O ato de observar é um dos meios mais
frequentemente utilizados pelo ser humano para conhecer e compreender as pessoas, as coisas, os
acontecimentos e as situações. A observação torna-se uma técnica científica a partir do momento em
que passa por sistematização, planejamento e controle da objetividade. O pesquisador não está
simplesmente olhando o que está acontecendo, mas observando com um olho treinado em busca de
certo acontecimentos específicos. Trata-se também de ler documentos (livros, jornais impressos
diversos) na medida em que estes não somente nos informam dos resultados das observações de
pesquisas feitas por outros, mas traduzem também a reação dos seus autores. Sendo assim, pode-se
dizer que a observação é tão ampla e abrangente que, de uma forma ou de outra, utiliza todos os
procedimentos de pesquisa.

O presente estudo utilizar-se também da Roda de Conversa como uma possibilidade de instrumento
de produção de dados na pesquisa Narrativa, considerando que este tipo de abordagem investigativa
busca compreender o sentido que o grupo social oferece ao fenômeno estudado. A conversa é um
espaço de formação, de troca de experiências, de confraternização, de desabafo, muda caminhos,
forja opiniões, razão por que a Roda de Conversa surge como uma forma de reviver o prazer da troca
e de produzir dados ricos em conteúdo e significado para a pesquisa na área de educação.

No contexto da Roda de Conversa, o diálogo é um momento singular de partilha, uma vez que
pressupõe um exercício de escuta e fala. As colocações de cada participante são construídas a partir
da interação com o outro, sejam para complementar, discordar, sejam para concordar com a fala
imediatamente anterior.

A aprendizagem na EJA: contribuições de David Ausubel e Paulo Freire.

Segundo Ausubel (2003), a aprendizagem significativa é caracterizada pela interação entre o novo
conhecimento e o conhecimento previamente estabelecido, trata-se de um processo não-literal e
não-arbitrário, no qual o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz, assim, o
conhecimento prévio fica mais rico, diferenciando, mais estruturado em termos de significados e se
firma em maior estabilidade. Sabe-se que o conhecimento prévio, que de forma isolada é a maior
influência da aprendizagem, e é a partir dessa variável que se defende a ideia de que só se aprende
partindo do que já se conhece.

Nesse sentido, entende-se que a mente humana é conservadora, aprende a partir do que a estrutura
cognitiva já possui, assim considerando aquilo que o aluno da EJA já sabe é possível desenvolver
uma prática pedagógica pautada nos princípios da Aprendizagem Significativa.

O aprendiz, inserido na aprendizagem significativa, neste estudo o educando da EJA, deve fazer uso
dos significados internalizados, de forma substantiva e coerente, para poder captar os significados
dos aparatos educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo em que se encontra progressivamente
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distinguindo sua estrutura cognitiva, está também realizando a reconciliação integrada de modo a
reconhecer semelhanças e diferenças e reestruturar seu conhecimento. Assim, o aprendiz organiza
e produz o seu próprio conhecimento. Ausubel (2003, p. 41)

A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente expressas sejam
relacionadas, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, ao que o aprendiz já sabe, ou seja,
a algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente relevante (isto é, um subsunçor) que
pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já significativos.

Observa-se que, uma das condições para que a aprendizagem significativa ocorra é que o material a
ser aprendido possa ser relacionável, ou seja, incorporável à estrutura cognitiva do aprendiz, de
maneira não arbitrária e não literal. Dessa forma, tem-se então um material potencialmente
significativo.

Nesse sentido, dois fatores são envolvidos na formação do material potencialmente significativo, a
natureza do material, em si, e a natureza estrutural cognitiva do aprendiz. Em relação à natureza do
material, deve ser “logicamente significativo” ou possuir “significado lógico”, isto é, ser absolutamente
não arbitrário e não aleatório, podendo ser relacionado, de forma substantiva e não arbitrária, a
ideias, correspondentemente relevantes, que se insiram no domínio da capacidade humana de
aprender. Quanto à natureza da estrutura humana de aprender, quanto à estrutura cognitiva do
aprendiz, é necessário que nelas estejam disponíveis os conceitos subsunçores específicos, com os
quais o novo material possa se relacionar.

O significado lógico depende apenas da “natureza do material”, pois é um pré-requisito que
juntamente com o significado psicológico, determinam se o material é potencialmente significativo
para um determinado aprendiz. Para melhor entendimento acerca dos significados lógicos e
psicológicos.

Portanto, o significado lógico refere-se ao significado inerente a certos tipos de materiais simbólicos,
em virtude da própria natureza desses materiais. A evidências do significado lógico está na
possibilidade de relacionamento, de maneira substantiva e não arbitrária, entre material e ideias,
correspondentemente significativas, situadas no domínio da capacidade intelectual humana. O
conteúdo das disciplinas ensinadas na escola é, quase que por definição, logicamente significativo,
assim que, raramente, as tarefas de aprendizagem escolares se reassentam de significado lógico. O
significado psicológico, por sua vez, é uma experiência inteiramente idiossincrática. MOREIRA
(2006, p.20).

Diante do exposto, percebe-se que a emergência do significado psicológico depende não apenas da
apresentação do aprendiz de um material logicamente composto de significados, mas, também, do
necessário conteúdo ideacional, disponibilizado por parte do aprendiz. Mesmo que o significado
psicológico seja sempre idiossincrático, naturalmente não se exclui a existência de significados
denotativos os quais são compartilhados por diferentes sujeitos.

Em geral, os significados individuais que distinguem os membros de uma certa cultura, possuem
conceitos diferentes e proposições, que são adequadamente semelhantes para garantir a
compreensão e a comunicação entre os indivíduos.

Dentre as várias condições da aprendizagem significativa, destacam-se a exigência de um material
potencialmente significativo e a manifestação de uma disposição para relacionar, de forma
substantiva e não arbitrária, o novo material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva.

Tal condição implica que, de maneira independente do quão potencialmente significativo possa ser o
material a ser aprendido, se o objetivo do aprendiz for, nada além da memorização arbitrária e literal,
o processo de aprendizagem, bem como o seu produto, se tornarão mecânicos ou automáticos.
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De maneira recíproca, independentemente do grau de disposição, à aprendizagem que não estiver
centrada no sujeito, resultará que, nem o processo nem tão pouco o produto da aprendizagem serão
significativos, se o material não for potencialmente significativo para o aprendiz.

Segundo Ausubel (1978), a aprendizagem significativa, é um processo que percorre uma nova
informação que se relaciona, de forma substantiva, ou seja, não literal e não arbitrária, a um aspecto
fundamental da estrutura cognitiva do sujeito. Neste processo, ocorre a interação de uma nova
informação com uma estrutura de um conhecimento específico, denominada pelo autor, de conceito
subsunçor, existente na estrutura cognitiva do aprendiz.

Sendo assim, o subsunçor é uma idéia, uma proposição previamente existente na estrutura
cognitiva, isto é, um conceito capaz de servir de ancoradouro a uma nova informação de modo que
esta adquira, dessa forma, significado para o sujeito, ou seja, que ele tenha possibilidades de atribuir
significados a essa informação.

Então, pode-se dizer que a aprendizagem significativa acontece quando a nova informação
ancora-se em conceitos fundamentalmente relevantes (subsunçores) previamente existentes na
estrutura cognitiva. Dessa forma, novas ideias, conceitos, proposições, relevantes e inclusivos
encontrem-se, adequadamente.

Em Paulo Freire (1987), temos um Método de Aprendizagem com uma fundamentação humanística,
mais próxima de uma teoria do conhecimento do que uma metodologia de ensino. O próprio Freire
fazia um referência caracterizando o método muito mais vinculado ao processo de aprender do que
de ensinar. Neste contexto, os princípios ético-metodológicos eram constituídos com base no
respeito ao educando e na conquista da autonomia, tendo a dialogicidade como fio condutor no
processo do ensino-aprendizagem. Método centrado na mediação educador-educando.

Em relação à aprendizagem, valoriza o conhecimento prévio do educando e considera o ensino como
sistematizador dos saberes trazidos pelo educando e os saberes da escola. Parte da investigação do
universo vocabular do aluno e dos modos de vida e costumes da região onde vive, objetivando saber
como o aluno se sente ante a sua própria realidade. Após este levantamento define-se um tema
gerador geral e demais temáticas, a partir da realidade concreta e assim, suscitar debates que levem
a problematizações em torno das situações vividas.

“Descobrirem-se através de uma modalidade de ação cultural, adialógica,
problematizadora de si mesmos em seu enfrentamento com o mundo,
significa, num primeiro momento, que se descubram como Pedro, Antônio,
Josefa, com toda a significação profunda que tem esta descoberta.
Reconhecem-se agora como seres transformadores da realidade, para eles
antes algo misterioso, e transformadores por meio de seu trabalho criador”
(Freire, 1987, p. 24).

Atores sociais de Coqueiros e suas narrativas cotidianas

Partindo deste pressuposto Freiriano, que as ações educativas que possam (re)significar e valorizar o
cotidiano da comunidade aqui pesquisada, e de olho no multiculturalismo, decorrente dos elementos
da ancestralidade e remanescência dos povos que habitam a Baia do Iguape, num recorte para a
comunidade ceramista de Coqueiros, percebemos a forte presença da Cultura Africano-indígena, que
de forma pulsante, apresenta marcas das culturas africano-brasileiras e indígenas, como baluartes de
pertencimento étnico, manifestado principalmente através das cerâmicas produzidas, o trabalho de
mariscagem e os momentos de descontração e alegria vivenciados na cantoria do samba de roda.
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A cidade de Maragogipe está localizada à margem direita do Rio Paraguaçu que abrigava os Índios
Aimorés, esses chamavam o local de Marag-gyp que significa “rio dos mosquitos” por ser cercada por
manguezais, onde tinha muitos insetos. Vários exploradores chegaram à região, viram que os índios
além de pescar e caçar para a sua subsistência, utilizavam o solo fértil para plantar a mandioca, e
assim produzir a farinha entre outros alimentos derivados desta planta. Com a chega dos
colonizadores portugueses, houve um processo de produção em maior escala, pois estes
dedicaram-se também a extração da madeira, fixaram residência e implantaram engenhos de cana de
açúcar e casas de farinha no Recôncavo Baiano.

A história de Maragogipe tem suas origens numa lenda, protagonizada pela cultura oral, que nos
remete ao Século XVI. Conta-se que, uma tribo de índios inteligentes e destemidos guerreiros,
denominados Marag-gyp, se dedicavam ao cultivo do solo, a caça e a pesca vivendo fixados na
região com uma população estimada em 200 habitantes, deixaram as suas marcas inclusive na
agricultura através do cultivo da mandioca e disseminaram a cultura das casas de farinha que
abasteciam no período do Império a cidade de Salvador. Atualmente a cidade de Maragogipe tem na
sua composição administrativa seis distritos: Maragogipe, Guaí, Guapira, São Roque do Paraguaçu,
Nagé e Coqueiros. (Fonte: IBGE).

Trata-se de um grupo de aproximadamente 50 mulheres que se dedicam a maior parte de seu tempo
nesta atividade que gera renda e garante o sustento de suas famílias. Os homens, na maior parte do
tempo dedicam-se a atividade da pesca, cujos resultados têm sido insignificantes pois com a
construção da Barragem de Pedra do Cavalo e a pesca criminosa com uso de bombas muitas
espécies de peixes deixaram de existir nas águas do Rio Paraguaçu, gerando um grande prejuízo
para a população de toda Baía do Iguape.

Nossa roda de conversa foi mediada por uma senhora de mais de noventa anos, ceramista,
marisqueira e sambadeira, que tem uma relação de liderança e ensinamentos dentro da comunidade.
Apesar de Coqueiros ter aproximadamente 50 ceramistas, apenas 6 participaram deste momento
descontraído, que foi a nossa roda de conversa.

Resultados

Contextualizando o resultado da pesquisa, através da observação na roda de conversa com a
comunidade, diante de temas geradores como: trabalho, cultura e educação, observando o reportório
individual e coletivo dos sujeitos da pesquisa acerca das temáticas, e ao perceber como é possível
gerenciar ações educativas com jovens e adultos, a partir dos conhecimentos prévios (subsunçor), e
assim, relaciona-los através da ancoragem para ampliar e gerar novos conhecimentos.

Desse modo, é relevante questionar se escola local oferece turmas de EJA- Educação de Jovens e
Adultos, e se o ensino tem como prioridade a valorização da cultura regional, e a valorização dos
bens produzidos por essa cultura.

Assim sendo, Lyra (1996), diz que trata-se de um lugar capaz de:

Levar o conceito antropológico de cultura, fazendo distinção entre os dois mundos: o da natureza e o
da cultura. A cultura como acréscimo que o homem faz ao mundo que ele não criou. A cultura como
resultado do seu trabalho e de seu esforço criador e recriador. O homem, a afinal, no mundo e com o
mundo, como sujeito e não como objeto.

Considerações

A experiência cognitiva não se restringe, porém, à influência direta dos conceitos previamente
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aprendidos de forma significativa sobre componentes da nova aprendizagem, mas atinge também
mudanças significativas em atributos essenciais da estrutura cognitiva pela influência do novo
material. Existe um processo de interação pelo qual conceitos mais relevantes e inclusivos interagem
com o novo material funcionando como ancoradouro, incorporando-o e assimilando-o, entretanto,
concomitantemente, modificando-se em consequência dessa ancoragem.

O processo de ancoragem da nova informação resulta em crescimento e mudança nos conceitos
subsunçores. Isto significa dizer, que se determinados conceitos já existem na estrutura cognitiva do
aluno estes tornam-se abrangentes, bem elaborados, claros, estáveis ou limitados, pouco
desenvolvidos, instáveis, dependendo da frequência da forma com que serviram de ancoradouro para
novas informações e como elas se relacionaram.

Diante do que foi exposto neste trabalho, foi possível perceber que uma aprendizagem
verdadeiramente significativa implica na construção do conhecimento por parte de quem aprende. Tal
construção se estrutura a partir da interação social, num contexto mediado por ferramentas
sócio-culturais, dentre as quais a comunicação verbal tem papel preponderante.

As ferramentas sócio-culturais são palavras, símbolos que possuem significados, passando a
representar para o indivíduo aquilo que os seus referentes - objetos, eventos, conceitos - significam.
Na construção dos mapas conceituais. É explícita a relevância de separar os itens importantes que
farão parte do mapa, isto deve ocorrer de acordo com a teoria da aprendizagem significativa,
selecionando os conceitos e proposições unificadores de determinada disciplina que possuam maior
poder explicativo, possibilidade de generalização e de relacionamento com o conteúdo da disciplina.
Os conceitos e ideias preexistentes na estrutura cognitiva são capazes de servir de “ancoradouro” a
uma nova informação de forma que esta adquira, assim, significado para o sujeito.

Amorim (2007), pontua que, os saberes escolares são aqueles que fazem parte da vida educativa das
instituições de ensino; são identificados como conhecimentos escolares institucionalizados e também
legitimados por alunos e professores, num processo filosófico, antropológico, pedagógico, sociológico
e psicológico. Processo esse que transcende a sala de aula e interage com as diferentes vivências
dos segmentos comunitários que procuram as instituições de ensino e dão lugar e corpo aos
processos contraditórios, às generalizações e às novas ressignificações, para serem inseridos de
volta ao mundo social, político-econômico e do trabalho como elementos transformadores da
realidade, impulsionando, assim, a consolidação de novos paradigmas da educação.

Nesse contexto, o autor traz uma reflexão sobre o intercâmbio entre a escola e os conhecimentos
acadêmicos e institucionalizados e a comunidade produtora constante de conhecimentos empíricos.
Notamos que estas trocas entre atores educativos proporcionam aprendizagens significativas e
processos de transformações paradigmáticas para ambos, num contexto de interação social, capaz
de quebrar barreiras entre o sujeito empírico e sujeito acadêmico.

A partir dessa interação de significados, o mapa conceitual passa a ser visto como um instrumento
para negociar significados, para facilitar a aprendizagem significativa. Como tal, trata-se de um
diagrama que muda à medida que ocorre a aprendizagem significativa. Mapas conceituais não são
definitivos, são instrumentos para representar e aprender a estrutura conceitual de um corpo de
conhecimento.

Um ponto convergente Ausubel e Paulo Freire, é a visão em relação ao papel da escola, que ambos
pontuam de forma contundente, a premissa de que a escola esteja vinculada ao seu papel de propor
aos educandos e as suas famílias uma consciência no sentido da responsabilidade social e política,
uma escola que assuma posição verdadeiramente humanista, ensinar e aprender em contextos
escolares, onde aprender significa organizar e integrar o novo material na estrutura cognitiva do
educando. Notadamente percebe-se uma série de contribuições que David Ausubel e Paulo Freire
deixaram a todo e qualquer contexto educativo, inclusive na educação popular e na EJA.
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O projeto de pesquisa vinculado a este estudo, decorre do tema gerador que é : A Cerâmica de
Coqueiros num contexto etnoeducacional na EJA, e referenda as narrativas oralizadas dos atores
sociais vinculados à cerâmica de Coqueiros, onde pontua de forma relevante o entendimento da
teoria de Ausubel, pois a partir da percepção do conhecimento significativo para o aprendiz, talvez
seja, possível perceber o processo de ancoragem da nova informação que resulta em crescimento e
mudança nos conceitos subsunçores, daí encontrarmos os elementos norteadores para uma ação de
humanização educativa no processo de escolarização e acima de tudo uma valorização da história de
vida, através do protagonismo destes atores sociais.

[1] Subsunçor é um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva do
aprendiz que serve de ‘ancoradouro’ para[1] uma nova informação e que contribui para que o indivíduo
atribua-lhe significado. É também chamado de inclusor.
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