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Texto II
“O novo professor da EJA”

 Os teóricos da andragogia afirmam que as pessoas adultas se concentram numa 
explanação teórica por aproximadamente 07 minutos. Depois disso, a atenção se dispersa. 
Este período deveria ser usado pelo Professor para estabelecer os objetivos e a relevância 
do assunto a ser discutido, enfatizar o valor deste conhecimento e dizer o quanto sente-
se motivado em discuti-lo. Vencidos os 07 minutos, deve iniciar uma discussão ou outra 
atividade, de modo a diversificar o método e conseguir de volta a atenção. Estas alternâncias 
podem tomar até 30% do tempo de uma aula teórica, porém permitem quadruplicar o 
volume de informações assimiladas pelos estudantes. 
 As discussões realizadas no grupo até este momento destacaram a necessidade 
de pensarmos propostas de ensino e aprendizagem que considerem os interesses e 
os conhecimentos prévios dos educandos da Educação de Jovens e Adultos, para que 
permaneçam e concluam com sucesso sua escolarização. Vimos, também, que o papel 
do professor se tornou mais complexo nesses últimos anos, principalmente por conta 
do surgimento das TIC e pela diversidade de perfis dos que procuram atualmente essa 
modalidade de ensino.
 Tendo em vista essas questões e a necessidade de encontrar um meio termo, onde 
as características positivas da Pedagogia sejam preservadas e as inovações eficientes da 
Andragogia sejam introduzidas para melhorar o resultado do Processo Educacional dos 
adultos, realizaremos discussões com o objetivo de desenvolver propostas andragógicas 
diferenciadas para o trabalho docente na EJA. 
 A fim de minimizar as dificuldades na busca pela “articulação dos saberes de 
diferentes disciplinas/áreas do conhecimento em favor de um ensino contextualizado” 
e quando “alunos e professores se tornam sujeitos de suas ações e se comprometem 
num processo de investigação, redescoberta e construção coletiva do conhecimento, pois 
ao dividir ideias, ação, reflexões, cada integrante do grupo torna-se ativo no processo”, 
indicamos que as propostas sejam elaboradas com vista a romper com a fragmentação dos 
conhecimentos, uma vez que abre espaço para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
que priorizam o espírito investigativo, o trabalho em grupo e o diálogo constante entre 
os conhecimentos historicamente sistematizados e os conhecimentos trazidos pelos 
educandos.
 Com o objetivo de facilitar o debate e a elaboração da referida proposta, adiantamos, 
como estratégia, um roteiro orientado. Seguem, abaixo, as informações que deverão ser 
preenchidas na proposta andragógica e socializadas com os demais professores no grande 
grupo:
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ATIVIDADE
Proposta andragógica multidisciplinar para a EJA

Instituição de ensino:
Município:
NRE:

1) Título da proposta:

2) Data da elaboração:

3) Disciplinas que desenvolverão a proposta:

4) Professores(as):

5) Pedagogo(a):

6) Etapa de ensino:

7) Justificativa:

8) Objetivo geral / tema gerador:

9) Objetivos por disciplina:

10) Conteúdos por disciplina:

11) Encaminhamentos metodológicos:

12) Recursos por disciplina:

13) Referências:

14) Posicionamento do grupo sobre o conteúdo da Oficina e as expectativas quanto 
à aplicação da proposta andragógica multidisciplinar elaborada pelo grupo:

O Departamento de Educação de Jovens e Adultos 
deseja um excelente trabalho aos grupos!


