
 
EJA - desafios para orientar adultos a aprender a aprender 

 
 Segundo Kelvin Miller, estudantes adultos retêm apenas 10% do que ouvem, após 72 horas, entretanto, 

serão capazes de lembrar de 85% do que ouvem, vêm e fazem, após o mesmo prazo. e as informações 

mais lembradas são aquelas recebidas nos primeiros 15 minutos de uma aula ou palestra. 

 Para melhorar estes números, faz-se necessário conhecer as peculiaridades da aprendizagem no adulto e 

adaptar ou criar métodos didáticos para serem usados nesta população específica 

 Adultos não gostam de ficar embaraçados diante de outras pessoas, por isso adotarão postura reservada 

nas atividades de grupo até se sentirem seguros de que não serão ridicularizados 

 Pessoas tímidas levarão mais tempo para se sentirem à vontade e não gostam de falar em discussões de 

grupo. elas podem ser incentivadas a escrever suas opiniões e posteriormente mudarem de grupos, casos 

se sintam melhor em outras companhias. 

 As salas de aula não devem ter suas cadeiras dispostas em fileiras, mas, sim, de modo a facilitar 

discussões em pequenos grupos. 

 Aprender a ler e a escrever exigem tempo, paciência e participação em situações reais de interlocução. o 

aluno aprender a ler e a escrever interagindo com pessoas e com “objetos” escritos. 

 Quanto maior for sua familiaridade com a língua escrita (jornais, livros, poemas etc) e sua reflexão sobre 

os modos e usos da linguagem escrita maior será a probabilidade de que rapidamente compreenda o 

funcionamento deste complexo sistema de representação que é a escrita. 

 Não se formam bons leitores e bons produtores de textos oferecendo materiais de leitura empobrecidos, 

justamente no momento em que os alunos são iniciados no mundo da escrita, as pessoas aprendem a 

gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade de suas vidas melhora com a leitura. 

 Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler 

também o que não está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto 

que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga 

justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos. 
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