
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

Glaucia Berton Dagostino 

 

 

 

 

 

Formação de professores em processos andragógicos de ensino e 

aprendizagem 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

 

 

SÃO PAULO 

2011



1 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

Glaucia Berton Dagostino 

 

 

 

Formação de professores em processos andragógicos de ensino e 

aprendizagem 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de 
MESTRE em Educação – Currículo, sob a 
orientação da Professora Dra. Neide de 
Aquino Noffs. 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

SÃO PAULO 

2011  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Marcos 

Dagostino e Valéria Berton Dagostino e à 

minha irmã Bianca Berton Dagostino, por 

me apoiarem e estarem sempre ao meu 

lado. 



4 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus, por ter-me dado a oportunidade de vencer mais este 

desafio em minha vida. 

 

À Professora Dra. Neide de Aquino Noffs, pelos inúmeros encontros de 

orientação, desde o início; pela sua forma acolhedora e atenciosa em contribuir com 

o presente trabalho. 

 

Às professoras Marina Feldmann e Hiloko Marins pelas inúmeras 

contribuições e por oferecerem a ajuda necessária. 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 

pelo incentivo e pela bolsa de estudos. 

 

Ao Programa de Mestrado da PUC-SP Educação Currículo e todos os seus 

professores, em especial Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito pela assistência sempre 

que necessária. 

 

A todos da Quality Eztech, em especial ao Paulo Dyrker e Célia Vassalo pela 

oportunidade e compreensão, pois me concederam tempo adequado para a 

finalização deste trabalho sem quaisquer limitações. 

 

Aos meus pais, irmã e familiares, em especial meu pai Marcos, minha mãe 

Valéria e irmã Bianca, pela paciência, compreensão e por entenderem todos os 

meus momentos de ausência neste período. 

 

Aos colegas de curso pela amizade, oportunidades de troca de 

conhecimentos, experiências e companheirismo, em especial Regina Maria Sousa 

Lima, Claudia Zuppini, Marisa Peres e Silvana Tamassia. 

 

Às minhas queridas amigas Letícia, Vanessa e Monique por estarem sempre 

comigo e com quem eu sempre pude contar em todos os momentos de minha vida. 

 

Ao Rafael Carozza que me acompanhou e apoiou na etapa final deste 

trabalho, oferecendo a sua paciência, carinho, ajuda e companheirismo 

incondicional.  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes.” 

(Isaac Newton) 



6 

 

 

 

RESUMO 

A formação de professores para a docência e atuação, especificamente, com 
adultos possui relação direta com a necessidade de se estabelecer e esclarecer a 
maneira que os adultos aprendem que é diferente da forma como a aprendizagem 
da criança acontece. Ao estudar este assunto, entramos no campo da Andragogia. 
Ao longo do tempo, a educação para além dos muros da escola, foi sendo 
empregada em diversos campos da sociedade. Neste sentido, o termo Andragogia 
passou a ser adotado, no que se refere a processos formativos e educacionais para 
adultos, diferenciando-se da Pedagogia, a qual centra seus esforços nos aspectos 
relacionados à educação de crianças. Consideradas as indagações apresentadas, 
procurou-se focar a pesquisa em algo específico e de maior relevância à área da 
Educação, uma vez que a Andragogia é um assunto pouco estudado no Brasil. 
Optou-se, então, por estudar, analisar e indicar a importância de uma formação 
docente para os professores que atuam, especificamente, com adultos. Sendo 
assim, o problema de pesquisa apresentado foi: Quais os saberes necessários para 
a formação de professores na atuação em processos andragógicos de ensino e 
aprendizagem? Como metodologia, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, a fim de 
desenvolver um trabalho teórico aprofundado sobre o assunto. O instrumento de 
pesquisa adotado foi o levantamento bibliográfico sobre o tema estudado. Após a 
realização da pesquisa, concluiu-se que os saberes docentes, que os professores, 
os quais atuam com adultos necessitam, devem basear-se nas categorias 
andragógicas identificadas ao longo deste estudo. São elas: interação, saber 
planejar, adoção de metodologia focada na aprendizagem, trabalhar com a memória 
sob um enfoque na construção identitária do sujeito, considerar a subjetividade no 
processo de formação de adultos e descobrir como os alunos aprendem, por meio 
da metacognição. De acordo com a bibliografia estudada sobre a aprendizagem e o 
pensamento, as características que mais se sobressaíram, quando tratamos da 
aprendizagem dos adultos, são os aspectos relacionados às experiências de vida 
que os mesmos têm, as suas vivências e conhecimentos prévios que trazem no 
momento em que estão inseridos em um ambiente de aprendizagem e que não 
podem ser deixadas de lado pelo professor. 
 
Palavras-chave: Andragogia, Educação de Adultos, Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

The formation of professors for teaching and acting specifically with adults, has a 
direct relation with the necessity to establish and clarify the way adults learn, which is 
different from the children process of learning, therefore, to study this subject, it was 
required to explore the field of Andragogy. Over time, education beyond the school 
walls, has been employed in various fields of society. In this sense, the term 
Andragogy began to be adopted regarding the educational processes and education 
for adults, differing from the pedagogy that concentrates its efforts on issues related 
to education of children. Given the matters presented, we tried to focus the research 
on something specific and of greater relevance to the Education sector, since the 
Andragogy is a subject with few studies in Brazil. We decided then to study, analyze 
and indicate the importance of the teacher training for professors who work 
specifically with adults. Thus, the research problem was presented: What is the 
knowledge necessary to train teachers in andragogical involvement in cases of 
teaching and learning?  It was performed a bibliographic research in order to develop 
a detailed theoretical work on this subject. The survey instrument used was 
bibliographic work on the subject studied. After the research, it was concluded that 
teacher knowledge that professors who work with adults need to have must be based 
on the categories andragogical identified throughout this study, which are: 
interaction, planning, adoption of a methodology focused on learning, work with a 
focus on memory in identity construction of the subject, considering the subjectivity in 
the process of adult education and discover how students learn through 
metacognition. According to the bibliography studied and thought about learning the 
features that stood out the most when dealing with the adult learning are the aspects 
related to life time experiences, and prior knowledge they bring when they are 
embedded in a learning environment and that can not be brushed aside by the 
teacher. 
 
Keywords: Andragogy, Adult Education, Teacher Training. 
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1. ORIGEM DO PROBLEMA 

 

O meu interesse pelo tema Formação de Professores em processos 

andragógicos de ensino e aprendizagem deu-se, principalmente, devido à minha 

trajetória profissional e minha escolarização específica ao longo da minha graduação 

em Pedagogia. 

Quando ingressei no primeiro ano do Ensino Médio, em 2001, meus pais 

sempre me orientaram a escolher cursar um Ensino Médio Profissionalizante, pois 

se no futuro não tivesse condições de cursar uma graduação, poderia contar com a 

formação técnica para ingressar no mercado de trabalho. Diante disso, optei pelo 

curso técnico em Turismo que era integrado com o currículo do Ensino Médio 

tradicional. 

Ao longo do Ensino Médio Técnico tive a oportunidade de conhecer 

diferentes áreas de atuação do profissional do Turismo (hotelaria, eventos etc.), 

porém nenhuma dessas áreas interessou tanto como a área de Recreação, na qual 

a partir do segundo ano de curso tive a oportunidade de trabalhar em um hotel 

fazenda, em parceria com a escola em que eu estudava, para receber alguns alunos 

indicados que atuariam como recreacionistas. 

Apesar desta área não ter uma relação direta com a educação, foi essa 

função que me despertou interesse em aprofundar na área educacional. Nas 

atividades como recreacionista, passei pela experiência de atuar com três níveis de 

faixa etária dos hóspedes do hotel: crianças de 3 a 6 anos, crianças de 07 a 14 anos 

e adultos. Desta forma, nas temporadas de trabalho, os recreacionistas trabalhavam 

cada semana com uma faixa etária diferente; assim tive a chance de conhecer como 

trabalhar e interagir com as 3 faixas de idade, sabendo que tipos de atividades e 

relações eram mais adequadas para cada uma, sendo que as faixas etárias que eu 

mais me identificava eram a de adultos e a de jovens a partir de 12 anos. 

Ao fim do curso técnico em Turismo, em 2003 e, conseqüentemente, fim da 

parceria de trabalho da escola com o hotel fazenda em que eu trabalhava, vi-me em 

uma situação de decisão. Eu tinha que escolher qual o curso de graduação iria 

prestar no vestibular. Eu ainda tinha dúvidas se queria entrar na graduação em 

Turismo, pois o que gostava na verdade era a interação com os mais diversos tipos 
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de pessoas. Por estar em dúvida, esperei mais um ano, fiz um curso pré-vestibular e 

com tempo maior para pensar, além das orientações vocacionais, percebi que meu 

interesse estava na educação, mais especificamente, na docência. Desta forma, no 

ano de 2004, ingressei no curso de Pedagogia, na Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, do Centro Universitário Fundação Santo André. 

No início do curso de graduação, pretendia atuar na área do ensino 

fundamental, lecionando para crianças de 7 a 10 anos de idade, porém com o 

tempo, fui percebendo em algumas leituras, que a atuação do pedagogo não se 

limitava à docência para crianças, muito menos só para a educação formal. As 

disciplinas que eu tinha eram todas voltadas à educação infantil e fundamental, com 

o objetivo de formar o pedagogo na educação formal básica. Não havia, no projeto 

do curso, formação específica dos alunos para a atuação no campo da educação 

não-formal realizada em organizações não-governamentais (Ongs), empresas, 

hospitais, entre outros segmentos. Nesse sentido, comecei a me interessar por 

áreas pouco estudadas pelo curso, no que se diz respeito à atuação do pedagogo 

para além dos muros da escola tradicional e formal.  

Ao longo dos anos e, principalmente no terceiro ano da graduação, fui a 

busca de estágios e contatos com contextos e práticas educacionais diferentes 

daquelas realizadas tradicionalmente na escola. Foi assim que tive a oportunidade 

de trabalhar no campo da educação corporativa em duas empresas, sendo uma 

multinacional de telecomunicações e a outra, uma instituição do setor financeiro. Em 

ambas as organizações o trabalho foi executado junto aos setores de Recursos 

Humanos com foco na formação dos profissionais contratados. 

Nessas organizações, tive a oportunidade de conhecer como são elaborados 

e realizados os processos formativos dos funcionários, coordenados pela área de 

Recursos Humanos. A necessidade de sistematização dos saberes e informações 

sobre educação corporativa construídos nesta fase resultaram na elaboração do 

meu trabalho de conclusão de curso, em 2008, o qual teve como tema central: 

Educação Corporativa - A formação do pedagogo que atua com trabalhadores. 

Após a conclusão do curso de Pedagogia, em 2008, iniciei minhas atividades 

profissionais no setor de treinamento de outra empresa de telefonia móvel, que 
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realizava a elaboração e desenvolvimento de processos educativos e de materiais 

didáticos para a formação dos profissionais. 

Em seguida, ingressei em uma empresa voltada para a articulação entre o 

uso de tecnologias e o processo de formação de profissionais, mais 

especificamente, minha função baseava-se na formação de professores para o uso 

de Quadros Interativos. Nessa função de instrutora de treinamento de Quadros 

Interativos, pude perceber que para que minhas formações dessem resultado, eu 

tinha de me atentar para algumas particularidades no modo como iria transmitir as 

informações, visto que estava lidando com adultos, já formados, com vasta 

experiência profissional e, que na maioria das vezes, em grande parte, não 

conheciam o equipamento, objeto do treinamento.  

Além disso, havia o desafio de despertar o interesse de todos, uma vez que 

muitos se opunham às novas tecnologias e, na grande maioria das vezes, eu era 

mais nova que os alunos, os quais já tinham uma boa experiência em docência. 

Muitas vezes deparei-me com a resistência de alguns alunos em aceitar alguém 

mais novo a ensinar-lhes algo. Tanto na empresa de telecomunicações anterior, 

como na empresa de quadros interativos, percebi que transpor os conhecimentos de 

educação e docência, que eu vinha adquirindo na graduação, focado no ensino para 

as crianças não era o suficiente, era preciso algo a mais, algo focado no ensino de 

adultos. 

Em decorrência do cenário em que me encontrava, alguns conhecimentos e 

conceitos adquiridos nos estudos feitos no trabalho de conclusão de curso em 

educação corporativa e minha vontade em ingressar no mestrado, decidi elaborar 

meu projeto para a seleção no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica. 

Inicialmente, o tema de meu projeto era Formação de Professores e 

Pedagogos para a Educação Corporativa. Porém, após a minha aprovação no 

programa de mestrado e inúmeras reflexões e contribuições de professores em suas 

aulas e leituras, meu tema evoluiu para a formação de professores para Andragogia 

(educação de adultos), termo a ser estudado mais profundamente. Assim, a 

presente dissertação tem o objetivo de apontar, discutir e, ao final, baseando-se na 
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bibliografia especializada, identificar quais os saberes necessários para a formação 

de professores que atuam, especificamente, com adultos. 

 

 

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A formação de professores para a docência e atuação com adultos possui 

relação direta com a necessidade de se estabelecer e esclarecer a maneira como os 

adultos aprendem, pois é diferente da forma como a aprendizagem da criança 

acontece, conseqüentemente, ao estudar este assunto, entramos no campo da 

Andragogia.  

A Andragogia ainda é um campo pouco pesquisado; por ser uma área que 

passou, no decorrer das últimas décadas, por uma série de mudanças estruturais, 

adequando-se às novas configurações do contexto educacional. Ao longo do tempo, 

a educação, para além dos muros da escola, foi sendo empregada em diversos 

campos da sociedade. Nesse sentido, o termo Andragogia passou a ser adotado, no 

que se refere a processos formativos e educacionais para adultos, diferenciando-se 

assim da Pedagogia. Veremos adiante mais profundamente o conceito de 

Andragogia.  

Com base no estudo bibliográfico realizado, no qual se identificaram as mais 

relevantes obras do campo da educação para adultos, foram levantadas várias 

questões de pesquisa pertinentes ao aprofundamento do estudo em relação à essa 

área até que o problema de pesquisa fosse constituído; dentre elas, destacam-se: 

 

- Quais são as particularidades do adulto em seu processo de construção de 

conhecimento e aprendizagem? 

- Quais os saberes necessários que os professores devem adquirir e desenvolver 

para atuar com adultos que já foram escolarizados no sistema de ensino básico? 

- Quais metodologias devem ser adotadas para que o processo de ensino e 

aprendizagem de adultos seja eficaz?  
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3. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Consideradas as indagações apresentadas, procurou-se focar a pesquisa 

em algo específico na área da Educação e Pedagogia. Optou-se então, por estudar, 

analisar e indicar a importância de uma formação docente específica para os 

professores que atuam com adultos. Sendo assim, o problema de pesquisa 

apresentado foi: Quais os saberes necessários à formação de professores para 

atuação em processos andragógicos de ensino e aprendizagem? 

Nesse trabalho, além de apresentar de que forma os professores podem 

atuar com adultos, de maneira a aprenderem de forma eficaz, realizaremos um 

levantamento sobre as teorias que fundamentam a pesquisa e como a educação de 

adultos se apresenta no objeto de pesquisa a ser estudado. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo geral apontar e discutir a relevância de uma 

formação docente específica para professores que atuam diretamente com o público 

adulto já escolarizado, assim como compreender de que maneira a aprendizagem 

desse público acontece. 

Outros objetivos foram elaborados, com a intenção de esclarecer e discutir 

as diversas categorias sobre o tema da presente dissertação: 

- Levantar e discutir a bibliografia especializada encontrada sobre educação de 

adultos e andragogia; 

- Explorar as especificidades e individualidades do ensino e aprendizagem de 

adultos já escolarizados no sistema tradicional de ensino básico; 

- Indicar quais os saberes necessários que os professores devem adquirir e 

desenvolver para atuar com estes adultos; 

- Apontar algumas estratégias e técnicas de ensino e aprendizagem para os 

professores adotarem em sua atuação com adultos em diversos espaços escolares. 
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5. HIPÓTESES 

 

Apontamos a seguir algumas hipóteses que levantamos ao tratarmos dessa 

área temática: 

 

- O profissional da educação, na sua grande maioria, é formado para trabalhar na 

educação formal e predominantemente na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental; 

- Existe uma concepção infantilizada no que se refere à profissão; 

- A pedagogia dificilmente é contextualizada para práticas com adultos; é feita a 

transposição automática das metodologias aplicadas para crianças, sem levar em 

consideração as especificidades e individualidades do ensino e aprendizagem de 

adultos; 

- Há escassez de bibliografia voltada para a Andragogia e educação de adultos fora 

do foco de alfabetização EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

6. METODOLOGIA 

 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, aproximei-me ainda mais de 

questões vivenciadas em minha prática profissional, tornando o assunto desta 

pesquisa ainda mais instigador para mim, fazendo com que a minha reflexão sobre 

os autores e materiais pesquisados ficasse cada vez mais presente e mostrando a 

real necessidade da formação específica de professores que atuam com adultos já 

escolarizados no sistema básico de educação.  

Assim, pude evidenciar que “qualquer pesquisa, em qualquer nível, exige do 

pesquisador um envolvimento tal que seu objetivo de investigação passa fazer parte 

de sua vida” (Severino, 2009, p.214). 

Para a investigação sobre quais os saberes necessários à formação de 

professores para atuação em processos andragógicos de ensino e aprendizagem, 

foi adotada uma abordagem de pesquisa qualitativa, definida por Severino (2009, 

p.119): 
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Quando se fala em pesquisa quantitativa ou qualitativa e mesmo quando se 
fala de metodologia quantitativa ou qualitativa, apesar da liberdade de 
linguagem consagrada pelo uso acadêmico, não se está referindo à uma 
modalidade de metodologia em particular. Daí ser preferível falar-se de 
abordagem quantitativa, de abordagem qualitativa, pois com estas 
designações, cabe referir-se aos conjuntos de metodologias, envolvendo, 
eventualmente, diversas referências epistemológicas. São várias 
metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa, 
modo de dizer que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos 
do que propriamente a especificidades metodológicas. (2009, p. 119) 
 

Com o objetivo de identificar, discutir e analisar profundamente o tema em 

questão de maneira holística, a perspectiva qualitativa de pesquisa foi a que melhor 

contemplou as necessidades deste estudo. Segundo Antônio Chizzotti (2003, p.221): 

 
A pesquisa qualitativa recobre hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo 
as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de 
análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do 
marxismo, da teoria crítica e do construtivismo e adotando multimétodos de 
investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre. 
Enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 
interpretar os significados que as pessoas dão a eles. 

 

Com base nas leituras feitas, percebe-se que a pesquisa qualitativa enfatiza 

mais o processo pelo qual se percorreu, do que o produto final obtido; estudando, 

analisando e discutindo as diferentes formas possíveis para se chegar a uma 

conclusão determinada do tema em questão. 

Na abordagem qualitativa, dependendo da pesquisa, o objeto estudado não 

se limita somente a dados quantitativos, técnicos e lógicos, mas também a uma 

gama de elementos sociais e de outras dimensões que se entrelaçam e se 

complementam, caracterizando a complexidade das Ciências Humanas, que tem 

como finalidade “identificar objetivamente essas relações funcionais, descrevendo 

seus processos e explicitando suas articulações no interior da sociedade”. 

(SEVERINO; 2009; p.113) 

Neste sentido, foi adotada como metodologia uma pesquisa bibliográfica, por 

meio do levantamento de autores e estudos ligados direta e indiretamente ao tema 

estudado, a fim de constatar quais saberes necessários que os profissionais que 

atuam com a educação de adultos já escolarizados devem possuir. 

 
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
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já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos. (SEVERINO; 2009; p.122) 

 

Outra definição que vai ao encontro da modalidade de pesquisa escolhida, 

afirma que o pesquisador precisa: 

 
[...] revisar todos os trabalhos disponíveis, objetivando selecionar tudo o que 
possa servir em sua pesquisa. Nela tentar encontrar essencialmente os 
saberes e as pesquisas relacionadas com sua questão [...] aproveitar para 
tornar ainda mais conscientes e articuladas suas intenções e, desse modo, 
vendo como outros procederam em suas pesquisas, vislumbrar sua própria 
maneira de fazê-lo. (LAVILLE; DIONE, 1999; p.113) 

 

Conforme visto, a pesquisa bibliográfica limita-se ao campo teórico já 

existente sobre o tema em questão e a partir de diversas opiniões estudadas e 

analisadas, apresenta-se algo novo que possa contribuir, somando novas 

perspectivas sobre o assunto. De acordo com Severino (2009, p. 223): 

 
É válido aceitar esses tipos de trabalho justamente por permitirem a 
formação de um material básico de documentação de onde partirão outros 
estudos interpretativos.  

 

Deste modo, procuramos pesquisar os diferentes autores e materiais 

acadêmicos que tratam da educação de adultos e formação de professores, a fim de 

nos aprofundarmos o máximo possível em torno do presente tema estudado, 

sugerindo novas possibilidades e bibliografia que tratem do tema desta pesquisa, já 

que foi identificada escassez na junção da tratativa “formação de professores” e 

“educação de adultos” voltados para os processos de ensino e aprendizagem fora 

do ensino básico formal do país. Neste sentido, Antonio Joaquim Severino (2009, p. 

215), fala da autonomia que o pesquisador pode ter, ao tratar de questões de seu 

interesse e formular sua opinião perante o tema: 

 
Autonomia esta que não significa o desconhecimento ou desprezo da 
contribuição alheia, mas, ao contrário, capacidade de um inter-
relacionamento enriquecedor, portanto dialético, com outros pesquisadores, 
com os resultados de outras pesquisas e até mesmo com os fatos. 
 

Sendo assim, com os resultados deste estudo, procurou-se desenvolver 

novas perspectivas e contribuições no cenário da educação de adultos, incluindo e 

considerando opiniões e visões já existentes e estudadas de diversos 
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pesquisadores, além de dar espaço para futuros trabalhos que dêem continuidade a 

um assunto tão pouco abordado.  

 
[...] o conhecimento científico não traz diretamente soluções para a prática 
educativa. É justamente a indeterminação da atividade pedagógica que 
garante o protagonismo e a liberdade de criação dos sujeitos, pois o mundo 
da ação pedagógica não é o mesmo da técnica. (CAMPOS; 2006; p.08) 

 

Como vimos, através da metodologia utilizada, procurou-se contribuir 

significativamente e qualitativamente com um campo da educação ainda pouco 

estudado; porém sabemos que nas Ciências Humanas e, principalmente nas 

Ciências da Educação, nenhum conhecimento é absoluto e incontestável. Faz-se 

necessária a constante busca pelo aprimoramento das pesquisas e materiais já 

existentes, a fim de criarmos, discutirmos e desenvolvermos cada vez mais as 

questões que envolvem a educação brasileira. 

 
São tantas as perguntas relevantes que ainda não foram formuladas, tantas 
as problemáticas que ainda precisamos conhecer, que sobram espaços 
para todo o tipo de investigação, desde que se cuide da sistematização e 
controle dos dados. Que o trabalho da pesquisa seja devidamente 
planejado, que os dados sejam coletados mediante procedimentos 
rigorosos, que a análise seja densa e fundamentada e que o relatório 
descreva claramente o processo seguido e os resultados alcançados. 
(ANDRÉ; 2000; p.57) 
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7. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

7.1 Alguns elementos da trajetória do ensino superior no Brasil 

 

A partir de estudos voltados para a história da educação no Brasil, 

identificamos a adoção predominante do modelo jesuítico por meio do método 

escolástico de ensino que “visava à colocação exata e analítica dos temas a serem 

estudados, à clareza nos conceitos e definições, à argumentação precisa e sem 

digressões, à expressão rigorosa, sólida e silogística, em latim” (ANASTASIOU, 

2004, p. 56), que posteriormente serviu de base para a origem do método 

parisiense, adotado na universidade de Paris e que se baseava na seguinte 

maneira: 

 
O conhecimento é tomado como algo posto, indiscutível, pronto e acabado. 
conseqüentemente, deve ser assim repassado, usando-se a memorização 
como operação essencial do processo de aprendizagem e recurso básico 
de ensino. Destacam-se: a figura do professor repassador desse conteúdo 
indiscutível a ser memorizado; o modelo da exposição (aula expositiva – 
quase palestra) acompanhado de exercícios a serem resolvidos pelos 
alunos; a avaliação/emulação/castigos; o controle rígido e preestabelecido 
universalmente (independente de características nacionais, regionais ou de 
clientela); a manutenção do modelo único por controle rígido dentro e fora 
da sala de aula; a hierarquia de organização de estudos; um aluno passivo 
e obediente, que memoriza o conteúdo para a avaliação – enfim, uma 
estrutura rígida de funcionamento do processo de ensino-aprendizagem: um 
modelo que acaba de completar 500 anos! (ANASTASIOU, 2004, p. 60) 
 

O ensino superior brasileiro, ainda segundo Anastasiou (2004), iniciou-se a 

partir de 1808, com a vinda da família real ao Brasil, por meio de escolas isoladas e 

adotava o método francês-napoleônico que se voltava para o ensino 

profissionalizante, no qual formava um aluno que poderia ter funções de trabalho 

ativas e produtivas para o Estado. Enquanto metodologia e prática eram as mesmas 

realizadas no modelo escolástico, descrito acima, autoritário e centralizador. 

No início do século XIX, surgiu a universidade alemã como forma de esforço 

intencional de autonomia nacional e rompimento da dependência com o Estado. O 

modelo de ensino alemão na educação superior calcava-se nos seguintes aspectos: 

 
Universidade voltada para a resolução dos problemas nacionais por meio da 
construção científica, unindo professores - entre si e aos alunos – por meio 
da pesquisa em dois espaços de atuação: os institutos – visando a 
formação profissional – e os centros de pesquisa – que seriam regidos por 
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situações essencialmente opostas ao modelo francês, a saber: autonomia 
diante do Estado e da sociedade civil, busca desinteressada da verdade 
como caminho para o autodesenvolvimento e a autoconsciência; atividade 
científica criativa, sem padrões preestabelecidos; caráter humanizante da 
atividade científica; processo cooperativo entre docentes e 
docentes/discentes; docência como atividade livre [...] (ANASTASIOU, 
2004, p. 63-64). 
 

Diante de tais características da universidade alemã, pode-se observar a 

existência de um antagonismo com o modelo francês que prioriza o ensino 

profissionalizante a serviço do Estado, por meio de um modelo de ensino tradicional 

e autoritário, enquanto no modelo alemão não se descarta a formação profissional. 

Porém esta é atrelada ao conhecimento científico por meio da pesquisa e incentivo 

ao desenvolvimento crítico e autônomo que busca o rompimento da hegemonia 

imposta pelo Estado. 

Apesar de o ensino superior brasileiro ter adquirido algumas características 

do modelo de universidade alemão e de inúmeras reformas que o ensino no Brasil 

sofreu, ainda hoje, mesmo com as inúmeras transformações que a sociedade e o 

campo educacional passaram, nos deparamos, na grande maioria, com instituições 

educacionais que adotam o mesmo modelo de ensino-aprendizagem francês-

napoleônico: o escolástico e centralizado na figura do professor. De acordo com 

Marina Graziela Feldmann (2009, p.80): 

 
Diante das perplexidades e das incertezas do tempo em que vivemos, a 
escola necessita ressignificar o seu tempo e espaço, mostrar-se como um 
ambiente formador de identidades dos sujeitos que nela vivem e convivem, 
a compreensão das diferentes culturas dos grupos que nela estão 
presentes. Uma das tarefas da escola é formar pessoas com pensamento 
autônomo, que sejam fiéis aos seus sonhos, respeitem a pluralidade a 
diversidade e intervenham, de forma científica e crítica, nos destinos da 
sociedade.  

 

 

7.2 Ser professor no mundo contemporâneo e na educação brasileira  

 

Ao longo das décadas, a sociedade passou por inúmeras transformações 

em diferentes dimensões, como por exemplo, política, cultural, econômica etc. Neste 

cenário, o campo educacional não ficou para trás, passando por diferentes 

mudanças, adaptações e atualizações na maneira de funcionar em toda sua 

totalidade. 
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O campo da educação é muito extenso e complexo, portanto, neste estudo, 

discutiremos apenas um dos fios condutores do campo educacional e que possui 

maior relevância, neste momento, a formação de professores. 

Nas últimas décadas, esta veia da educação passou por muitas mudanças, 

fazendo com que a formação de professores e profissionais da educação precisasse 

ser tratada de uma maneira diferente, condizente com o contexto atual em que se 

encontra. 

Inúmeros são os autores que tratam deste tema profundamente em diversas 

de suas obras como, Maurice Tardif, Francisco Imbernóm, Philippe Perrenoud, Paulo 

Freire, entre outros pensadores e pesquisadores importantes, os quais alguns serão 

discutidos posteriormente. Muitas pesquisas foram realizadas, a fim de entender e 

analisar qual a formação do professorado mais adequada a ser adotada nos dias de 

hoje, onde a única certeza que temos é a mudança.  

Conforme nos aponta Imbernón (2009, p.44-45) “a formação permanente 

deveria fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional do 

professorado, potencializando um trabalho colaborativo para transformar a prática”. 

Segundo o autor, a qualidade de ensino está baseada em uma formação de 

professores que leve em consideração essas três dimensões e forme esses 

docentes para o “ser, o saber e o fazer”. 

Sendo assim, mais do que apenas saber sobre determinados assuntos e 

temas específicos de um currículo a ser seguido, o professor atual precisa ser capaz 

de desconstruir conhecimentos obsoletos para adequar-se aos contextos complexos 

sociais, emocionais, culturais, políticos e econômicos da modernidade, os quais 

mudaram muito nos últimos anos, caracterizando a chamada sociedade da 

informação, na qual o conhecimento muda de tempo em tempo, vertiginosamente.  

É preciso que o professorado aprenda a viver nas incertezas e mudanças 

constantes que o mundo do século XXI apresenta, uma vez que o mundo e a 

sociedade nunca andarão para trás, as coisas evoluem e se modificam em um ciclo 

constante, da mesma forma, os alunos que se apresentam estão sempre inseridos 

na atualidade, inovação e novidade. Cabe aos professores adequarem-se e 

seguirem essa nova perspectiva de educação. 
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Assim, faz-se necessário a adoção de uma ética de valores dos professores 

perante o alunado, a fim de lhes ensinar, não só conteúdos lineares e disciplinares, 

mas sim, valores de cidadania, ética e democracia, ou seja, como lidar e agir no 

mundo de hoje, respeitando e convivendo com a diversidade do outro. 

Francisco Imbernón apresentou na 18ª Feira Educador Educar, de 18 a 21 

de maio de 2011 no espaço Expo Imigrantes, em São Paulo; as 10 características 

para uma educação e ensino de qualidade: 

 

1- Adoção de um Projeto Educativo, em que as finalidades sejam definidas em 

comum acordo; 

2- Trabalho colaborativo; 

3- Direção dinâmica oposta a uma direção passiva e burocrática; 

4- Estabilidade de pessoal (corpo docente e demais membros da instituição 

educacional) X Rotatividade; 

5- Formação adequada à necessidade de cada escola; 

6- Um currículo elaborado para que cada aluno adquira os conhecimentos 

essenciais; 

7- Participação da comunidade nos projetos educativos; 

8- Adesão aos valores relacionados à coletividade do grupo acima dos valores 

individuais. É importante a tolerância ao outro e ceder a favor do conjunto; 

9- Exploração e aproveitamento máximo do tempo escolar; 

10- Uma administração e participação do Estado dinâmica e competente. 

 

Ainda segundo Imbernón, a questão central na educação está em 

transformar as dificuldades em possibilidades. 

É nesse cenário apresentado que se torna essencial a discussão da 

formação de professores no cotidiano da educação superior brasileira, uma vez que 

se não houver capacitação de qualidade aos profissionais da educação, o mesmo 

modelo tecnicista e tradicional de ensino prevalecerá. É preciso a adoção de um 

modelo de ensino eficaz, no qual os alunos realmente aprendam e se tornem não só 

profissionais de qualidade em determinada área, mas também cidadãos críticos e 

autônomos, construtores de seu próprio conhecimento. 
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Para tal expectativa ser atingida, são várias as exigências do profissional da 

educação para garantir com êxito seu ofício. Ao lidar com o ser humano que está 

sempre em desenvolvimento, em uma sociedade com mudanças tão rápidas, este 

profissional deve possuir competências específicas para atender a tantas demandas. 

De acordo com Perrenoud (2002), o professor deve desenvolver uma prática 

docente adaptada ao mundo contemporâneo, sendo uma pessoa confiável, um 

mediador intercultural e de uma comunidade educativa, ser a garantia da Lei, 

organizador de uma vida democrática, transmissor cultural, um intelectual e 

pesquisador constante. Além de construir competência para ser um organizador de 

uma pedagogia construtivista, garantir o sentido dos saberes, ser criador de 

situações de aprendizagem, administrar a heterogeneidade, incentivar a cidadania e 

regular os processos e percursos de formação, tanto de seus alunos, como de si 

próprio. 

Acrescenta ainda, duas posturas importantes: a prática reflexiva, pois para 

haver transformação deve-se passar pela reflexão sobre a experiência e a 

implicação crítica, para que sejam capazes de se envolver no debate político sobre a 

educação.  

De acordo com Donald Schon (2010), a atitude de se partir para o externo à 

sua realidade e em seguida voltar-se novamente para seu contexto atual 

considerando e refletindo o que foi visto, a fim de melhorar o que havia aprendido 

anteriormente, é chamado de reflexão-na-ação, ou seja, partimos do que fazíamos 

para conhecermos algo novo, passamos por um processo de reflexão sobre o que 

acabamos de conhecer e, em seguida, voltamos para a nossa realidade, de modo 

que possamos acrescentar o que refletimos com o objetivo de dar um salto 

qualitativo em nossa prática: 

 
A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de 
pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente sobre o 
pensamento que nos levou a essa situação difícil ou essa oportunidade e 
podemos, neste processo, reestruturar as estratégias de ação, as 
compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas. 
(SCHON, p. 33, 2000) 
 

Ainda segundo Schon: 
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A reflexão gera o experimento imediato. Pensamos um pouco e 
experimentamos novas ações com o objetivo de explorar os fenômenos 
recém observados, testar nossas compreensões experimentais acerca 
deles, ou afirmar as ações que tenhamos inventado para mudar as coisas 
para melhor. (p. 34, 2000) 
 

O professor deve adotar uma prática reflexiva, saber trabalhar em equipe, ter 

autonomia e responsabilidades crescentes e possuir um bom acompanhamento das 

aprendizagens. 

Os autores citados acima completam-se e possuem vários outros que 

confirmam estes saberes, apontados como necessários para o ofício de ser 

professor na sociedade contemporânea e que serão mais aprofundados e discutidos 

nos capítulos seguintes deste estudo. O grande desafio é como proporcionar uma 

formação adequada para que este profissional consiga desenvolver tal perfil. 

Antônio Nóvoa, em uma entrevista para a revista Educação, ano 13, nº 154, 

fev 2002, Profissão: docente, diz que essa é uma questão de âmbito mundial. 

Defende um novo olhar para o ofício de professor em cinco teses: 

- assumir uma forte componente prática, centrada na aprendizagem dos alunos e no 

estudo de casos concretos; 

- passar para “dentro” da profissão, isto é, basear-se na aquisição de uma cultura 

profissional, concedendo aos professores mais experientes um papel central na 

formação dos mais jovens; 

- dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais, trabalhando a capacidade 

de relação e de comunicação que define o tato pedagógico; 

- valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão; 

- estar marcada por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a 

comunicação pública e a participação dos professores no espaço público da 

educação. 

Além dos aspectos apresentados acima em relação aos saberes e práticas 

que os professores devem adotar em seu trabalho docente no cenário atual da 

educação, torna-se necessário, no ensino superior e no ensino com adultos, atentar-

nos a algumas especificidades que este público traz ao que se refere às maneiras 

de aprender e construir o conhecimento, conforme veremos mais adiante. 
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7.3 Formação de professores para o ensino de adultos 

 

A partir de um levantamento feito na base de dados de dissertações e teses 

em três das universidades mais renomadas do Brasil (USP – Universidade de São 

Paulo, PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e UNICAMP – 

Universidade Estadual de Campinas), concluiu-se que nos últimos 5 (cinco) anos 

não foram desenvolvidas pesquisas que apresentem a junção de dois eixos já 

conhecidos e muito pesquisados na área acadêmica da educação, sob o enfoque da 

presente pesquisa: 1) Educação de adultos; 2)Formação de professores. Os estudos 

voltados para a formação de professores para a atuação com o público adulto estão 

com os esforços voltados, em sua maioria, para a área de alfabetização e processos 

educacionais na EJA - Educação de Jovens e Adultos, ou seja, no qual os alunos 

são jovens ou adultos que se encontram na fase de escolarização formal fora da 

faixa etária convencional; como pudemos observar nas pesquisas “Educação de 

jovens e adultos: o que desejam os alunos, o que pretendem as professoras (2006)”, 

de Geisa Genaro Gomes e “Percepções de alunos jovens e adultos sobre o 

processo de ensino-aprendizagem (2005)”, de Poliana da Silva Almeida Santos 

Camargo. Observamos assim que, conseqüentemente, os esforços dos educadores 

que trabalham com este público estão voltados para questões ligadas à formação do 

professorado que trabalha diretamente com a alfabetização de adultos e ao 

letramento e formação básica de cidadãos que não tiveram a oportunidade de 

escolarização tradicional quando crianças, conforme evidenciamos em outra 

pesquisa de mestrado: “Cursos de formação continuada para professores que atuam 

em educação de jovens e adultos (2006)”, defendido por Sita Maria Lopes 

Sant´Anna. 

Conforme já descrita, esta pesquisa tem o objetivo de apontar e discutir os 

principais saberes necessários para a formação de professores que atuam com 

adultos, porém não no âmbito da alfabetização e letramento (EJA), consoante já 

explicitado, mas sim na formação de adultos já escolarizados e que estão inseridos 

em outros contextos educacionais. 

Nesse sentido, o aspecto emergente do estudo é a junção desses dois 

temas (educação de adultos e formação de professores), contudo, em uma 
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perspectiva que inclui a Andragogia - ciência que estuda como os adultos aprendem 

- e o estudo de quais saberes são necessários para a formação de professores na 

atuação com adultos em espaços escolares diferentes da educação primária e 

secundária tradicional, como por exemplo, no ensino superior, instituições 

corporativas, cursos livres, Ong‟s (Organizações Não-Governamentais), hospitais, 

movimentos sociais, entre outros. Os temas relacionados à andragogia, por sua vez, 

têm se feito presentes em estudos e pesquisas que abordam áreas administrativas e 

de recursos humanos, ou seja, são aplicados, em sua maioria, em espaços 

corporativos e de negócios.  

É fundamental a existência de uma formação de professores capaz de 

conscientizá-los a adotarem uma didática e uma docência voltadas, 

especificamente, para o modo como os adultos aprendem, em que esses 

professores considerem as especificidades que o aluno adulto traz em seus 

conhecimentos prévios, experiências, características individuais e do grupo adulto 

como um todo. Essa perspectiva dada para a educação de adultos vai ao encontro 

de um trecho retirado do Journal of Adult Education, II, 2, abril de 1930, p.123), no 

qual Robert D. Leigh, Presidente do Bennington College, afirma que a educação de 

adultos é “um processo cheio de significado e realidade para o aprendiz, um 

processo no qual o aluno é um participante ativo ao invés de um recipiente passivo”. 

(KNOWLES, 2009, p.46) 

Este estudo busca contribuir para a análise e discussão dos principais 

aspectos que devem ser considerados no momento em que o professor estabelece 

a relação de ensino-aprendizagem com seus alunos adultos. 

Assim, de acordo com o cenário apresentado, este tema tem sido pouco 

estudado entre as últimas pesquisas acadêmicas no campo da educação e propõe a 

adoção e a inclusão dos princípios andragógicos, na prática pedagógica e docente 

dentro da área educacional e de formação de professores que atuam com adultos 

fora da escolarização formal básica. 

A organização da presente dissertação sobre formação de professores que 

atuam com adultos está estruturada da seguinte maneira: introdução, 

desenvolvimento organizado em dois capítulos e conclusão. 
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A introdução trata da minha trajetória enquanto aluna do curso de Pedagogia 

e minha atuação profissional com treinamento e processos formativos de adultos, 

além da questão da pesquisa, justificativa do tema, objetivos e caminho 

metodológico percorrido. 

O capítulo I apresenta o conceito de Andragogia a partir de pressupostos e 

contribuições de alguns autores. 

No capítulo II, são analisados os principais aspectos e competências 

necessárias para formação de professores que atuam no ensino superior e em 

outras modalidades de educação, na qual o aluno adulto está presente. 

Por fim, a conclusão, indicando sugestões e reflexões em torno do tema e 

estudo feito e as referências. 
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CAPÍTULO 1: Andragogia 

e suas contribuições para 

a aprendizagem de 

adultos  
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1.1 Educação de adultos no Brasil sob um enfoque andragógico (uma área 

para se aprofundar)  

 

Quando se trata de Educação de Adultos no Brasil, a grande maioria das 

pessoas relaciona o tema à formação e letramento de adultos que não obtiveram a 

escolarização formal na idade adequada. Essa afirmação pode ser confirmada nos 

levantamentos bibliográficos realizados sobre o tema “Educação de Adultos”. A 

pesquisa traz, em sua grande parte, temas e estudos relacionados à alfabetização. 

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LEI Nº 9.394 de 20 

de dezembro de 1996, estabelece que: 

 
SEÇÃO V - DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
 
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria. 
§1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos 
e exames. 
§2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
si. 
A lei brasileira Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 
§1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 
anos; 
II– no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito 
anos. 

 

A lei brasileira reforça a concepção que temos de educação de adultos 

relacionada unicamente à fase de alfabetização. No Brasil, existem pesquisas e 

estudos voltados para a educação de adultos em outras vertentes, porém em sua 

maior parte estão focadas nas áreas de Recursos Humanos e da Administração, do 

que em áreas da Educação, ou seja, a educação de adultos fora da escolarização 

formal é tratada como uma formação corporativa e voltada para assuntos 

empresariais e do mundo dos negócios. 

Muitas obras do campo da Educação Corporativa podem servir de exemplo, 

como de Marisa Éboli, em Educação Corporativa: Mitos e Verdades (2004) e Jeanne 
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Meinster, em Educação Corporativa (1999). Contudo, apesar de serem referências 

no mundo corporativo em relação aos aspectos educacionais, deixam a desejar, 

justamente por serem obras que estão mais preocupadas em elucidar aspectos e 

práticas voltadas para a prática e o desenvolvimento profissional dos funcionários no 

mundo corporativo do que o aspecto educacional do indivíduo. 

Nas pesquisas e levantamentos bibliográficos realizados, podemos constatar 

que no Brasil o tema de educação de adultos é tratado de maneira oposta em 

relação aos estudos encontrados nos Estados Unidos, que defendem uma 

concepção mais completa sobre o tema. 

 Nos EUA os estudos de educação de adultos consideram esse tema uma 

área que demanda pesquisas profundas em toda a complexidade da educação e 

aprendizagem de adultos, engendrada em teorias e pressupostos específicos 

diferentes da educação adotada com crianças; já no Brasil, o enfoque dado para a 

educação de adultos concentra-se na alfabetização e letramento de adultos que não 

obtiveram a escolarização formal na idade convencional. Isso traz uma série de 

limitações, uma vez que os estudos e pesquisas sobre a aprendizagem e educação 

de aprendizes adultos estão praticamente centrados em uma vertente específica e 

reducionista sobre o assunto.  

Sendo assim, este capítulo está fundamentado em uma das obras de 

Malcolm Knowles, considerado uma das principais referências no tema e, inclusive, 

o pai da andragogia, nos Estados Unidos, enquanto um dos primeiros pensadores 

que organizaram, de maneira integradora, todos os pressupostos da educação de 

adultos. Essa obra traz uma série de contribuições de outros pensadores que 

estudaram a educação de adultos e se constituiu em um dos poucos referenciais 

traduzidos no Brasil que tratam do tema dessa pesquisa. 

Os norte-americanos mostraram-se preocupados com uma educação que se 

voltasse especificamente para o público adulto desde meados da década de 30. 

Podemos evidenciar essas idéias por meio de alguns excertos retirados de artigos 

publicados em décadas passadas e que foram publicados na obra de Knowles 

(2009, p. 47-48), como por exemplo: 
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Como um todo, a educação de adultos é tão diferente da escolaridade 
normal quanto a vida adulta e, com suas responsabilidades individuais e 
sociais, é diferente da vida protegida da criança...O adulto, normalmente, 
distingue-se da criança por ter mais individualidade e propósito social. 

Pelo Mesmo critério, a educação de adultos abre espaço especial para as 
contribuições individuais dos alunos e procura organizá-las em algum tipo 
de propósito social. (Journal of Adult Education, XI, 4, de outubro de 1939, 
pp.365 -366) 

Um tipo de educação de adultos merece mais atenção e uso mais difundido 
entre os educadores que buscam novos métodos. Embora pouco divulgada, 
ela se mostrou eficaz em vários momentos. Ela assumiu uma tarefa 
extremamente mais difícil do que aquela assumida pelas instituições para a 
educação de adultos que limitam seu conceito de método à sequência do 
procedimento estabelecido pelos adultos que entram em sala de aula para 
aprender algo já definido a ser aprendido. Seu objetivo principal é fazer a 
vida em grupo dos adultos, trazer valor educacional aos participantes. 

O educador que usa o método de educação em grupo enxerga os seres 
humanos comuns e gregários como eles são, buscam os grupos por eles se 
movimentam e vivem, e depois os ajuda a fazer sua vida em grupo gerar 
valores educacionais (Journal of Adult Education, X, outubro de 1938, p.409 
-411) 
 

Podemos observar que, desde há muitas décadas, esse tema era colocado 

em evidência por alguns estudiosos no assunto. Porém, nenhuma teoria ou modelo 

de educação de adultos foi desenvolvido de forma integradora e abrangente, a fim 

de permitir uma estruturação de fato e aplicação prática em cursos e ambientes 

educacionais que contavam com aprendizes adultos.  

Segundo Knowles (2009), a partir de 1967, o termo “andragogia” passou a 

ser adotado nos programas educacionais e temas relacionados à educação de 

adultos nos Estados Unidos. Encontramos também, um educador holandês, Ger Van 

Enckevort, o qual realizou uma pesquisa profunda sobre os primeiros usos da 

palavra e descobriu que o termo andragogik surgiu em 1833, adotado por um 

professor alemão chamado Alexander Kapp. Entretanto, a palavra caiu no 

esquecimento e, em 1921, um cientista alemão, Eugen Rosenstock, professor da 

Academia de Trabalho em Frankfurt, adotou o termo novamente e, em um de seus 

relatórios encontrados afirmou que “a educação de adultos exigia professores 

especiais, métodos especiais e uma filosofia especial”, ou seja, mais uma vez, 

podemos constatar que os esforços centrados em uma prática educacional para 

adultos específica já era pensada desde o século passado. Foi então que a partir de 

1950 outros pensadores passaram a adotar o termo andragogia em suas pesquisas 
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até chegarmos no pensador Malcolm Knowles que publicou muitos escritos sobre o 

assunto como Informal Adult Education (1950), Andragogy in Action (1984b), entre 

outras obras publicadas ao longo dos anos de 1970, 1973, 1975; e passou a ser 

considerado o pai da andragogia nos Estados Unidos. 

Abordaremos a seguir, as diferenças entre o modelo educacional 

pedagógico e o modelo educacional andragógico, a fim de compreendermos a 

importância de uma educação voltada para adultos em todos os campos 

educacionais no Brasil. 

 

 

1.2 Modelo educacional pedagógico: principais conceitos e características 

 

Primeiramente, torna-se necessário explicar o significado da pedagogia e 

seu modelo de educação para, posteriormente, explicar o modelo andragógico de 

educação. 

A palavra pedagogia, segundo Knowles (2009, p.66), deriva das palavras 

gregas “paid” (criança) e “agogus” (líder de), sendo assim, significa ao pé da letra 

“líder de crianças”. De acordo com Ghiraldelli (1987, p.08), “a pedagogia, 

literalmente falando, tem o significado de “condução da criança” e segundo o autor, 

na Grécia Antiga, essa tarefa era o trabalho de escravos de crianças que as 

conduziam até o local do conhecimento, no qual os preceptores iriam instruí-las. 

Como podemos observar originalmente, a pedagogia está ligada ao ato de 

conhecer, saber, educar e, até hoje, quando falamos em pedagogia, logo nos 

remetemos a “preocupação com os meios, com as formas de levar o indivíduo ao 

conhecimento” (Ghiraldelli, 1987, p.08). 

Pierre Goguelin (1970, p.45), afirma que “o objetivo da pedagogia é, em 

primeiro lugar, favorecer o desenvolvimento global da personalidade da criança”, 

assim, salientamos mais uma vez que o sujeito principal do processo de educação 

estabelecido na pedagogia é a criança, ou seja, aluno que se encontra na idade 

adequada na educação infantil e fundamental. 

Essa informação vai ao encontro do que está previsto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, estabelecido 
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pelo Conselho Nacional de Educação na Resolução CNE/CP Nº1, de 15 de maio de 

2006, Art. 4º: 

 
O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional, na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. 
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá ser apto a: 

II – compreender, educar e cuidar de crianças de zero a cinco anos, de 
forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre 
outras, física, psicológica, intelectual, social; 

III – fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram a oportunidade de 
escolarização na idade própria; 

VI – ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 
Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 
fases do desenvolvimento humano. 

 

Ao estudarmos a legislação referente ao curso de licenciatura em 

Pedagogia, podemos evidenciar que o curso objetiva formar profissionais aptos a 

atuar e trabalhar na formação e desenvolvimento educacional de crianças inseridas 

na Educação Infantil e Fundamental. O inciso III do artigo 5º aponta uma eventual 

atuação com estudantes adultos, quando se refere que o pedagogo também poderá 

atuar no desenvolvimento educacional de alunos que não obtiveram escolarização 

na idade própria, ou seja, trata-se da EJA, conforme citado anteriormente. É 

importante ressaltar que, embora o pedagogo lecione para adultos na EJA, não 

existe, na lei brasileira, uma formação específica no currículo do curso de Pedagogia 

que leve em consideração as particularidades da aprendizagem do adulto neste 

contexto, havendo então, na grande maioria das vezes, uma transposição da 

metodologia adotada para as crianças na Educação Infantil e Ensino Fundamental e 

que são aplicadas para os alunos adultos, cabendo aos professores, de forma 

individual, tomar alguma iniciativa neste sentido.  

Além disso, o aspecto observado no item IV da lei acima refere-se aos 

conteúdos que o pedagogo deverá lecionar, tratando-se das disciplinas tradicionais 

do currículo formal, mais uma vez, observando que a lei trata da atuação do 
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pedagogo atrelada ao letramento e desenvolvimento de crianças e adultos no 

sistema de escolarização formal de ensino. 

O modelo pedagógico que prevalece no Brasil ainda é em grande parte o 

modelo tradicional e tecnicista de ensino, no qual o centro é o professor e os 

aprendizes ficam em segundo plano. A pedagogia tradicional e tecnicista “está 

preocupada com os modelos, ou seja, as grandes obras literárias, científicas e 

artísticas. Memorizando os modelos, o aluno poderá recorrer a eles para guiar-se, 

na vida moral, intelectual, quando adulto”, afirma (Ghiraldelli, 1987, p.25). O ensino 

tradicional e tecnicista também centra seus esforços no processo de ensino do 

professor. Desta maneira, aulas expositivas são o principal meio de transmitir o 

conhecimento aos alunos, no qual o detentor do saber vem para ensinar aos que 

não sabem. 

Por tratar-se de aprendizes que ainda se encontram em fase da infância e 

adolescência, a Pedagogia, segundo Aquino (2007, p.11), “baseia-se na suposição 

de que os alunos ou aprendizes ainda não têm maturidade suficiente para se 

preparar para a vida e tomar as decisões certas”, portanto, é estabelecido um 

currículo fechado e com conteúdos selecionados que visam formar a criança como 

cidadão integral com a maior quantidade possível de conhecimento, para que ele 

possa fazer parte da sociedade em que vive. 

Na maioria das práticas pedagógicas adotadas, a autonomia perante a 

criança é algo muito discreto, uma vez que se trata de um aprendiz com pouca 

capacidade de tomada de decisões e necessita ser guiado e conduzido pelo 

caminho que precisa percorrer. Essa idéia de modelo pedagógico vai ao encontro do 

que foi descrito por Knowles (2009, p.67): 

 
O modelo pedagógico atribui ao professor total responsabilidade por tomar 
as decisões sobre o que será aprendido, quando, e se foi aprendido. Essa é 
a educação dirigida pelo professor, que concede ao aluno apenas o papel 
submisso de seguir as instruções definidas por ele.  
 

Tomando como base as idéias do modelo pedagógico de educação 

apresentados por Knowles (2009) e Aquino (2007), foram formulados alguns tópicos 

centrais que procuram resumir e explicar as principais características que 

representam o modelo pedagógico de educação em questão: 
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1) Papel do Professor: o educador é o centro das ações, no qual os alunos 

aprendem o que o professor espera que saibam, por meio da transmissão dos 

conteúdos a partir de um currículo rígido e padronizado. Por tratar-se na grande 

maioria de aprendizes crianças, portanto seres mais dependentes, o professor 

decide o que, quando e como ensinar e os alunos adaptam-se às regras fixas. De 

acordo com Gilberto Teixeira (2005, p.08): 

 
Crianças são seres indefesos, dependentes. Precisam ser alimentados, 
protegidos, vestidos, banhados, auxiliados nos primeiros passos. Durante 
anos acostumam-se com esta dependência, considerando-a como um 
componente normal do ambiente que as rodeia. Na idade escolar continuam 
aceitando esta dependência, a autoridade do professor e a orientação deles 
como inquestionáveis. 
 

O docente estabelece uma prática pedagógica centrada no ensino, no qual é 

o personagem principal, detentor do saber absoluto, prevalecendo “um processo de 

ensino no qual o professor “ensina” aos alunos que “não sabem”; e estes 

reproduzem as informações recebidas nas provas ou nos exames, buscando a sua 

aprovação.” Masetto (2003, p. 35) 

2) Necessidade: por tratar-se de alunos crianças, foram inseridos no contexto 

escolar formal provavelmente pelos pais ou responsáveis, ou seja, a necessidade 

não parte de maneira espontânea do aprendiz por algum motivo, mas sim, por um 

fator externo. 

3) Autonomia: os alunos não possuem grande poder de decisão, uma vez que 

as práticas, metodologias e conteúdos estão sob o poder de decisão do professor. 

Assim “o ritmo de maturação natural é representado por uma queda na 

dependência” (Knowles, 2009, p. 47.), conforme o aluno vai se tornando adulto, 

sendo compreensível que o professor dose a medida de autonomia de uma criança, 

à medida que ela for amadurecendo em sua vida escolar. 

4) Experiência: as crianças, apesar de somarem experiências diversas, na sua 

maior parte, não são tão representativas como as experiências de um adulto, não 

possuem grandes responsabilidades como trabalho, família, problemas financeiros, 

entre outros que possam interferir no processo de aprendizagem. No modelo 

pedagógico, o valor dado a experiência que o aluno traz acaba sendo pouco, uma 

vez que a experiência de maior valor está centrada na do próprio professor, livros 

didáticos e leituras recomendadas. 
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5) Aplicação do que foi aprendido: na grande maioria das vezes, os alunos não 

sabem o porquê aprendem certos conteúdos, não lhes é revelada a relevância e 

aplicação real em sua vida de tal conhecimento, tornando muitas vezes a 

aprendizagem mais difícil, justamente por não compreenderem a utilidade de se 

estudar o que lhes é proposto. 

6) Motivação: alguns alunos são motivados e estimulados a estudar e se aplicar 

no processo educacional por fatores externos como nota, desempenho, pressão dos 

pais e professores. 

 

As categorias do modelo pedagógico adotadas acima foram baseadas em 

um modelo tradicional apresentado pelos autores estudados e é o modelo mais 

adotado nas instituições escolares por todo o Brasil até hoje, conforme Moacir 

Gadotti (2000, p. 04) que também afirma: “a educação tradicional iniciou seu declínio 

já no movimento renascentista, mas ela sobrevive até hoje”. É importante ressaltar, 

que existem outros modelos pedagógicos fundamentados em uma concepção 

diferente da tradicional, mais inovadores e com uma metodologia mais ativa, como 

apresentada em muitas obras de autores como Paulo Freire, em Pedagogia do 

Oprimido (1987) e Fernando Hernández, em Aprendendo com as inovações nas 

escolas (2000), Carbonell, em A aventura de inovar – A mudança na escola (2002), 

além de muitos outros pensadores que centram seus esforços em contribuir com a 

educação de forma geral. Em contrapartida, a essência da palavra pedagogia e o 

campo de estudo, em sua maioria, estão voltados para educação de crianças, 

levando em conta a sua aprendizagem e todos os aspectos que envolvem a 

educação desse tipo de aprendiz. 

Ressaltamos, portanto, que o modelo pedagógico de educação trata-se de 

um modelo adequado para o ensino de crianças e jovens que estão inseridos em 

outro processo de aprendizagem, no qual ainda não possuem uma história de vida e 

aspectos que podem interferir na construção do conhecimento como acontece com 

aprendizes adultos. Sendo assim, colocamos, mais uma vez, a relevância e 

importância em se adotar um modelo de educação diferente para os adultos, como 

no caso desta pesquisa e defenderemos a adoção do modelo andragógico de 

educação. 



38 

 

 

 

Desta maneira, podemos considerar relevante que tratar da educação de 

adultos de uma forma holística e mais integrada e específica, como já acontece em 

alguns países, passa a ser ponto crucial se esperamos formar educadores capazes 

de realizar um trabalho eficaz no que diz respeito à educação de adultos. Por isso, o 

estudo e aprofundamento da andragogia e seus pressupostos torna-se essencial. 

 

 

1.3 Modelo educacional andragógico: principais conceitos e características 

 

O termo andragogia, quando pesquisado, é encontrado mais em obras e 

artigos relacionados à administração e Recursos Humanos de empresas do que na 

área da Educação, como podemos observar por meio do comentário de Roberto de 

Albuquerque Cavalcanti, retirado da Revista de Clínica Cirúrgica da Paraíba, nº6, 

ano 4, (Julho de 1999), Andragogia: A Aprendizagem nos Adultos: 

 
Uma gestão baseada em modelos andragógicos poderá substituir o controle 
burocrático e hierárquico, aumentando o comprometimento, a autoestima, a 
responsabilidade e a capacidade de grupos de funcionários resolverem 
seus problemas no trabalho [...] O setor empresarial, sem dúvida mais ágil 
que o de ensino, conseguiu difundir muito mais rapidamente vários dos 
conceitos da andragogia, mesmo sem este rótulo estabelecido pelo mundo 
pedagógico.  
 

Diante da colocação observamos que existe uma associação do termo da 

andragogia empregado em situações de negócios e mundo corporativo; porém 

podemos adotar os princípios da andragogia, que são colocados em prática no 

mundo do trabalho para as salas de aulas que se constituem de alunos adultos. 

Quando falamos em educação de adultos no campo da educação, 

lembramo-nos da EJA e não de aspectos corporativos; o mesmo acontece com a 

andragogia; quando pensamos no assunto, raramente ela é associada e encontrada 

dentro da educação, mas sim, nas áreas de Recursos Humanos e Administração.  

Essa concepção precisa ser mudada, pois existem formas de se integrar 

ambos os conceitos: uma educação andragógica dentro do ensino superior e em 

outras instâncias educacionais nas quais o modelo pedagógico de educação tem 

sido empregado, a fim de obtermos resultados eficazes na aprendizagem dos 

adultos no Brasil. 
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Os princípios da andragogia podem ser adotados pela pedagogia, a 

diferença é que para a educação de adultos, a abordagem andragógica adota alguns 

princípios que levam em consideração especificidades da forma como a 

aprendizagem do adulto ocorre. Na pedagogia, leva-se em conta um aluno criança 

que pouco sabe dos conhecimentos da sociedade, ainda não tem poder de escolha 

sobre determinados temas, mesmo porque se trata de um sujeito que se encontra 

em um processo de construção de identidade e precisa vivenciar diversas 

experiências para que a partir delas, possa decidir se gosta ou não de determinadas 

situações, aspectos etc. Já o adulto, quando se depara com um processo de 

aprendizagem, ele se encontra ali com uma intencionalidade pessoal diferente da 

criança; seja porque escolheu algo de que gosta, seja por necessidade de emprego, 

necessidade pessoal etc. A necessidade de aprender está conectada a um motivo 

interligado às experiências já vivenciadas por este adulto aprendiz. Neste sentido, a 

andragogia oferece alguns respaldos focados exatamente na particularidade do 

aprendiz que se encontra em fase adulta. 

O que Knowles (2009), propõe é a adequação conceitual da Pedagogia pela 

Andragogia na atuação com educação e aprendizagem de adultos.  

Partindo das idéias estudadas sobre a andragogia, destacaremos algumas 

categorias que norteiam as principais características e princípios de um modelo 

andragógico de educação: 

 

1) Papel do Professor: um dos aspectos principais da andragogia é a 

substituição do papel principal do professor no processo educacional para um papel 

secundário, no qual o centro estará no aprendiz adulto e o processo educacional 

estabelecido pelo professor, que antes era um processo centrado no ensino, passa a 

ser um processo focado na aprendizagem. 

O professor deve comprometer-se com um processo mútuo de investigação 

em lugar de transmitir só conhecimentos e avaliá-los segundo seus critérios 

pessoais. Segundo Masetto (2003, p.48), o professor deve atuar como “um 

facilitador e incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e a sua aprendizagem”. 
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2) Necessidade: o aluno adulto procura conhecer algo novo com uma 

intencionalidade interna que surge por uma necessidade que pode ser de ordem 

pessoal ou profissional, abrangendo diferentes campos da vida adulta, como por 

exemplo, emprego, finanças, prazer, diversão, resolução de problemas, entre outros. 

Conforme Paulo Freire (1987, p.04) nos apresenta, o adulto passa por um 

movimento de conscientização da necessidade de saber algo: 

 
Distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando-o, “descodificando-
o” criticamente, no mesmo movimento da consciência, o homem re-
descobre-se como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. 
Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua 
acaba por despertar criticamente, para identificar-se como personagem que 
se ignorava e é chamada a assumir seu papel. A consciência do mundo e a 
consciência de si crescem juntas e em razão direta; uma é a luz interior ida 
outra, uma comprometida com a outra. Evidencia-se a intrínseca correlação 
entre conquistar-se, fazer-se mais si mesmo e conquistar o mundo, fazê-lo 
mais humano.  

 

3) Autonomia: os alunos adultos já se encontram em uma fase da vida na qual já 

possuem muitas responsabilidades, portanto, não são dependentes como as 

crianças. Nesse sentido, sentem a necessidade de tomar suas próprias decisões e 

autodirigir-se. Isso também acontece no processo de educação e aprendizagem do 

aluno adulto, conforme podemos evidenciar: 

 
Os adultos possuem um autoconceito de serem responsáveis pelas próprias 
decisões, pelas próprias vidas. Uma vez que eles tenham chegado a esse 
autoconceito, desenvolvem uma profunda necessidade psicológica de 
serem vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. Eles 
se ressentem e resistem às situações nas quais percebem que os outros 
estão impondo suas vontades sobre eles. (KNOWLES, 2009, p.70) 
 

Podemos então, afirmar que a autonomia, na medida certa, é um elemento 

importante para que o processo de aprendizagem do adulto seja eficaz, pois “a 

intencionalidade e a escolha deliberada são duas principais características da 

aprendizagem do adulto” (Placco, 2006, p.48). 

 

4) Experiência: esse fator é relevante ao se considerar as especificidades para a 

educação de adultos, uma vez que aprendizes deste tipo já acumularam uma série 

de vivências, situações, sejam positivas ou negativas e que poderão ajudar ou 

atrapalhar na aprendizagem deste aluno. Neste sentido, a utilização das 
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experiências prévias de aprendizes adultos deve ser adotada como base para a 

construção do conhecimento novo. 

Partindo de uma das categorias adotadas por Paulo Freire, em diversas de 

suas obras, sobre “saber de experiência feita”, é que se valorizam as práticas que os 

alunos vivenciaram na vida, a visão de mundo sobre diversos aspectos que eles 

têm, para assim, começarem o processo de aprendizagem de algo ainda 

desconhecido, a partir do conhecimento prévio dos educandos. É destacado que 

não se deixa de lado a importância da escola, dos currículos oferecidos por diversos 

cursos e ambientes educacionais e seus conteúdos, mas sim, que o conhecimento 

do saber feito não se desvincule do conhecimento que as pessoas já têm do mundo. 

Outro pensador sobre a educação de adultos, também destaca que a 

experiência neste processo é: 

 
Favorecer a educação global da sua personalidade e, a partir da 
experiência vivida e dos conhecimentos adquiridos, permitir-lhe adquirir os 
elementos de toda a espécie que lhe darão a possibilidade, modificando-lhe 
o saber-existir, de uma realização mais completa dele próprio, numa 
adaptação autêntica e realista para si mesmo, ao meio em que vive. 
(GOGUELIN, 1970, pág. 47). 
 

5) Aplicação do que foi aprendido: em geral, os adultos buscam o conhecimento 

novo para solução de algo em suas vidas, ou seja, procuram sempre justificativa na 

necessidade e utilidade de cada conhecimento adquirido, a fim de colocarem em 

prática tal aprendizagem com a intencionalidade de transformarem algo em seu 

cotidiano que, anteriormente, sem o conhecimento adquirido, não lhes possibilitava 

uma transformação positiva em algum setor de suas vidas, seja profissional ou 

pessoal. 

Quando os estudantes adultos são apresentados a um vocabulário e à 

situações diversas que estão relacionadas à sua vida real e ao seu dia-a-dia, porém 

conectadas aos conteúdos propostos a serem aprendidos, as chances de que 

tenham sucesso na aquisição e aprendizagem dos novos conhecimentos é muito 

maior. Essa perspectiva vai ao encontro do que é proposto por Cavalcanti (1999, 

p.05): 

 
Os adultos vivem a realidade do dia-a-dia. Portanto, estão sempre 
propensos a aprender algo que contribua para suas atividades profissionais 
ou para resolver problemas reais. O mesmo é verdade quando novas 
habilidades, valores e atitudes estiverem conectados com situações da vida 
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real. Os métodos de discussão de grupo, aprendizagem baseada em 
problemas ou em casos reais novamente terão utilidade, sendo esta mais 
uma justificativa para sua eficiente utilização.  

 

6) Motivação: os fatores motivacionais mais presentes nos aprendizes adultos 

são relacionados às questões afetivoemocionais, pois possuem o desejo constante 

de se desenvolverem e crescerem em todos os setores de suas vidas, “um programa 

educacional, desta forma, terá maiores chances de bons resultados caso esteja 

voltado para estas motivações pessoais e seja capaz de realmente atender aos 

anseios íntimos dos estudantes”, ressalta Cavalcanti (1999, p. 06). A continuidade 

da motivação do adulto em aprender novos conhecimentos está relacionada à real 

aplicação do que foi aprendido com o seu cotidiano de vida, conforme vimos no item 

anterior: 

 
Os adultos são motivados a aprender, conforme percebam que a 
aprendizagem ajudará a executar tarefas ou lidar com problemas que 
vivenciam em sua vida. Além disso, eles assimilam novos conhecimentos, 
percepções, habilidades, valores e atitudes de maneira mais eficaz quando 
são apresentados a contextos de aplicação a situações da vida real. 
(KNOWLES, 2009, p.70) 
 

As categorias adotadas acima representam as principais características do 

modelo andragógico de ensino e foram baseadas nas diferentes obras que tratam da 

educação e aprendizagem dos adultos fora do sistema tradicional de ensino. Entre 

essas obras destacam-se KNOWLES (Aprendizagem de resultados, 2009), AQUINO 

(Como aprender: andragogia e as habilidades da aprendizagem, 2007), PLACCO 

(Aprendizagem do adulto professor, 2006), DEWEY (Como Pensamos, 1959), entre 

outras. 

As categorias estudadas foram apresentadas, tanto no enfoque do modelo 

pedagógico, quanto no modelo andragógico, a fim de ressaltar as suas diferenças e 

evidenciar como o adulto aprende de maneira diferente das crianças. Com o objetivo 

de oferecer um conjunto de aspectos que facilitem a compreensão do processo de 

ensino e aprendizagem de adultos, elaboramos um quadro comparativo com as 

principais características de ambos. 

 

 

 



43 

 

 

 

CATEGORIAS ANDRAGOGIA PEDAGOGIA 

 
 
 

 
PAPEL DO PROFESSOR 

- secundário 
- centro está no aprendiz adulto  
- transmissão horizontal dos 
conteúdos 
- adoção planejamento flexível  
- alunos auxiliam e participam na 
elaboração das regras do grupo 
- processo educacional focado 
na aprendizagem do aluno 

- primário 
- centro está no professor  
- transmissão vertical dos 
conteúdos 
- adoção de planejamento rígido 
e padronizado 
- alunos se adaptam a regras 
fixas impostas 
- processo educacional focado 
no ensino do professor 

 
 
 
 
NECESSIDADE 

- parte de maneira espontânea 
no aluno 
- existe uma intencionalidade 
interna que surge por uma 
necessidade que pode ser de 
ordem pessoal ou profissional 
- conscientização da 
necessidade de saber  

 
 
- não parte de maneira 
espontânea no aluno 
- relacionada a fatores externos 
impostos 

 
AUTONOMIA 

- os alunos tomam suas próprias 
decisões e se autodirigem 
- escolha deliberada 

- poder de decisão do professor 
- pouco poder de escolha do 
aluno 

 
 
EXPERIÊNCIA 

- base para a construção do 
novo conhecimento 
- valoriza as práticas que os 
alunos vivenciaram na vida 

- pouca importância 
- experiência de maior valor está 
centrada no próprio professor, 
livros didáticos e leituras 
recomendadas 

 
 
 

APLICAÇÃO DO QUE FOI 
APRENDIDO 

- justificativa da necessidade e 
utilidade de cada conhecimento 
adquirido 
- coloca-se em prática a 
aprendizagem com a 
intencionalidade de 
transformação de algum fator da 
vida do aluno 

 
- os alunos não sabem o porquê 
aprendem certos conteúdos 
- não é revelada a relevância e 
aplicação real do conhecimento 
na vida do aluno 

 
 
 
MOTIVAÇÃO 

- desejo constante do aluno em 
se desenvolver e crescer em 
todos os setores de sua vida 
- relacionada à real aplicação do 
que foi aprendido com o 
cotidiano da vida do aluno 

 
- motivação por fatores externos 
como nota, desempenho, 
pressão dos pais e professores. 

Tabela 1.0 Diferenças entre Andragogia e Pedagogia 

Conforme podemos observar no quadro, existem diferenças relevantes entre 

a pedagogia e a andragogia; portanto, torna-se necessário aos professores a 

compreensão desta distinção para que, de fato, o modelo andragógico de ensino 

possa ser incorporado em sua totalidade. 

Além das particularidades do adulto enquanto aprendiz, entre os próprios 

adultos, existem diferentes ritmos e estilos de aprendizagens, que devem ser 

levados em conta pelos professores, por meio da adoção de diferentes estratégias 

de ensino, adoção de recursos variados, atividades que visem a aprendizagem por 

resolução de problemas relacionados à vida real e um bom planejamento do grupo 

de alunos com o qual atuará, conforme Masetto (2003, p.52) afirma: 



44 

 

 

 

Esse relacionamento adulto pode ser facilitado, centrando-se a 
aprendizagem em problemas e experiências significativas para o aprendiz, 
deixando claro os objetivos que se pretendem alcançar. Quando se tratar de 
mudança de comportamento, motivar o aluno para tal, fazendo com que ele 
perceba a inadequação do comportamento anterior. Os adultos podem ser 
fortemente motivados para aprender nas áreas relevantes para o 
desenvolvimento de suas tarefas e seus papéis sociais e profissionais, 
aprendem mediante diferentes estilos de aprendizagem e por diferentes 
caminhos que precisam ser respeitados; aprendem pela troca de idéias, por 
informações e experiências. 

 

Outra característica da andragogia e, conseqüentemente, aspecto que deve 

ser considerado ao se educar adultos é que a educação e a aprendizagem, 

efetivamente acontecem muito mais no processo que se estabelece durante o seu 

desenvolvimento e construção do conhecimento do que no produto final. “O 

indivíduo parece estar mais contente em ser um processo do que um produto”. (Carl 

Rogers apud Knowles, 2009, p. 57). Apesar disso, é comum que na prática dos 

educadores, segundo John Dewey (1959, p.71), “tanto na instrução como na 

educação moral, exista a tendência de dar maior importância ao produto do que ao 

processo mental por que foi conseguido”.  

Diante deste processo de aprendizagem, existem os diferentes ritmos e 

estilos para a aquisição dos conhecimentos, e é fundamental que sejam 

diagnosticados e respeitados pelo professor no processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, faz-se necessária uma discussão sobre as questões que envolvem a 

aprendizagem, como veremos no tópico a seguir. 

 

 

1.3.1 A aprendizagem do ser humano e seus desdobramentos. 

 

O ser humano diferencia-se de outras espécies por ser um animal racional, 

ou seja, sua maior característica é a capacidade de pensar. Tanto crianças como 

adultos possuem essa capacidade, com a diferença que quando o ser humano 

atinge certa idade, este começa a desenvolver seu pensamento, adquirindo assim a 

capacidade também de refletir, assim como pensar nas coisas de uma maneira mais 

racional. John Dewey (1959, p.95) confirma-nos essa afirmação dizendo que: 

 
[...] a infância é completamente desprovida de reflexão, é um período em 
que só se desenvolvem os sentidos, os movimentos e a memória; ao passo 
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que na adolescência surgem de súbito as manifestações do pensamento e 
da razão.  

 

Todos nós pensamos, porém existem momentos em que temos 

pensamentos voltados unicamente para tarefas e atividades rotineiras, como pensar 

em que roupa iremos trabalhar, ou o que iremos almoçar, onde guardamos algum 

objeto; ou então quando conversamos sobre coisas que gostamos de fazer, algum 

filme que gostaríamos de assistir, entre outros inúmeros exemplos da vida cotidiana 

que poderíamos escrever por páginas e páginas adiante; assim como existem 

situações em que pensamos sobre coisas mais complexas, como por exemplo, 

resolver um problema, ou em algum momento que estamos aprendendo algo e 

adquirindo um conhecimento. Segundo Schon (2000, p.32), “nosso pensar serve 

para dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos”; 

independente da natureza do mesmo. 

O fato é que independente do tipo de pensamento que tenhamos, seja ele 

rotineiro e mecânico, ou complexo, a fim de aprender algo novo, “ninguém é capaz 

de pensar em tudo, certamente; ninguém é capaz de pensar em alguma coisa sem 

experiência e informação sobre ela”; afirma-nos Dewey (1959, p.42). Sendo assim, é 

por meio das diversas experiências vivenciadas ao longo de nossa existência que 

projetamos, realizamos e pensamos tudo o que acontece ao nosso redor.  

Sendo assim, ainda segundo Dewey, a aprendizagem, um dos itens 

cardinais deste trabalho, só acontece se for interligada às experiências prévias que o 

aprendiz tenha vivenciado: 

 

[...] o material provido da informação deve ser importante em relação a 
algum ponto vital da experiência pessoal do aluno [...] O ensino de uma 
noção que não se adapte a algum interesse já vivo na experiência do 
estudante, ou que, por sua maneira de apresentação, não suscite um 
problema é, para fins intelectuais, algo pior que uma inutilidade: inutilidade 
séria por deixar de penetrar em qualquer processo reflexivo; barreira é, por 
atravancar o espírito com resíduos e trastes, obstruindo a atividade eficiente 
do pensamento em face de um problema. (1959, p. 255) 

 

Com tudo isso, o intuito dessa discussão é entendermos como pensamos 

nos momentos em que nos encontramos em situações de aprendizagem e aquisição 

de conhecimento de maneira consciente. 
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Ao referirmo-nos às situações de aprendizagem e aquisição de 

conhecimento consciente, queremos dizer que quando uma pessoa aprende algo, 

nem sempre essa aprendizagem é intencional, ela pode simplesmente estar 

passando por alguma situação, como no exemplo acima de estar escolhendo que 

roupa vestir ao trabalhar e no caminho ao escritório ouvir que certa combinação de 

roupa não é aconselhada e nem adequada e se dar conta que está vestindo 

exatamente o que não era indicado. Certamente neste momento, essa pessoa terá 

aprendido algo que não estava previsto e nem que tinha a intenção, porém, da 

próxima vez em que for usar tal combinação, muito provavelmente pensará a 

respeito, lembrando-se da situação ocorrida anteriormente. 

Neste exemplo, algo foi aprendido, entretanto, como vimos, sem a presença 

da figura de um professor ou instrutor para ensinar algo e nem com o propósito de 

alguém em aprender, apesar de inesperadamente ocorrer algo que objetivou uma 

aprendizagem. Veremos mais sobre a Educação Informal e Educação Intencional, 

nos capítulos adiante; neste momento, interessa-nos apenas apresentar que, como 

vimos, todo ser humano pensa em diversos níveis de complexidade e que é através 

do pensamento e de experiências prévias que ele aprende, seja com ou sem 

intenção. 

Quando estamos em um ambiente de aprendizagem e de aquisição de 

conhecimento, por mais que nos interessemos e nos dediquemos a qualquer 

assunto, ninguém, por melhor professor que seja poderá nos dizer como pensar, já 

que cada pessoa pensa de maneira diferente da outra; mas sim, nos ajudar a 

encontrar caminhos para chegarmos ao objetivo proposto, ou seja, poderemos ser 

auxiliados a como refletir sobre o assunto em questão. Novamente Dewey (1959, 

p.43) diz que: 

 
[...] ao passo que não podemos aprender ou ser ensinados a pensar, temos 
de aprender como pensar bem, especialmente como adquirir o hábito geral 
de refletir [...] Aprender é próprio do aluno: só ele aprende e por si, portanto, 
a iniciativa cabe a ele. O professor é um guia, um diretor; pilota a 
embarcação, mas a energia propulsora deve partir dos que aprendem. 
Quanto mais conhecer o professor as experiências passadas dos 
estudantes, suas esperanças, desejos, principais interesses, melhor 
compreenderá as forças em ação que lhe cabe dirigir e utilizar, para formar 
hábitos de reflexão. 
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De acordo com a discussão até agora, vimos que para aprendermos algo, 

devemos aprender a “pensar bem”, conforme nos apresentou Dewey e para pensar 

bem devemos aprender a refletir, ou seja, é através do pensamento reflexivo que de 

fato aprendemos. 

Vimos, anteriormente, a questão da reflexão no sentido de o professor 

adotar em seu trabalho atitudes reflexivas, aqui, neste momento, defendemos que 

além do docente incorporar em seu trabalho e prática a reflexão-na-ação (SCHON, 

2000), é importante que o professor faça com que seus alunos também aprendam a 

refletir. Ainda segundo Dewey:  

 
[...] a função da reflexão é criar uma nova situação em que a dificuldade 
encontre-se resolvida, a confusão, esclarecida, a perturbação, aliviada, a 
questão proposta, respondida. Qualquer processo de pensar chega 
naturalmente ao seu fim quando a situação que o espírito defronta está 
assentada, decidida, ordenada, clara, pois nesse ponto, nada há que exija a 
reflexão; isso até que, de novo, surja uma situação aborrecida ou dúbia. 
(1959, p. 105) 

 

Assim, podemos afirmar que para um indivíduo, no caso deste estudo, para 

um aluno adulto, realmente aprender, é necessário que o professor planeje seu 

ensino de modo que leve em conta as experiências prévias dos aprendizes, 

atividades que façam os alunos refletirem sobre o que estão aprendendo, a fim de 

atribuírem significado e sentido, incorporando significativamente o novo 

conhecimento.  

O tempo todo tratamos por meio de diversos autores, a importância de 

ensinar os alunos, partindo de informações já conhecidas por eles, mas não se trata 

somente disso, é preciso que os aprendizes reformulem, transformem e 

ressignifiquem suas experiências e conhecimentos passados de maneira qualitativa 

e que faça diferença em diversos aspectos de sua vida, de modo que possam 

aplicar o aprendido sempre que necessário, apenas desta forma a aprendizagem 

significativa terá sido incorporada verdadeiramente.  

Como já discutimos anteriormente, para que os adultos aprendam, é 

necessário que eles compreendam o porquê e o significado dos novos 

conhecimentos, para que assim, possam dar um sentido positivo à aprendizagem 

adquirida. Essa idéia pode ser melhor entendida, segundo Dewey (1959, p.27): 
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Somente quando as coisas que nos rodeiam têm sentido para nós, somente 
quando significam conseqüências que poderemos obter se manejarmos 
essas coisas de certo modo, somente então é que se torna possível 
controla-las intencional e deliberadamente. 

Sendo assim, se um aprendiz adulto está inserido em um ambiente de 

aprendizagem no qual a prática principal é ouvir um professor falar por horas através 

de uma aula expositiva e tradicional e se, quando criança também tiver passado pela 

mesma experiência, em um espaço educativo com “mesas e cadeiras em posição 

fixa, no qual os alunos ficam “arregimentados com precisão militar [...] 

desaparecendo a espontaneidade, a novidade, a variedade” (Dewey, 1959, p.60) a 

probabilidade deste sujeito ter dificuldades para aprender na fase adulta é grande, 

pois o seu contato com o processo de ensino e aprendizagem não estará sendo 

favorável ao seu estágio cognitivo e à sua maturidade atual. Ausubel (1980, p.209), 

nos afirma essa questão com clareza: 

 
[...] indivíduos mais velhos, especialmente se tiverem sido educados de 
forma errônea, necessitam primeiro desaprender o que lhes foi ensinado 
previamente antes de estarem prontos para a nova aprendizagem. Isto é 
frequente quando o conhecimento de um aluno é pouco claro, instável ou 
desorganizado por causa de uma história prévia de uma aprendizagem 
mecânica e não significativa.  
 

Dewey, também discorre sobre as conseqüências que um indivíduo pode 

sofrer, tendo uma educação tradicionalista e mecânica enquanto criança: 

 
Quando os alunos estudam assuntos muito distantes de sua experiência, 
assuntos que não despertam curiosidade ativa alguma e que estão além do 
seu poder de compreensão, lançam mão, para as matérias escolares, de 
uma medida de valor e de realidade diversa da que empregam fora da 
escola, para as questões de interesse vital. Tendem a tornar-se 
intelectualmente irresponsáveis, não perguntam a significação do que 
aprendem, isto é, não perguntam qual a diferença trazida pelo novo 
conhecimento para as outras suas crenças e ações. (DEWEY, 1959, p. 41) 

 

Em contrapartida, se o aprendiz adulto estiver em um ambiente favorável ao 

seu estágio cognitivo, ou seja, o adulto, as chances de eventuais dificuldades e 

associações aos processos fracassados de aprendizagem quando criança serão 

menores, ou seja, o sentido dado à aprendizagem será diferente ao significado 

negativo que existia por experiências anteriores.  

O problema é que na maioria das vezes, o processo de escolarização formal 

do indivíduo, até chegar em sua fase adulta, acaba sendo desconexo e arbitrário, 

provocando uma série de possíveis problemas de aprendizagem quando o mesmo 
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estiver inserido novamente em alguma situação de aquisição de conhecimento, 

segundo Pozo (1998, p.42): 

 
O que deveria ser uma lenta transição ou evolução, um ato do aluno 
assumindo responsabilidades e tomando decisões sobre a sua própria 
aprendizagem, uma transferência da sala de aula para a vida cotidiana, 
traduz-se numa brusca ruptura, numa mudança no papel e na função do 
nosso conhecimento para a qual não fomos treinados. 
 

Neste cenário, é preciso que o adulto seja estimulado a quebrar a 

concepção de aprendizagem que na maioria das vezes é criada e que acaba por 

desencadear em uma série de dificuldades, conforme vistos nos itens acima e 

possam dar um sentido positivo e prazeroso ao ato de aprender.  

De acordo com Carlos Tasso Eira de Aquino (2007, p.06): 

 
Aprendizagem refere-se à aquisição cognitiva, física e emocional, ao 
processamento de habilidades e conhecimento em diversas profundidades, 
ou seja, o quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, e/ou 
comunicar esse conhecimento e essas habilidades. 
 

Para que uma pessoa realmente desenvolva tais habilidades descritas 

acima, é necessário que os professores de adultos centrem o processo de ensino e 

aprendizagem em um aprendizado significativo, reflexivo, ativo e continuado.  

A aprendizagem reflexiva é uma atuação crítica sobre o que conhecemos, é 

saber opinar, selecionar e avaliar o que nos é relevante ou não, essa é uma das 

características da aprendizagem de adultos. Da mesma maneira, Aquino (2007, 

p.06) defende a adequação da aprendizagem tradicionalista em uma aprendizagem 

crítica, reflexiva e ativa: 

A aprendizagem não reflexiva exige pouca atividade intelectual de nossa 
parte, como nas situações em que decoramos alguma coisa ou 
desempenhamos uma tarefa simples, sem acrescentarmos um sentido 
pessoal. A aprendizagem reflexiva, por outro lado, requer muito mais 
competência cognitiva, por exemplo, se procurarmos entender o porquê de 
estarmos desempenhando determinada tarefa, se procurarmos questionar a 
aplicabilidade de um conhecimento que nos é ensinado etc. 

 

Além de uma aprendizagem reflexiva, a aprendizagem deve também ser 

significativa, ou seja, envolvendo o aprendiz holisticamente, de forma que vários 

aspectos de sua vida sejam levados em conta além do cognitivo, no momento da 

aprendizagem, como por exemplo, valores, sentimentos, idéias, profissão, aspectos 

sociais, pessoais e profissionais. Segundo Ausubel (1980, p. 133): 
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A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação é adquirida 
através do esforço deliberado por parte do aluno de relacionar a nova 
informação com os conceitos ou proposições relevantes pré-existentes na 
estrutura cognitiva. As condições necessárias para a aprendizagem 
significativa de informação dependem (1) do material de aprendizagem 
potencialmente significativo e (2) de uma predisposição para a 
aprendizagem significativa.  A partir do momento que o primeiro fator é uma 
função do aluno envolvido, percebemos que a aprendizagem significativa é 
sempre idiossincrática. A relação específica, substantiva e não literal entre o 
conteúdo da nova informação e o conhecimento pré-existente depende da 
experiência prévia e da disposição atual do aluno. 
 

Pozo (2002) também nos apresenta a sua concepção sobre a aprendizagem 

significativa que muito se assemelha à definição de Ausubel e mais uma vez 

defende a importância da adoção de elementos relacionados às vivências passadas 

dos aprendizes, além da disposição consciente e deliberada do aluno em estar 

aprendendo: 

 
[...] trata-se de um processo em que o que aprendemos é o produto da 
informação nova interpretada à luz de, ou através do que já sabemos. Não 
se trata de reproduzir informação, mas de assimilá-la ou integrá-la em 
nossos conhecimentos anteriores. Somente assim compreendemos e 
somente assim adquirirmos novos significados ou conceitos. De alguma 
forma, compreender é traduzir algo para as próprias idéias ou palavras. 
Aprender significados é mudar minhas idéias como conseqüência de sua 
interação com a nova informação. (POZO, 2002, p. 126) 

 

Assim, podemos dizer que a aprendizagem significativa está relacionada a 

diversos fatores, entre eles a motivação do aluno, o qual precisa ter vontade de 

aprender, estar com a mente aberta ao novo conhecimento, além de o conteúdo 

fazer sentido, caso contrário será uma aprendizagem aleatória, com o caráter muito 

mais receptivo e mecânico do que significativo. 

Em conjunto às concepções de aprendizagem reflexiva e significativa, deve 

também ser incentivada aos alunos uma motivação para a aprendizagem 

continuada, “em que os formandos devem desenvolver atitudes e ações que os 

ajudem a descobrir a importância de uma aprendizagem contínua, bem como 

aprender a se manter numa contínua busca de desenvolvimento e educação”; 

ressalta Masetto (2003, p.45) englobando assim, o conceito de que o ser humano é 

finito, porém sua capacidade de aprender é permanente sendo sempre alimentada 

de conhecimento.  

O ser humano está dentro de um contexto político, social, econômico e 

cultural que nos dias de hoje cada vez mais vêm passando por transformações 
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significativas que alteram o nosso cotidiano e modo de viver. Portanto, é preciso que 

seja despertado nos alunos o interesse e a habilidade de buscar informações e 

conhecimentos sempre além do que já se aprendeu para assim se tornar um 

cidadão sempre atualizado na sociedade e, principalmente contribuindo ativamente 

e positivamente para o desenvolvimento da comunidade em que está inserido. Para 

Pozo (1998, p.09): 

 
[...] é preciso tornar os alunos pessoas capazes de enfrentar situações e 
contextos variáveis que exijam deles a aprendizagem de novos 
conhecimentos e habilidades. Por isso, os alunos que hoje aprenderem a 
aprender estarão, previsivelmente, em melhores condições de adaptar-se 
às mudanças culturais, tecnológicas e profissionais que nos aguardam na 
virada do milênio. 

 

Em resumo, destacamos três aspectos importantes que devem ser levados 

em consideração no processo de aprendizagem de adultos: a reflexão crítica sobre o 

que se está aprendendo, que significado esta aprendizagem de fato tem para o 

educando e seu contexto de vida e o desenvolvimento da capacidade de se buscar o 

conhecimento contínuo, sendo capaz de aprender a aprender. 

Segundo as idéias de Pozo (1998, p.09), uma das principais maneiras de 

fazer com que os alunos aprendam a aprender, assim como fazer com que a 

aprendizagem significativa realmente ocorra é a adoção, por parte do professor, de 

um ensino voltado para a solução de problemas. Ausubel (1980, p.122), também nos 

afirma que “a solução criativa de problema, é em geral, a única maneira válida de 

testar se os estudantes realmente compreendem significativamente as idéias que 

são capazes de verbalizar”. Tratar do tema solução de problemas será uma maneira 

válida de compreendermos um dos caminhos que podem ser percorridos ao 

objetivarmos que nossos alunos realmente aprendam. 

Primeiramente, para uma atividade caracterizar-se como um problema é 

preciso que o aluno o veja como tal e execute uma tarefa, uma atividade proposta de 

modo que transpasse a simples realização automática e mecânica, caso contrário, a 

ação caracteriza-se como um exercício, já que o aluno recorre às informações e 

técnicas imediatas que já conhece, as quais são suficientes para a resolução da 

tarefa. 

Neste sentido, um problema diferencia-se de um exercício no momento em 

que para resolver a atividade proposta, o aluno dispõe de algumas informações 
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básicas já conhecidas, de algumas técnicas que poderá usar como alternativas, a 

fim de elaborar uma estratégia e resolver a situação, porém ele ainda não enxerga a 

solução final, ele não consegue usar de artifícios imediatos para decifrar o que foi 

proposto “sem exigir, de alguma forma, um processo de reflexão ou uma tomada de 

decisões sobre a sequência de passos a serem seguidos”. (POZO, 1998, p. 16) 

Um problema é, de uma maneira ou de outra, de alguma forma 

surpreendente e imprevisível, e deve estimular o aprendiz a buscar novas 

alternativas de solução, de forma que organize de maneira diferente o conhecimento 

que já dispõe. Pozo (1998, p.159), nos ajuda a esclarecer essa importante diferença 

entre exercícios e verdadeiros problemas: 

 
[...] distinguir um exercício de um problema não é uma tarefa simples e fácil 
[...] mais do que uma dicotomia, trata-se de um contínuo que iria das tarefas 
meramente reprodutivas, nas quais se pede ao aluno que exercite uma 
técnica ou habilidade já aprendida, até tarefas mais abertas, nas quais o 
aluno enfrenta uma pergunta para a qual deve buscar resposta sem 
conhecer exatamente os meios para alcança-la, ou dispõe de várias 
alternativas possíveis que precisa explorar.  

 

Para que isso seja possível, as informações que constituem determinado 

problema não podem ser apresentadas pelo professor aleatoriamente, precisa existir 

um sentido, um contexto e uma interligação com os ensinamentos anteriores, 

apresentando as informações básicas e de maneira interessante e instigadora para 

o aluno, para que ele saiba minimamente o que está sendo tratado e assim consiga 

interpretar as informações, sendo capaz de delinear, refletir e percorrer um caminho 

estratégico cognitivo através das técnicas básicas e conhecimentos prévios que ele 

tem e enfim chegar a uma resposta final. Mais uma vez Pozo, defende a mesma 

concepção que estamos apresentando: 

 
[...] compreender um problema implica dar-se conta das dificuldades e 
obstáculos apresentados por uma tarefa e ter vontade de tentar superá-las. 
Para que essa compreensão ocorra, é logicamente necessário que, além 
dos elementos novos, o problema contenha problemas já conhecidos que 
nos permitam guiar a nossa busca de solução. (POZO, 1998, p.22) 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que quando se adota o ensino através da 

solução de problemas, o mesmo deverá ser elaborado com a intenção dos 

aprendizes adotarem procedimentos estratégicos e não técnicos, caso contrário 

voltaríamos àquele conceito que a atividade se trataria de um exercício e não de um 
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problema a ser solucionado. Existem diferenças conceituais entre técnicas e 

estratégias quando falamos de solução de problemas, um mesmo procedimento 

pode ser usado, tanto de maneira técnica (quando são realizadas atividades sem 

planejamento, de modo automático), como de maneira estratégica, quando as ações 

são realizadas de modo “controlado, dentro de um plano projetado deliberadamente 

com o fim de conseguir uma meta fixada”. (2002, p.235). Assim, podemos concluir 

que uma estratégia trata-se de um conjunto de técnicas selecionadas já bem 

conhecidas organizadas de forma consciente e planejada previamente, contendo um 

começo, meio e fim interligados, a fim de se atingir um objetivo da melhor forma 

possível e não meramente automatizado, mecânico e rotineiro. 

A solução de problemas é a confluência do que o aluno já sabe com o que 

ele precisa saber e, para isso, é preciso estabelecer metas possíveis de serem 

alcançadas. Isso só caberá ao professor que deve ter um bom conhecimento do seu 

grupo, a fim de discernir o que é relevante, interessante e realmente passível de ser 

alcançado pelos alunos e que, acima de tudo, seja encarado como um problema de 

fato e não mero exercício com o objetivo de se obter uma resposta aleatória e 

insignificante. Grande responsabilidade em fazer com que os alunos aprendam por 

meio de solução de problemas é do professor. Pozo (1998, p.159), nos afirma que: 

 
A aceitação de uma tarefa como problema não depende somente dos 
alunos. Depende também, em grande parte, de como ela foi apresentada e 
como o professor conduz a aula. Uma mesma tarefa tirada de qualquer 
livro-texto pode ser percebida pelos alunos como um exercício ou como um 
problema, dependendo de como percebam a sua funcionalidade dentro da 
aprendizagem, a partir da forma como o professor a apresenta, orienta a 
sua solução e a avalia.  

 

Um dos objetivos centrais do ensino através da solução de problemas, é que 

além dos alunos desenvolverem seu pensamento cognitivo, significativamente diante 

da questão apresentada em sala, ele também possa usufruir do conhecimento 

adquirido para espaços além daquele que aprendeu inicialmente, ou seja, no seu 

dia-a-dia: 

 
[...] a solução de problemas significa procurar e planejar situações 
suficientemente abertas para induzir nos alunos uma busca e apropriação 
de estratégias adequadas, não somente para darem respostas a perguntas 
escolares, como também às da realidade cotidiana. (POZO, 1998, p. 15) 
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Em outras palavras, podemos elucidar e finalizar a discussão sobre o ensino 

por meio da solução de problemas, à luz da reflexão que Pozo (1998, p.14-15) nos 

apresenta sobre o tema: 

 
Ensinar a resolver problemas não consiste somente de dotar os alunos de 
habilidades e estratégias eficazes, mas também em criar neles o hábito e a 
atitude de enfrentar a aprendizagem como um problema para o qual deve 
ser encontrada uma resposta. Não é uma questão de apenas ensinar a 
resolver problemas, mas também de ensinar a propor problemas para si 
mesmo, a transformar a realidade em um problema que mereça ser 
questionado e estudado. Assim, como exige o objetivo educacional antes 
mencionado, a aprendizagem da solução de problemas somente 
transformar-se-á em autônoma e espontânea, caso transportada para o 
âmbito do cotidiano, se for gerada no aluno a atitude de procurar respostas 
para suas próprias perguntas/problemas, se ele se habituar a questionar-se 
ao invés de receber somente respostas já elaboradas por outros, seja pelo 
livro-texto, pelo professor ou pela televisão. O verdadeiro objetivo final da 
aprendizagem da solução de problemas é fazer com que o aluno adquira o 
hábito de propor-se problemas e de resolvê-los como forma de aprender. 

 

De acordo com as idéias acima, é importante que os professores de adultos 

criem diferentes estratégias para adotarem as diferentes abordagens de 

aprendizagem, atingindo e alcançando os variados ritmos e estilos que os alunos 

têm para aprender. Neste sentido, destacaremos três principais abordagens de 

aprendizagem apresentadas por Aquino (2007), que podem ser adotadas na 

educação de adultos com intuito de obter resultados eficazes, de acordo com o 

grupo de alunos: a aprendizagem auto-direcionada, a aprendizagem transformadora 

e a aprendizagem vivencial. 

 

- aprendizagem auto-direcionada: o objetivo da educação está centrado no 

processo do desenvolvimento crítico e pensamento reflexivo em detrimento da 

educação centrada e direcionada por conteúdos. Um dos diferenciais desta 

abordagem de educação na aprendizagem de adultos é “criar oportunidade para que 

eles decidam onde envidar seus esforços para aprender aquilo que possa ajudá-los 

a resolver os problemas que enfrentam na vida pessoal e profissional” (Aquino, 

2007, p. 15), ou seja, a autonomia é elemento precípuo no processo de 

aprendizagem e construção de conhecimento dos aprendizes, possibilitando que 

tenham liberdade para tomar suas próprias decisões; lembrando que o papel do 

professor está relacionado à função de mediador e facilitador do processo 



55 

 

 

 

educacional, no auxílio aos alunos em suas decisões, a fim de verificar se estão no 

caminho certo, sem deixar para trás seus interesses e preferências. 

- aprendizagem transformadora: esta abordagem enfatiza que para os adultos 

aprenderem de fato, é necessário que o conhecimento adquirido mude algo na vida 

do adulto, ou seja, partindo do princípio, conforme já mencionado, de que os adultos 

procuram o conhecimento e aprendem mais facilmente, quando movidos por uma 

necessidade de suprir algum aspecto pontual de sua vida, seja pessoal ou 

profissional, a abordagem transformadora visa um processo de educação que 

motive os alunos a desafiarem, defenderem, criticarem, analisarem, observarem, 

deduzirem e julgarem aspectos relacionados ao aprendido, com o objetivo de 

desenvolver e fortalecer o pensamento crítico e a independência dos educandos 

frente a sua aprendizagem, além de permitir, efetivamente, a utilização do 

conhecimento adquirido em sua vida. Nesta abordagem, o professor deve centrar 

seus esforços para um papel de incentivador e estimulador, no sentido de ir além da 

mediação pedagógica e se mostrar crente da capacidade de seus alunos, assim “faz 

com que estes possam se desenvolver como pessoas e descobrir que são capazes 

e fortes o suficiente para enfrentar problemas e dificuldades que até então se 

julgavam incapazes de fazê-lo” (Aquino, 2007, p. 16.).  

- Aprendizagem vivencial (Kolb): essa modalidade de aprendizagem, segundo 

Kolb (1984), está centrada na experiência, reflexão, experimentação e aplicação. 

Sua principal característica baseia-se na vivência de situações reais ligadas ao 

conhecimento que será aprendido em questão, permitindo uma reflexão mais 

intensiva, a qual proporcione ao aluno assimilar a informação experimentada 

desenvolvendo um conjunto de saberes sobre determinado tema/assunto e que em 

uma próxima situação real de sua vida poderá aplicá-la. A abordagem vivencial 

também é marcada pela contextualização, uma vez que a aprendizagem é mais 

eficaz quando conectada a uma situação real, permitindo ao educando associar o 

conhecimento adquirido a alguma situação parecida que já tenha 

vivenciado/presenciado e permita a assimilação de informações e habilidades 

adquiridas a fim de colocá-las em prática novamente quando necessário. O 

educador, na abordagem vivencial, deve adotar uma metodologia ativa de ensino e 
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precisa trazer para seus alunos atividades práticas e, ao mesmo tempo, reflexivas a 

fim de obter os objetivos de aprendizagem descritos acima.  

Através do quadro abaixo, podemos entender melhor o Ciclo de Kolb e seus 

estágios: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1.0: adaptado da obra - AQUINO, Carlos Tasso Eira. Como aprender: Andragogia e as habilidades da Aprendizagem. 

1ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Haal, 2007. 

 

 

1) A Experiência Concreta (EC) trata-se de uma atividade prática sobre 

determinado tema a ser aprendido em contraposição à transmissão expositiva e 

passiva do conteúdo. 

2) A Observação Reflexiva (OR) é pensar de forma crítica e reflexiva sobre a 

experiência vivenciada. 

3) A Conceitualização Abstrata (CA) é o momento de se relacionar a experiência 

prática com as teorias e conceitos que a fundamentam. 

4) A Experimentação Ativa (EA) é a aplicabilidade da experiência e conceito 

aprendidos em situações da vida real. 

Para relacionarmos o Ciclo de Kolb com uma situação prática, tomemos 

como exemplo uma aula de física na qual o professor está ensinando o princípio da 

inércia: primeiro é apresentado aos alunos um carrinho de brinquedo em velocidade 

com um boneco solto dentro. Quando o carrinho freia de repente, o boneco é 

lançado para fora (EC). Em seguida, o professor desafia os alunos a sugerirem o 

que aconteceu porque o boneco foi lançado para fora e não permaneceu no lugar, 

entre outras discussões sobre a prática vivenciada (OR); após essa discussão, o 

professor apresenta aos alunos a teoria da inércia que fundamenta o motivo pelo 

4) EXPERIMENTAÇÃO 

ATIVA 

1) EXPERIÊNCIA 

CONCRETA 

2) OBSERVAÇÃO 

REFLEXIVA 

3) CONCEITUALIZAÇÃO 

ABSTRATA 
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qual o boneco foi lançado para fora do carrinho ao frear (CA) e por fim, o professor 

estimula os alunos a refletirem quais situações que já passaram que estão 

relacionadas ao conceito da inércia e que são semelhantes à experiência vivenciada 

(EA). 

Diante das três abordagens apresentadas acima podemos perceber que 

todas possuem suas vantagens e objetivam a aprendizagem eficaz do aluno, 

principalmente do aluno adulto. Cabe ao professor adotar de forma variada em seu 

planejamento, as diferentes abordagens conhecidas de aprendizagem, de acordo 

com o grupo no qual está atuando. 

Foram apresentados apenas alguns exemplos de abordagens de 

aprendizagem utilizados por um dos autores estudados nesta pesquisa, Aquino 

(2007), além de uma profunda discussão sobre como a aprendizagem acontece de 

maneira significativa; porém é importante reforçar que quanto mais técnicas, 

estratégias, abordagens de ensino e aprendizagem os professores que atuam 

diretamente com alunos adultos conhecerem, melhor para a sua docência e 

conseqüentemente, melhor para seus alunos, os quais aprenderão com maior 

facilidade. Diante disso, será discutido a seguir no capítulo 2, os principais aspectos 

e competências necessárias para formação de professores que atuam no ensino 

superior e em outras modalidades de educação na qual o aluno adulto está 

presente. 
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CAPÍTULO 2: 

Formação de professores 

que trabalham com 

adultos  
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Conforme já foi salientado nos capítulos anteriores, a educação de adultos 

vai muito além da EJA (Educação de Jovens e Adultos); neste sentido, os objetivos 

deste capítulo são esclarecer e apresentar os principais ambientes educacionais que 

os professores atuantes diretos com alunos adultos podem trabalhar, além de 

apresentar e discutir os principais saberes docentes que este tipo de educador deve 

ter incorporado em sua prática profissional, a fim de exercer um trabalho eficaz e 

significativo com seus alunos. 

 

 

2.1 – Categorias de educação e diferentes possibilidades de trabalho para 

professores de adultos 

 

Temos vivenciado, na atualidade, uma crescente complexificação e 

diversificação das sociedades de modo geral; tem contribuído para este processo 

transformações sociais, culturais e tecnológicas, tais como a crescente urbanização 

das populações e o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. 

Este contexto afeta o campo da educação, que tem sido chamada a: responder às 

novas demandas e necessidades sociais; desenvolver metodologias alternativas de 

ensino adaptadas aos múltiplos contextos de aprendizagem; e elaborar programas 

educacionais voltados, por exemplo, para áreas do mundo do trabalho que se 

renovaram ou emergiram recentemente. 

A multiplicação dos contextos de aprendizagem, a necessidade de 

convivência com conhecimentos fragmentados e em constante reconstrução têm 

marcado os processos educativos na contemporaneidade. Este contexto tem 

ensejado a construção de práticas de ensino-aprendizagem dispostas a oferecer 

respostas às expectativas da sociedade, que adotem metodologias inovadoras e 

realizadas continuamente, nos mais diversos momentos e espaços. Assim 

sendo, é preciso admitir que a escola tradicional não seja o único espaço 

formativo existente em nossa sociedade. Mais do que isso, é necessário 

destacar a importância de estudarmos, para além da escola, os numerosos 

espaços e instituições onde se realizam processos de ensino-aprendizagem, 

enquanto atividades socialmente organizadas.  



60 

 

 

 

É importante esclarecer que há diferentes tipos de educação. Segundo 

Deivis Perez (2009), a educação é dividida em duas grandes categorias básicas: 

Educação Informal e Educação Intencional, sendo que essa última se subdivide em 

Educação Formal e Educação Não Formal. 

A Educação Informal, conforme Perez ocorre em processos espontâneos 

sem que haja a intenção de ensinar ou aprender algo, mas sim por meio de 

vivências e experiências diversas que após serem vivenciadas nos trazem algum 

tipo de aprendizado sem que estivéssemos esperando por tal acontecimento.  

A Educação Intencional é caracterizada pela presença de 

intencionalidade no processo de ensino e aprendizagem. José Carlos Libâneo 

(1994, p.17) aponta que a Educação Intencional é aquela em que “[...] há intenções 

e objetivos definidos conscientemente, como é o caso da educação escolar e extra-

escolar [...]”. 

Como mencionado anteriormente, a Educação Intencional divide-se em 

duas modalidades: a) Educação Formal. b) Educação Não-Formal. 

A educação Formal, segundo a Lei de Diretrizes e Bases do país 

estabelece que “Art. 21º. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação 

superior.” Sendo que dentro dessa divisão, o que nos interessa nessa pesquisa 

enquanto educação para adultos é a educação superior, a educação de jovens e 

adultos, já discutida anteriormente e a educação profissional: 

 
Art. 39º. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, 
médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, 
contará com a possibilidade de acesso à educação profissional. 
 

Já a educação não-formal: 

 

[...] é estruturada e promovida por indivíduos, grupos ou organizações 
que compreendem que é necessário ensinar determinados 
conhecimentos e práticas para outros e se volta para pessoas e grupos, 
os quais deliberadamente buscam construir aprendizagens significativas. 
O que marca esta modalidade de educação é o fato de suas atividades 
ocorrerem fora do sistema de escolarização formal. (PEREZ, Deivis; p. 08, 
2009) 
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A educação não-formal pode ocorrer em espaços como hospitais, Ongs, 

empresas, movimentos sociais etc. Até meados dos anos 1980, de acordo com 

Maria da Glória Gohn (1998), a educação não-formal era realizada em grupos de 

alfabetização para Jovens e Adultos, ou seja, mesmo não ocorrendo como a 

educação escolar formal, um de seus objetivos era o letramento. Uma característica 

marcante da educação não formal nesta época era o incentivo à participação política 

das populações. Nos anos 1990, ainda segundo Gohn, a educação não-formal 

ganhou espaço devido à globalização e transformação social, econômica e política 

do país. Os trabalhos realizados em Ongs e o avanço do chamado Terceiro Setor 

também ganharam destaque. 

Abaixo apresentamos algumas áreas em que a educação não-formal tem 

sido praticada na atualidade e que nos serve de exemplo de outros ambientes onde 

a educação de adultos ocorre: 

a) Empresas: A educação não-formal realizada nas empresas também é 

conhecida como educação corporativa e tem como objetivo proporcionar a 

capacitação ou aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores. Uma das principais 

preocupações observadas no campo da educação corporativa é proporcionar aos 

trabalhadores a oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional contínuo, 

em processos de formação não escolares. 

b) Movimentos Sociais e Comunitários: A educação não-formal realizada nesses 

movimentos é chamada de Educação Comunitária. Ela é marcada por um sentido de 

promoção e incentivo à participação popular e construção da cidadania. 

c) Terceiro Setor: A educação no Terceiro Setor é aquela realizada em Ongs e 

outras organizações da sociedade civil. Conforme Perez (2004, p.70), “ a Educação 

no Terceiro Setor deve voltar-se de forma central para o atendimento à camadas 

empobrecidas da população e para a organização de cidadãos com vistas à gestão 

democrática participativa e ativa dos recursos comunitários”. 

d) Cursos Livres: a educação não-formal que ocorre em cursos livres é aquela 

realizada em espaços que têm o objetivo de proporcionar a aprendizagem sobre 

qualquer tema que seja. Porém, fora do sistema tradicional e oficial de 

escolarização, no qual as pessoas estão ali presentes com a intencionalidade de 
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aprender e o professor sabe que deverá ensinar-lhes algo, ou seja, o processo de 

ensino-aprendizagem torna-se conscientemente presente por todos os envolvidos. 

e) Insituições Religiosas: a educação não-formal também ocorre dentro de 

comunidades religiosas de qualquer gênero, formando e educando grupos que são 

guiados por educadores que propagam e discutem as características daquela 

determinada religião ou outras atividades formativas incentivadas pela comunidade 

religiosa. 

Como foi observado, há também diversos espaços onde a educação não 

formal pode ser praticada e, conseqüentemente, onde o professor que trabalha com 

alunos adultos pode atuar. Desta maneira pudemos ter uma idéia melhor de quais as 

possibilidades de trabalho que um professor que trabalha diretamente com adultos 

pode estar além dos ambientes tradicionais mais conhecidos. A idéia é que seja qual 

for o ambiente de trabalho deste educador, ele adote os princípios básicos da 

andragogia adaptando-os claro ao seu contexto específico. 
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2.2 – Formação Profissional de professores e Saberes docentes necessários 

para a educação de adultos 

 

Quando pensamos na palavra professor, logo nos remetemos ao ato de 

ensinar, que por sua vez é associado, na grande maioria das vezes, à prática de 

transmitir conhecimentos a alguém que não possui tais informações. Porém, esta 

definição limita-se a uma leitura muito mais transmissiva e tradicional do que 

pedagógica e ativa do ato de ensinar. Segundo Neide Noffs (2003, p.68), “a partir 

das ações e interações entre alunos e professores há ensino que se distingue do ato 

de ensinar com o de receber e dar instruções”. 

Sendo assim, discutiremos a seguir, aspectos ligados ao tema da prática 

docente, a fim de evidenciar a profissionalidade de tal atividade, além de identificar e 

analisar alguns saberes necessários para se trabalhar com alunos adultos, foco 

desta pesquisa. 

“A função específica de ensinar já não é hoje definida pela simples 

passagem do saber, não por razões ideológicas ou apenas por opções pedagógicas, 

mas por razões sócio-históricas”, afirma Maria do Céu Roldão, (2007, p.95), isso 

porque na sociedade de antigamente, em que o acesso às informações era limitado 

e restrito às pessoas; hoje em dia, portanto, a grande maioria do conhecimento 

pertencia aos especialistas de diversos temas a serem ensinados.  

Atualmente, este cenário mudou, uma vez que o acesso ao conhecimento e 

às informações não se aglomeram unicamente em um detentor deste conhecimento, 

mas sim, em diversas fontes como livros, jornais, revistas, rádio, televisão, internet e 

outras mídias. Neste sentido, o ato de ensinar passa por uma transformação 

histórica que está ligada a essa mudança de acesso às informações, ou seja, o 

conceito de ensinar nos dias de hoje também acaba passando por uma 

reformulação conceitual que foca muito mais em um ato de mediação e filtragem de 

informações realmente necessárias para a aprendizagem do que da transmissão 

das mesmas. Maria do Céu Roldão (2007) discute um pouco dessa realidade: 

 

O entendimento de ensinar como sinônimo de transmitir um saber deixou de 
ser socialmente útil e profissionalmente distintivo da função em causa, num 
tempo de acesso alargado à informação e de estruturação das sociedades 
em torno do conhecimento enquanto capital global. Num passado mais 
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distante, pelo contrário, essa interpretação de ensinar assumia significado 
socialmente pertinente, quando o saber disponível era muito menor, pouco 
acessível, e o seu domínio limitado a um número restrito de grupos ou 
indivíduos [...] era socialmente justificada a associação da idéia de ensinar 
com a de passar conhecimento, de “professar” o saber, de torná-lo público, 
de “lê-lo” para os outros que não o possuíam. A função de ensinar, nas 
sociedades atuais [...] configura-se, essencialmente como a especialidade 
de fazer aprender alguma coisa (a que chamamos de currículo, seja de que 
natureza for aquilo o que se quer ver aprendido) a alguém [...] (ROLDÃO, 
2007, p.95) 

 

Dessa forma, assim como o acesso às informações e ao ato de ensinar 

passaram por transformações significativas ao longo do tempo, a prática docente 

também foi ressignificada. 

Hoje em dia, em decorrência da avalanche de informações disponíveis e de 

uma sociedade global em constante transformação, muitas pessoas acabam por 

aprender diferentes conteúdos por iniciativa própria e de maneira autodidata; isso 

faz com que surja um grupo de pessoas que, apesar de serem especialistas e 

estudiosos dos mais diferentes assuntos, não são professores formados, 

capacitados para “dar aula” de tais temas, o que faz com que a profissão docente 

muitas vezes seja banalizada e reduzida a essa simples transmissão de 

informações, sem, contudo considerar quais os aspectos que envolvem “dar uma 

aula”, muito menos os saberes necessários para uma prática docente eficaz. Para 

que esse tipo de banalidade não ocorra, umas das alternativas, segundo Tardif 

(2010, p. 180), é alertar-nos a começar a conscientização dos próprios alunos da 

área de educação: 

 
[...] uma das missões educativas das faculdades de educação seria a de 
enriquecer essa capacidade de discernimento, fornecendo aos alunos uma 
sólida cultura geral que teria justamente como base a descoberta e o 
reconhecimento do pluralismo de saberes que caracteriza a cultura 
contemporânea e a cultura educativa atual. Essa missão exige sem dúvida 
uma seleção mais apurada dos candidatos e candidatas que querem fazer 
os seus estudos em Educação, de modo que pelo menos se espalhe o 
rumor de que nem todo aquele que quer pode ser professor. 

 

Um “ótimo” profissional de determinada área do conhecimento só tornar-se-á 

um bom professor se dominar as técnicas e metodologias para transmitir seu 

conhecimento e efetivamente proporcionar condições para que a aprendizagem do 

aluno aconteça, “essas ações estão ligadas à conduta verbal, à linguagem do 

professor, ao saber, a tarefas como definir, classificar, explicar, interferir, comparar, 
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contrastar, avaliar e designar”, enfatiza NOFFS (2003, p.68), entre outros saberes 

importantes para a profissão docente.  

A prática docente e conseqüentemente a função de um professor, requer 

inúmeras dimensões que, se não sincronizadas corretamente, não permitirá um 

resultado significativo e eficiente de fato, fazendo com que aconteça apenas uma 

simples transmissão de informações. Tardif (2010, p.257) nos afirma que: 

 
[...] o profissional, sua prática e seus saberes não são entidades separadas, 
mas “co-pertencem” a uma situação de trabalho na qual “co-evoluem” e se 
transformam. Querer estudar os saberes profissionais sem associá-los a 
uma situação de ensino, à práticas de ensino e a um professor seria, então, 
um absurdo. É a mesma coisa que querer estudar uma situação real de 
trabalho, uma situação real de ensino, sem levar em consideração a 
atividade do professor e os saberes por ele mobilizados. Finalmente, querer 
estudar os professores sem estudar o trabalho e os saberes deles seria um 
absurdo maior ainda. 

 

Além disso, a prática de ensinar vai muito além de apenas repassar 

informações, ou seja, é um dos saberes que faz parte da profissão docente, 

profissão essa que se constitui de diversas áreas de conhecimentos, todos 

interligados para que o resultado final, fazer com que alguém realmente incorpore 

algum conhecimento e o aprenda de fato, torne-se realidade. Segundo Noffs (2003, 

p.77), ensinar é: 

 
[...] permitir que as autorias de pensamento possam surgir no sujeito que 
aprende, ou seja, que o indivíduo, a partir dos conhecimentos transmitidos 
pelo docente (ensinante), possa reelaborá-los, reinterpretá-los com base em 
sua história de novas possibilidades de compreensão, permitindo, ao sujeito 
que aprende, ser “o descobridor”, “o inventor”, “o agente” de seu 
conhecimento. 
 

Ainda sobre a conceitualização do ensino, Gòmez (1998, p.70) nos diz que: 
 

[...] pode-se considerar o ensino como um processo que facilita a 
transformação permanente do pensamento, das atitudes e dos 
comportamentos dos alunos/as, provocando a comparação de suas 
aquisições mais ou menos espontâneas em sua vida cotidiana com as 
proposições das disciplinas científicas, artísticas e especulativas, e também 
estimulando sua experimentação na realidade. 
 

De acordo com a multiplicidade de ações que o ato de ensinar envolve, ao 

refletirmos sobre diferentes saberes necessários para que um professor desenvolva 

um bom trabalho; entramos em um conceito proposto por Tardif (2010, p. 255) que 

se trata do “estudo do conjunto dos saberes utilizados de fato pelos profissionais em 
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seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”, 

chamamos esta definição de epistemologia da prática. 

O objetivo e finalidade de uma epistemologia da prática é, além de identificar 

os saberes profissionais que envolvem o trabalho docente, entender como 

funcionam efetivamente na prática profissional dos professores, no seu dia-a-dia e 

como os mesmos fazem uso, aplicam e incorporam tais saberes em seu cotidiano. 

Em outras palavras, “visa compreender a natureza desses saberes, assim como o 

papel que desempenham, tanto no processo de trabalho docente, quanto em relação 

à identidade profissional dos professores”. (TARDIF, 2010, p.256) 

Outro conceito que é importante esclarecermos ao tratarmos de saberes 

necessários para o trabalho docente é a própria definição de “saber”. Ao referirmo-

nos a este termo ao longo deste estudo, não tratamos da palavra em um sentido de 

conhecer e estar informado de fatos, procedimentos e atitudes que um professor 

atuante com adultos deve ter, mas sim, a “noção de “saber” em um sentido amplo, 

que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 

atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes é chamado de saber, saber-fazer e saber-

ser” (TARDIF, 2010, p. 255). 

Nesse sentido, podemos afirmar que os saberes docentes estão divididos 

em diferentes dimensões, as quais consideramos de maior relevância para este 

trabalho: 

 

a) A dimensão técnica e profissional: refere-se aos conhecimentos que o 

educador tem sobre sua área de especialidade, tanto teórica, como prática. 

Apesar da importância do professor ter o domínio sobre a sua área de 

conhecimento, é necessária a articulação dos conteúdos com as realidades vividas 

na sociedade, uma vez que estamos vivendo em um contexto social de rápidas 

mudanças, tornando-se necessária uma formação que apesar de conceitual, básica 

e sistematizada, seja também flexível às constantes mudanças, objetivando não só a 

formação do aluno sobre o tema a ser aprendido, mas também o desenvolvimento 

de habilidades como a autonomia do aluno, a capacidade de resolver problemas em 

torno daquilo que foi aprendido, ou seja, uma formação holística; caso contrário, 



67 

 

 

 

estaremos destinados a enfrentar o que Dewey já dizia e até hoje, em alguns casos 

costuma acontecer: 

 
[...] ao ingressar na escola, a criança sofre uma ruptura em sua vida, uma 
ruptura com as suas experiências, saturadas de valores e qualidades 
sociais. Pelo seu isolamento, o ensino escolar é, portanto, técnico; e a 
maneira de pensar que a criança possui não pode funcionar, porque a 
escola nada tem de comum com suas experiências prévias. 

 

Para evitarmos tais acontecimentos, além de o professor dominar os 

conteúdos a serem ensinados, ele precisa também estar consciente que precisa 

adotar diferentes estratégias e técnicas para motivar seus alunos, além de levar em 

consideração o contexto de sua vida e de sua realidade, a fim de proporcionar uma 

aprendizagem significativa que faça com que os alunos sejam capazes de: 

 
[...] pensar no que fazer para aprender e por que fazê-lo [...] percebam que 
essa reflexão é parte de sua tarefa como aprendizes, que aprender requer 
não só a aquisição de novas informações e conhecimentos, como também 
perguntar-se: como fiz e como posso fazer melhor? (POZO, 2002, p. 244) 

 

b) A dimensão temporal: a idéia de temporalidade vai além do sentido que o 

trabalho docente reflete o contexto histórico de determinada época. É fato que a 

educação de modo geral tem conseqüências em seu cotidiano que são frutos da 

situação histórica, cultural, social e política; porém o sentido de tempo que Tardif 

(2010) defende, diz respeito à formação escolar dos professores, ou seja, o percurso 

do indivíduo “professor” pela escola ao longo dos anos, desde sua posição como 

aluno, que gira em torno de 16 anos, até a sua formação estritamente docente.  

As impressões tanto negativas, como positivas do ambiente escolar e 

necessariamente de seu ambiente de trabalho, essencialmente são construídas no 

momento em que os professores eram alunos, e vivenciavam as mais diferentes 

experiências na escola. Por mais que o profissional da educação passe por uma 

formação e um aprendizado enquanto docente, a maioria de suas impressões 

passadas ficam enraizadas na sua personalidade e conseqüentemente em sua 

maneira de ensinar e ser professor, conforme nos afirma Tardif (2010, p. 260-261): 

 
[...] uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os 
papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de 
vida, e, sobretudo de sua história de vida escolar. Os professores são 
trabalhadores que foram mergulhados em seu espaço de trabalho durante 
aproximadamente 16 anos, antes mesmo de começarem a trabalhar. Essa 
imersão se manifesta através de toda uma bagagem de conhecimentos 
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anteriores, de crenças, de representações e de certezas sobre a prática 
docente. Esses fenômenos permanecem fortes e estáveis através do tempo 
[...] Os alunos passam pelos cursos de formação de professores sem 
modificar suas crenças anteriores sobre o ensino. E, quando começam a 
trabalhar como professores, são principalmente essas crenças que eles 
reativam para solucionar seus problemas profissionais. 

 

Seguindo pela mesma veia de raciocínio, Sacristán (1998, p 73) nos diz que: 

 
[...] o aspecto mais importante dentro dessa corrente são os processos de 
socialização do professor/a, já que se considera que neste longo processo 
de socialização vão se formando lenta, mas decisivamente, as crenças 
pedagógicas, as idéias e teorias implícitas sobre o aluno/a, o ensino, a 
aprendizagem e a sociedade. 

 

Pelas questões abordadas acima, torna-se de extrema importância que os 

cursos de formação de professores retomem a dimensão temporal em seu currículo 

de forma profunda, a fim de reforçar “a boa impressão” dos educadores sobre o 

ensino e tudo o que o envolve, assim como ressignificar uma possível concepção 

negativa, caso contrário, suas ansiedades, medos, insegurança, entre outros 

inúmeros sentimentos negativos que este futuro professor possa ter vivenciado em 

seu período de escolarização, têm a grande probabilidade de refletirem nos seus 

futuros alunos. 

 

c) A dimensão heterogênea: o trabalho do professor é marcado por inúmeros 

aspectos que se integram entre si e não apenas um conhecimento isolado do outro. 

Nesse sentido, a heterogeneidade é um fator que o docente precisa lidar no seu 

cotidiano. Podemos entender melhor essa definição, através do que Tardif (2010, 

p.262-263) nos explica: 

 

[...] um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém de sua 

história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também se apóia em 

certos conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, assim como 

em certos conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de sua 

formação profissional; ele se apóia também naquilo que podemos chamar 

de conhecimentos curriculares veiculados pelos programas, guias e 

manuais escolares; ele se baseia em seu próprio saber ligado à experiência 

de trabalho, na experiência de certos professores e em tradições peculiares 

ao ofício de professor [...] um professor raramente tem uma teoria ou uma 

concepção unitária de sua prática; ao contrário, os professores utilizam 

muitas teorias, concepções e técnicas, conforme a necessidade [...] Sua 

relação com o saberes não é de busca de coerência, mas de utilização 

integrada no trabalho, em função de vários objetivos que procuram atingir 

simultaneamente. 
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Assim, ao tratarmos da profissionalidade e saberes docentes, não podemos 

deixar de tratar e levar em conta essa dimensão, que se trata dos múltiplos fatores 

que compõe o trabalho e cotidiano dos educadores. 

 

d) A dimensão afetiva: todo trabalho que envolve relações com seres 

humanos, de alguma forma, trazem traços afetivos e emocionais que fazem parte do 

dia-dia profissional. No caso do trabalho docente, essa característica afetiva faz-se 

presente de maneira ainda mais evidente que em outras profissões, pois os 

aspectos afetivos e emocionais estão inseridos tanto nos professores, portanto em 

sua prática; assim como nos alunos, durante seu processo de aprendizagem e vida 

escolar. 

Essa dimensão engloba aspectos que envolvem o trabalho do professor, 

como relações com os alunos e seus pares, sua história de vida e a de seus alunos, 

entre outros exemplos. Estes fatores contribuem diretamente para a construção da 

identidade do professor e, por sua vez, na sua prática docente em sala de aula. 

Ainda segundo Tardif (2010, p.268), nossa principal referência em saberes docente, 

podemos explicar, em outras palavras, a dimensão afetiva da qual tratamos:  

 
[...] o ensino é uma prática profissional que produz mudanças emocionais 
inesperadas na trama experiencial da pessoa docente. As práticas 
profissionais que envolvem emoções suscitam questionamentos e surpresa 
no indivíduo levando-o, muitas vezes de maneira involuntária, a questionar 
suas intenções, seus valores e suas maneiras de fazer. Esses 
questionamentos sobre a maneira de ensinar, de entrar em relação com os 
outros, sobre os efeitos de suas ações, e sobre os valores nos quais elas se 
apoiam exigem do professor uma grande disponibilidade afetiva e uma 
capacidade de discernir suas reações interiores portadoras de certezas 
sobre os fundamentos de sua ação. O trabalho diário com alunos provoca 
no professor o desenvolvimento de um “conhecimento de si”, de um 
conhecimento de suas próprias emoções e valores, da natureza, dos 
objetos, do alcance e das conseqüências dessas emoções e valores na sua 
maneira de ensinar. 
 

e) A dimensão política: a educação na sociedade configura-se em uma 

questão estrutural que engloba aspectos sociais, ideológicos, raciais, de classe, etc. 

Sendo assim, a instituição escolar e seus professores, conscientes ou não, estão 

inseridos em um ato político fazendo com que a educação não seja um processo 

neutro na sociedade. 
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Desta maneira, a política incide sobre a visão de mundo que o professor tem 

de seu papel na sociedade e, portanto, nas práticas pedagógicas adotadas em suas 

aulas, no planejamento, nas atividades diversas, pois consciente ou não, o professor 

sempre adota uma posição política em sua ação docente. 

 

De acordo com as dimensões que envolvem o trabalho docente, segundo os 

autores estudados, queremos enfatizar que o professor precisa ter a competência, 

saber cognitivo e técnico em determinada área, assim como desenvolver a 

habilidade de outros saberes que vão além da especificidade do conteúdo a ser 

ensinado em si, saberes estes que fazem parte das dimensões temporal, 

heterogênea, afetiva e política, conforme vimos acima. 

Portanto não basta o professor deter conhecimentos profundos em 

determinada área e apenas transmiti-los de forma mecânica aos seus alunos, 

fazendo com que os mesmos assimilem o conteúdo apenas de maneira “arbitrária, 

memorialística, superficial ou fragmentária. Esse tipo de conhecimento é dificilmente 

aplicável na prática e por isso mesmo, facilmente esquecido” (SACRISTÁN, 1998, p. 

68). Um professor deve possuir saberes que de fato contribuam para um ensino 

significativo, que “implica em compartilhar, cooperar, operar simultaneamente em 

dois planos: o de ensino-aprendizagem e o de articular conhecimentos sob 

diferentes pontos de vista” NOFFS (2003, p.70), assim como para uma 

aprendizagem significativa dos mesmos. 

De acordo com a discussão acima, constitui-se aqui uma distinção entre 

dizer-se que é professor e realmente ser professor. O nosso objetivo é identificar e 

acentuar a profissionalidade da atividade docente, além de evidenciar o seu 

prestígio e reconhecimento na sociedade, a fim de não deixá-la no simples 

julgamento de que qualquer um pode ensinar o que se sabe a alguém, sem ter os 

saberes mínimos necessários para tal. Roldão (2007, p.96) afirma tais idéias da 

seguinte forma: 

 
Todas as profissões que construíram ao longo do tempo o reconhecimento 
de um estatuto de profissionalidade plena (médicos, engenheiros, 
arquitetos, entre outros) se reconhecem, se afirmam e são distinguidas, na 
representação social, pela posse de um saber próprio, distinto e exclusivo 
do grupo que o partilha, produz e faz circular, conhecimento esse que lhe 
legitima o exercício da função profissional em causa.  
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A partir do que foi compreendido desses autores, a profissão professor é 

marcada pelo seu saber próprio – ensinar - que conforme visto é articulado com 

diversas dimensões que interagem entre si, caracterizando um processo de 

sincronicidade que é essencial para que a prática docente seja eficaz. Sendo assim, 

um profissional da educação competente, deve adotar em sua prática docente:  

 
[...] a aliança da teoria com a prática, a associação entre o pensar e o fazer 
de forma contextualizada, o planejar e o executar, o dirigir e o participar, o 
saber fazer e o cobrar, o criar e exercitar atitudes de cooperação, de 
colaboração, de integração, de respeito mútuo [...] (MARINS, 2009, p.328). 
 

Maria do Céu Roldão (2007, p.102), reforça nossa discussão, quando afirma 

que ser professor: 

[...] não é um dom, embora alguns o tenham; não é uma técnica, embora 
requeira uma excelente operacionalização técnico-estratégica; não é uma 
vocação, embora alguns a possam sentir. É ser um profissional do ensino, 
legitimado por um conhecimento específico exigente e complexo, do qual 
procuramos clarificar algumas dimensões. 

 

Ao apresentar alguns aspectos da profissionalidade da atividade docente, de 

maneira geral, tivemos a intenção de reforçar os conhecimentos necessários para tal 

prática, pois além de um profissional da educação deter esses conhecimentos, 

também é importante, no caso de educadores de adultos, que possuam saberes 

necessários para se trabalhar com esses alunos, sem tratá-los como crianças, como 

na maioria das vezes acontece, ficando por conta do professor tomar a iniciativa de 

estudar e pesquisar como atuar com alunos adultos, uma vez que não é oferecida 

uma formação docente específica para tal atividade. 

O tema formação de professores tem sido debatido por muitos 

pesquisadores da educação na última década, porém a grande maioria trata do 

assunto de maneira geral, ou então focada nas modalidades de ensino mais 

conhecidas como educação infantil e fundamental. Existem, também, outras 

pesquisas que tratam da formação de professores para a Educação Especial e EJA, 

porém há uma grande dificuldade para se encontrar alguma pesquisa que trate 

especificamente da formação de professores para adultos fora do tema letramento e 

alfabetização. 

Neste cenário, tornam-se essenciais pesquisas que se voltem cada vez mais 

para o estudo e aprofundamento de questões ligadas à formação de profissionais 
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que trabalham em outros contextos educacionais, pois em virtude da oferta cada vez 

maior dos mais diferentes cursos, têm ampliado a volta do aluno adulto, 

estimulando-o a buscar processos formativos para a sua vida por inúmeros motivos, 

quer pessoais ou profissionais. 

Este aluno adulto possui, em seu perfil, uma série de particularidades no 

momento em que aprende e se envolve em seu processo de aprendizagem, o que 

requer que esse professor passe a identificar quais são os saberes particulares que 

um docente que interage com esse aluno deve adotar em sua prática docente. 

Ainda é possível observar, no ensino superior que ocorre a transposição do 

método que se ensina crianças para o ensino dos adultos, ou então a adoção de 

aulas tradicionais e expositivas. Essa afirmação também é defendida por Roberto de 

Albuquerque Cavalcanti (1999, p.01), “nossas escolas, nossas universidades tentam 

ainda ensinar a adultos com as mesmas técnicas didáticas usadas nos colégios 

primários ou secundários”. 

Essa prática contrapõe-se aos princípios da andragogia, que centra seus 

esforços nos aprendizes, pois essa metodologia, na qual o professor é o centro não 

condiz com seus pressupostos e, conseqüentemente, também não se encaixa com o 

modo como a maioria dos adultos aprende.  

Aquino (2007, p.10), pesquisador que defende os princípios da andragogia 

como os mais adequados para a educação de adultos e a metodologia ativa em sala 

de aula, afirma que “a função do professor é orientar o aluno para os tipos de 

experiências que irão capacitá-lo a desenvolver suas próprias potencialidades 

naturais”, ou seja, o papel que um professor de adultos exerce é secundário, ele 

apenas guia e orienta os alunos a vivenciarem e experimentarem os mais diversos 

tipos de situações ligadas ao tema a ser aprendido, para que assim possam 

desenvolver sua própria opinião e habilidades sobre o assunto. Quando o aluno se 

depara com um momento de dificuldade e o professor identifica, o auxilia, mas de 

modo que o próprio aluno repare o erro e entenda o que deve ser melhorado, exerce 

o seu papel de educador de adultos, devendo ser “alguém responsável para ajudar 

os adultos a aprenderem”. (Knowles, 1980, apud Knowles, 2009, p. 154) 

Para tal, é importante que esse professor tenha os conhecimentos 

necessários para lidar com esse tipo de aluno. De acordo com os princípios da 
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andragogia (já vistos no capítulo anterior), com as principais dimensões e 

características que envolvem o trabalho docente de forma geral, foram 

desenvolvidas categorias que representam alguns saberes docentes a serem 

servidos como guia para o professor, o qual já trabalha ou deseja atuar com alunos 

adultos. São elas: 

 

 

2.2.1 Interação 

 

A educação e a escola brasileira, assim como as universidades e diversos 

ambientes educacionais, precisam passar de um ambiente enclausurador, no qual o 

poder está com o professor, para um ambiente emancipador, no qual se torne um 

espaço de encontros entre alunos e professores (que trazem expectativas, 

vivências, experiências) onde os professores estejam dispostos a tornarem sua aula 

em um ambiente de relação horizontal de convivência, por meio da interação 

professor-aluno e alunos-alunos. 

Para que isso aconteça, é preciso que os professores promovam um 

ambiente coletivo, estejam conscientes que precisam “entrar numa sala de aula e 

colocar-se diante de um grupo de alunos, esforçando-se para estabelecer relações e 

desencadear com eles um processo de formação mediado por uma grande 

variedade de interações”. (TARDIF, 1998, p. 167) 

Estudamos então, que o papel do professor na educação, e principalmente 

na educação de adultos, seja qual for o ambiente em que se encontre, é de 

organizador e mediador das mais diversas informações que vêm dos alunos, a fim 

de estruturar o conhecimento a ser construído por eles, associando-o à realidade, 

debatendo, discutindo e criando um ambiente de troca de experiência entre todos os 

sujeitos, alunos e professor, com o objetivo de torná-los indivíduos e profissionais 

competentes e críticos diante do contexto social, que passa por constantes 

transformações em decorrência da globalização. 

A partir do momento em que os alunos se sentem acolhidos, valorizados e 

ouvidos, cria-se um sentimento de pertencimento importante e motivador para que o 

aprendizado se efetive. Ausubel (1980, p. 399), também afirma que “este 
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“sentimento do nós” fornece segurança e aceitação e é um poderoso apoio do ego e 

uma base de lealdade às normal do grupo. 

O que era um ambiente centralizado na palavra do professor transforma-se 

em um ambiente onde os alunos têm voz e organiza-se um espaço coletivo, de 

construção de conhecimento em equipe, onde todos são aprendizes: alunos e 

professor. Proporcionar atividades que visem a participação ativa dos alunos no 

processo de ensino e aprendizagem, além de além de trazer benefícios para o grupo 

como um todo, faz com que cada aluno comprometa-se com tal processo, 

assumindo a sua parcela de responsabilidade perante todos. Sacristan (1998, p. 

289) também defende que “uma atividade é mais valiosa, se permite a acolhida dos 

interesses dos alunos para que se comprometam pessoalmente”. 

As relações dos indivíduos uns com os outros na aprendizagem de adultos é 

de suma importância, pois é na troca de experiências que o adulto aprende, 

ressignifica o que já sabe e transforma seu conhecimento. Tardif (1998, p.222), nos 

aponta que “ensinar, é obrigatoriamente entrar em relação com o outro. Ora, para 

que essa relação se estabeleça, é preciso que os professores e alunos entendam-se 

minimamente”. O professor de adultos que não inclui a interação como aspecto 

presente e vivo em todas as suas atividades docentes, corre o risco de fazer com 

que seus alunos não se desenvolvam da maneira como poderiam e fiquem em uma 

“zona de conforto” sem estabelecer relação com seus pares e se desenvolver 

positivamente. 

Além da interação professor-aluno e alunos-alunos, é importante ressaltar a 

interação professor-professor e professor-instituição. 

A relação que os professores estabelecem entre si é de extrema importância 

para que o currículo da instituição esteja integrado de forma que as disciplinas 

interajam umas com as outras e o que está sendo aprendido faça sentido para o 

aluno, tornando possível a associação de um conteúdo ao outro, uma experiência 

que se liga ao que foi aprendido anteriormente em outro momento, com outro 

professor etc. Para que isso ocorra é necessário que os docentes da instituição 

tenham momentos de trocas de experiências, a fim de estabelecerem o que é ou 

não relevante e não correrem o risco de repetirem conteúdos e assuntos já 

estudados anteriormente, além de aprimorarem sua prática com a troca de 
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informações entre si. De acordo com McDermott (1977, p.199), as relações de 

interação entre professores são aqui entendidas como: 

 
[...] item crucial nos acordos de trabalho feitos pelas pessoas para 
avaliarem-se umas às outras [...], ou seja, como eles (os pares) podem 
entender o comportamento um do outro, de maneira direcionada para 
alcançar os objetivos comuns que os mantém trabalhando juntos; e como 
eles podem atribuir-se responsabilidades pela ocorrência de qualquer falha 
no consenso previamente formulado. 
 

A relação professor-instituição, também deve ser levada em consideração no 

sentido de que o professor não só terá acesso ao projeto político pedagógico da 

escola, assim como à sua filosofia e a que perfil de profissional que aquela 

instituição quer formar, como também (será co-autor desse projeto) à participação 

ativa na sua construção. De posse dessas informações, o professor poderá planejar 

sua disciplina, além de ter respaldo e conhecimento para (eventualmente) propor 

mudanças na grade curricular e prática educacional adotada pela instituição, após 

obter as respostas dos seus alunos sobre a maneira como a instituição trabalha nos 

mais diferentes aspectos. Assim, Masetto (2003, p.54) ressalta que: 

 
O professor necessita interagir com o diretor de sua faculdade, pois este 
deverá ser o mais interessado em que um processo de aprendizagem se 
realize da melhor forma possível. [...] E dele precisamos: de seu apoio; de 
alguns recursos pedagógicos; da utilização de espaços físicos; de recursos 
para atividades fora do espaço tradicional das aulas; de equipamentos 
como computadores, internet, softwares; de apoio para adaptações no 
sistema de avaliação; de recursos para realizar visitas técnicas; e, quem 
sabe da aprovação para uma reorganização do próprio currículo 

 

 

2.2.2 Saber planejar 

 

Embora algumas instituições escolares considerem o planejamento da 

disciplina ou do ano letivo como momentos desnecessários em que precisam 

desenvolver documentos burocráticos, o planejamento deve ser encarado sob uma 

perspectiva de instrumento de ação educativa e política, um instrumento de trabalho 

e orientador da docência do professor, que o auxiliará na gestão de suas aulas. 

Vale ressaltar que o planejamento deve estar voltado para a formação de um 

aluno integral, dentro da área de conhecimento em questão. 



76 

 

 

 

Em virtude de sua relevância, apresentaremos a seguir as principais fases 

do processo de planejamento de uma disciplina ou semestre: 

1- Previsão: Trata-se de um plano que o professor prevê e considera importante 

que os alunos aprendam, baseado no processo de ensino e aprendizagem ou em 

uma previsão seqüencial do conteúdo que se espera trabalhar; porém trata-se de 

um momento inicial, preliminar, antes de conhecer o grupo no qual irá lecionar. 

2- Contextualização: Após conhecer o grupo de alunos para os quais o professor 

irá lecionar, é importante conhecer as expectativas dos alunos perante a disciplina a 

ser estudada. Cada grupo é um grupo e, portanto, a cada início de semestre ou ano 

letivo é importante tomar esta atitude, a fim do professor já ir estreitando sua relação 

com a turma e, aos poucos, criar o ambiente emancipador e de relações horizontais 

desejado. Com esta atitude, o professor cria um sentimento de pertencimento dos 

alunos perante o grupo, estabelece um nível sadio de confiança e uma co-

responsabilidade entre alunos e professores perante o planejamento e conteúdos 

que serão ministrados ao longo das aulas. Essa idéia vai ao encontro do que 

Knowles (2009, p.129) defende sobre o planejamento: 

 
O papel que o aprendiz desempenha no planejamento é um aspecto da 
prática educacional que diferencia mais claramente a escola pedagógica da 
andragógica [...] a responsabilidade pelo planejamento é atribuída quase 
exclusivamente a uma figura de autoridade (professor, programador, 
treinador). Essa prática, contudo, está em conflito direto com a necessidade 
de o adulto ser autodirigido – um princípio cardinal da andragogia (e, na 
verdade, de toda teoria de educação de adultos e humanista) é que deve 
haver um mecanismo que inclua todas as partes envolvidas com a atividade 
educacional em seu planejamento. [...] as pessoas costumam sentir-se 
compromissadas com uma decisão ou atividade em proporção direta de seu 
grau de participação ou influência no planejamento e na tomada de decisão. 
 

Sacristán (1998, p. 279), também enfatiza os benefícios que um 

planejamento voltado para os interesses dos alunos, assim como a sua participação 

ativa em sua construção trás para o ensino do professor: 

 
[...] os planos do professor/a discutidos e conhecidos pelos alunos/as, são 
uma forma de comprometê-los na atividade, comunicar-lhes seu sentido, 
proporcionando-lhes uma lógica que não se legitima pela simples 
autoridade do docente, mais por seu sentido. Como o roteiro resultante do 
planejamento é orientador da prática do professor/a, também é da do aluno. 
Sua ordem, o desenvolvimento de etapas, o esclarecimento de ações a 
serem realizadas, os tempos dados, o uso de meios, a realização final do 
trabalho que se exija, etc., também deveriam ser conhecidos dos 
estudantes. 
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3- Operacionalização: É o momento em que o planejamento “acordado” entre os 

alunos e o professor será implantado, estabelecido e executado ao longo das aulas. 

Eventualmente, o professor precisará alterar algum ponto do planejamento. Por isso 

é importante o docente ser flexível, caso seja necessário alterar o cronograma 

durante os meses.  

4- Avaliação Formativa: a avaliação de caráter formativo e reflexivo é o mais 

adequado para promover a regulação das aprendizagens do aluno adulto, a 

construção de seu conhecimento de forma significativa, assim como a sua 

autonomia e senso crítico diante de conceitos e assuntos diversos estabelecidos 

pelo currículo escolar e uma intervenção e mediação concreta e positiva dos 

professores. É preciso cuidado para não nos posicionarmos de maneira ambígua e 

contraditória.  

Diante da presente discussão sobre o planejamento, é importante que a 

disciplina seja planejada pelos professores assim como o currículo. O planejamento, 

na maioria das vezes, é visto apenas como um documento burocrático que é 

solicitado aos professores no início do ano letivo e que, muitas vezes, são repetidos 

por vários anos seguidos e colocados na gaveta, após serem entregues pelo 

professor.  

Neste sentido, as atividades docentes não são meramente técnicas, são 

extremamente educativas. Um planejamento bem ou mal feito não fará somente com 

que os alunos não aprendam, mas sim trará conseqüências para além da sala de 

aula e interferirá diretamente na formação dos alunos.  

Além do planejamento de uma disciplina necessitar passar de uma 

concepção técnica e burocrática para uma concepção educativa e andragógica, 

outra questão importante para que o processo educacional seja eficaz e profícuo é 

que o professor planeje seu trabalho e sua disciplina por meio de diferentes técnicas 

e estratégias que visem atingir todos os níveis de aprendizagem dos alunos, uma 

vez que cada um tem seu ritmo e tempo para assimilar as informações. 

No entendimento de Aquino (2007), existem diferentes dimensões e 

domínios de aprendizagem:  

a) o físico, que se subdivide em três estilos: o visual, auditivo e tátil-sinestésico. 
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O visual trata do estilo de pessoas que aprendem melhor por meio de 

recursos visuais, onde assimilam e apreendem melhor as informações desse tipo, 

como por exemplo assistindo a um vídeo, uma apresentação em Power Point etc. 

O auditivo faz parte dos aprendizes que preferem escutar as informações 

que serão aprendidas, através de um discurso oral, ou do uso de alguma música, 

gravações de áudio etc. 

O tátil-sinestésico abrange o conjunto de estudantes que se dão melhor com 

situações que promovem um ambiente mais prático de aprendizagem, ou seja, 

gostam de colocar a “mão na massa”. 

b) O cognitivo: 

 
O domínio cognitivo está relacionado à forma como uma pessoa pensa. 
Referir-se a alguém com um estilo de aprendizagem cognitivo significa que 
sua abordagem preferencial para a aprendizagem está centrada no aspecto 
mental. Embora todas as pessoas usem o pensamento para aprender, para 
alguns de nós o processamento da informação que coletamos, para 
aumentar nosso conhecimento ou para desenvolver nossas habilidades, 
pode estar mais centrado nos domínios físico ou emocional. Somente 
algumas pessoas têm a predominância mental no processo de 
aprendizagem, dando ênfase à resolução de problemas, ao brainstorming e 
a outras atividades cognitivas. (AQUINO, 2007, p. 7) 

  

c) O emocional trata-se de aspectos, tanto fisiológicos, como psicológicos. 

Fatores que podem interferir em nossa aprendizagem como fome, sede, 

luminosidade do local, doenças etc.; até fatores como motivação para aprender, 

algum tipo de problema pessoal, situações estressantes. Por vezes, pessoas que 

estão passando por algum processo de aprendizagem e por terem um estilo 

emocional, acabam não conseguindo desassociar as diferentes esferas de 

acontecimentos que estão ocorrendo em sua vida e acabam tendo problemas nos 

estudos e na aprendizagem. 

As informações apresentadas sobre estilos de aprendizagem são úteis 

quando o professor vai desenvolver o seu planejamento. Se o educador souber 

identificar em seu grupo quais os estilos de aprendizagem existentes, certamente 

poderá efetuar um plano de aula ou semestre eficiente pelo fato de entender 

realmente a maneira como seus alunos aprendem, gerando mais chances de 

satisfação e motivação: 
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É necessário, portanto, conhecer os diferentes estilos de aprendizagem 
existentes para evitar uma má sintonia entre facilitadores e aprendizes. 
Como já dito, o estilo de aprendizagem representa a maneira preferencial 
de um indivíduo aprender. Quando o estilo do facilitador está alinhado ao do 
aprendiz, este vivencia, normalmente, grande satisfação e atitude mais 
positiva em relação à disciplina ou ao curso do qual ele participa. (AQUINO, 
2007, p. 45) 

 

Outro aspecto que merece destaque, enquanto planejamento, é que o 

professor deve preocupar-se em incluir quatro grandes áreas do conhecimento: 

cognitivo, afetivo-emocional, habilidades e atitudinal. 

O aspecto cognitivo refere-se aos conteúdos relevantes que deverão ser 

compreendidos e conceitos e concepções que deverão ser construídos pelo aluno a 

partir do conhecimento que ele já possui sobre determinado tema. 

A área afetivo-emocional, diz respeito ao conhecimento referente a si 

mesmo, às capacidades individuais do aluno, reconhecer as suas potencialidades e 

suas dificuldades, saber se relacionar em grupo, saber trabalhar em equipe, agir 

com cooperação, questões que dizem respeito às relações interpessoais e 

intrapessoais. 

As habilidades estão relacionadas ao que fazemos com o que foi aprendido, 

a forma como aplicamos tal conhecimento.  

O desenvolvimento atitudinal consiste na forma como agimos diante de 

ocasiões inesperadas, as maneiras que decidimos solucionar determinadas 

situações, que sentido damos aos acontecimentos do cotidiano, além de englobar 

também questões éticas e de valores pessoais diante de certas questões na tomada 

de nossas decisões. 

Para que a disciplina ofereça ao aluno todas as competências necessárias 

sobre determinado assunto, é preciso que o professor tenha o cuidado em planejá-

la, a fim de englobar as quatro áreas do conhecimento aqui descritas e que são 

muito similares aos conceitos e metodologia que a andragogia adota. 

O planejamento é um dos elementos fundamentais para que qualquer 

ambiente educacional cumpra seu papel como espaço de aprendizagem. De acordo 

com Antoni Zabala (1998, p.114), cabe ao professor: 

 
Procurar fórmulas organizativas que permitam a atenção invidualizada, o 
que implica o planejamento estruturado de atividades em pequenos grupos 
ou individualmente, para que exista a possibilidade de atender a alguns 
alunos enquanto os  demais estão ocupados em suas tarefas. Tudo isso 
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deve permitir a individualização do tipo de ajuda, já que nem todos 
aprendem da mesma forma nem no mesmo ritmo e, portanto, tampouco o 
fazem com as mesmas atividades. 
 

Ainda em relação à importância do planejamento no trabalho docente, 

finalizamos a questão da importância do planejamento como instrumento de ação 

educativa por parte do professor, principalmente no que se confere autonomia e a 

oportunidade do aluno adulto em escolher certos fatores relacionados à sua 

aprendizagem, Sacristàn (1998, p278) nos afirma que o planejamento, de forma 

geral: 

 
Facilita o enriquecimento profissional, por ser uma atividade que é motivo 
de reflexão sobre a prática em um esquema-guia flexível para uma ação 
consciente dos professores/as. Os planos que são assumidos por ele 
orientam a ação, dando-se assim a possibilidade de tornar mais racional a 
prática, orientá-la a partir de idéias e a serviço de metas esclarecedoras. 
Dedicar tempo de trabalho a esta atividade, a assistí-la com meios, centrar 
nela programas de formação em exercício, oferecer recursos e exemplos, 
são formas de melhorar uma faceta profissional que tem incidência no 
desenvolvimento do ensino. 

 

2.2.3 Adoção de metodologia focada na aprendizagem 

 

Ainda hoje, encontramos instituições escolares que adotam como foco do 

seu processo educacional, o ensino, no qual o centro é o professor, que por sua vez 

ensina aos alunos o que considera que deve ser aprendido. Muito provavelmente 

quando os professores que focam sua atividade docente no ensino vão planejar 

suas aulas, se questionam em como devem transmitir determinado conteúdo, de que 

maneira ele se sente melhor ensinando, em que condições, entre outros. 

Assim, o professor organiza o ensino sem preocupar-se com a 

aprendizagem que, apesar de serem complementares, são processos distintos como 

nos apresenta WEISZ (2002, p. 65): 

 
O processo de aprendizagem não responde necessariamente ao processo 
de ensino como tantos imaginam. Ou seja, não existe um processo único de 
ensino-aprendizagem como muitas vezes se diz, mas dois processos 
distintos: o de aprendizagem desenvolvido pelo aluno e o do ensino, pelo 
professor. São dois processos que se comunicam mas não se confundem: o 
sujeito do processo de ensino é o professor enquanto o do processo de 
aprendizagem é o aluno. 
 

Além disso, dificilmente é levado em conta se o professor possui 

conhecimentos didáticos, a fim de ser capaz de selecionar diferentes técnicas e 
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estratégias em aula focando não só no seu ensino, como também na aprendizagem 

efetiva e significativa de seus alunos. Os professores, apesar de conhecerem o 

conteúdo de sua área, em geral, não possuem um conhecimento amplo em como, 

de que maneira, com que atividades adequadas, irão desenvolver esses conteúdos 

com os alunos, fazendo com que este não aprenda verdadeiramente o que se 

esperava.  

Neste sentido, a metodologia adotada, normalmente, é através de aulas 

expositivas e conteudistas, nas quais a comunicação oral de assuntos que o 

professor considera importante prevalece. As avaliações são adotadas para medir o 

que os alunos aprenderam ou não e lhes atribuir notas através de provas 

tradicionais. 

Como vimos anteriormente, o modelo andragógico de ensino defende que os 

alunos adultos precisam agir de maneira ativa no seu processo de aprendizagem e 

não de maneira passiva, como acontece na maioria das vezes. Vera Placco e Vera 

Lucia Trevisan (2006, p.48) esclarecem melhor como deve ser a relação de um 

professor com seus grupo de alunos: 

 
Não é o formador, mas o grupo que estabelece os rumos, os conteúdos, as 
estratégias, enfim, o quê, o como e o porquê dos encontros formativos, pois 
a intencionalidade e a escolha deliberada são duas das principais 
características da aprendizagem do adulto. (PLACCO, SOUZA, 2006, p. 48) 

 

Para que a aprendizagem dos alunos aconteça de fato, objetivo principal da 

atuação docente, é preciso enfatizar uma perspectiva de metodologia ativa e 

participante, baseada em um ambiente de encontro e de relações horizontais entre 

alunos e professores, que trocam experiências, opiniões e sentimentos diversos em 

torno de determinados temas, por meio de técnicas e estratégias interativas que 

visem à construção coletiva do conhecimento, conseqüentemente promovendo a 

aprendizagem eficaz dos aprendizes em cena: 

 
Uma das principais distinções entre educação convencional e de adultos é 
encontrada no próprio processo de aprendizagem. São os humildes que se 
tornam bons professores de adultos. Em uma turma de adultos, a 
experiência do aluno conta tanto quanto o conhecimento do professor. 
Ambos são intercambíveis. Em algumas das melhores turmas de adultos, ás 
vezes é difícil perceber quem está aprendendo mais, o professor ou os 
alunos. (KNOWLES, 2009, p.43) 
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Alguns exemplos de técnicas e estratégias que visam uma metodologia 

focada na aprendizagem, ativa e participativa, são atividades que proporcionam 

debates em grupo, estudos de caso, atividades que permitam ao aluno refletir sobre 

o que ele está conhecendo e aprendendo. 

 

 

2.2.4 Trabalhar com a Memória sob um enfoque na construção identitária do 

sujeito 

 

Na escolarização formal, quando a maioria de nós pensa na palavra 

“memória”, nos remetemos ao sinônimo de arquivamento de informações e 

conteúdos que decoramos ao longo dos anos estudando; porém se pararmos para 

refletir sobre a memória fora da nossa escolarização ela passa a ter um significado 

diferente do que o de reservatório de informações importantes, uma vez que 

começamos a nos recordar de diferentes fases de nossa vida, que foram marcadas 

por alegrias e vitórias, mas também muitas vezes de angústias e tristezas. 

Essas lembranças, ao longo dos anos que foram se passando, fizeram parte 

da construção tanto do nosso eu individual como coletivo, nos fez criar opiniões 

diante de diferentes situações vividas e nos induziu a tomar diversas decisões nas 

mais variadas situações. 

Retomando a memória no campo da escolarização e conseqüentemente na 

aprendizagem, gostaríamos de discutí-la um pouco mais para além do arquivamento 

de conhecimento, na perspectiva de construção identitária dos sujeitos: 

 

Na nova sociedade da informação e da representação, a memória ressurge 
como uma forma de reconstruir ou imaginar o mundo mais do que registra-
lo ou reproduzi-lo. Embora ainda haja em nossa cultura da aprendizagem 
vestígios abundantes daquela concepção tradicional da memória (dizemos 
de forma improcedente “memorizar” ou “aprender de memória” como 
sinônimos de falta de compreensão), na psicologia e cada vez mais na 
cultura, está se impondo uma forma mais construtiva de entender a 
memória [...] sem a memória não somos nada [...] não somos mais do que 
memória, e de cada vez que tentamos evoca-la a estamos renovando e 
inventando um pouco. Conhecer é sempre lembrar, mas não o que fomos 
ou soubemos e sim o que somos e sabemos agora. (POZO, 2002, p.98) 
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Nas categorias do modelo andragógico de ensino, é importante que as 

experiências vividas pelos alunos adultos em torno do tema a ser aprendido sejam 

resgatadas e trabalhadas com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos mesmos. 

Sendo assim, para que o professor de alunos adultos trabalhe em sala de 

aula com experiências vividas por seus alunos, ele precisa atuar diretamente com 

aspectos que envolvam a memória deles, uma vez que o mesmo já passou por 

inúmeras situações, positivas ou negativas, ao longo de sua vida, fazendo com que 

sua memória seja muito mais rica e diversificada do que a de uma criança. 

O educador de adultos precisa encontrar na memória adulta de seu aluno, 

uma oportunidade de se aproximar das suas experiências passadas e conseguir 

identificar as potencialidades e as dificuldades que aquele indivíduo possui em seu 

processo de aprendizagem. De acordo com Eclea Bosi (2003, p. 235), através da 

memória, o indivíduo “pode ter acesso aos momentos de antigamente que 

permanecem, mesmo sem que deles tome-se consciência, como motivos para o 

comportamento presente”. 

 

É por meio da memória que podemos trabalhar assuntos novos e 

desconhecidos, fazendo com que o adulto utilize-a como a passagem por uma 

ponte, na qual ele traz consigo, ao atravessá-la, lembranças e informações as quais 

considera importante e que foram recordadas ao se refletir sobre um determinado 

assunto; quando ele chega do outro lado da ponte (o lado do desconhecido), ele 

possui aspectos que de alguma forma trazem- lhe segurança de ir à frente, visto que 

o que ele já conhecia não foi deixado para trás, mas sim, considerado importante 

mesmo que venha a ser trabalhado em um novo contexto, com novos 

conhecimentos para se aprender e vivenciar. 

Para Pozo (2002, p.105): 

 
[...] nossa memória permanente está organizada para cumprir uma função 
seletiva, que nos permite reconstruir nosso passado e nossas 
aprendizagens anteriores em função de nossas metas atuais, de forma que 
não nos percamos numa infinidade de lembranças amontoadas umas sobre 
as outras, como folhas mortas. Nossa memória não é só um mecanismo, é 
um sistema dinâmico que revive e constrói o que aprendemos até preenchê-
lo de sentido. 

Com o uso freqüente da memória como instrumento facilitador do processo 

de ensino e aprendizagem, o professor consegue entender de maneira muito mais 
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fácil e clara como determinado aluno pensa, do que ele realmente precisa para 

aprender, além de identificar suas angústias, medos e também suas alegrias, 

aspectos motivadores etc. Passado esse processo individual com os alunos, o 

professor consegue identificar a marca principal de seu grupo como um todo, 

podendo assim desenvolver um planejamento realmente contextualizado. 

Nesta perspectiva, para que alunos adultos aprendam de maneira 

contextualizada, significativa e eficiente, torna-se imprescindível para o professor de 

adultos trabalhar com aspectos que envolvam a memória destes educandos. Pozo 

(2002, p. 97), ressalta a importância da memória: 

 
É preciso ter começado a perder a memória, mesmo que seja só aos 
pedaços, para se dar conta de que a memória é o que constitui toda a 
nossa vida. Uma vida sem memória não seria vida, como uma inteligência 
sem possibilidade de se expressar não seria inteligência. Nossa memória é 
nossa coerência, nossa razão, nossa ação, nosso sentimento. Sem ela não 
somos nada... 

 

 

2.2.5 Considerar a Subjetividade no processo de formação de adultos 

 

Ao pesquisarmos sobre as principais características da aprendizagem de 

adultos e aspectos que envolvem a sua formação, um dos conceitos que nos 

deparamos foi com questões ligadas à subjetividade humana. 

Para iniciarmos nossa discussão em torno da subjetividade do adulto, 

gostaríamos primeiramente de definí-la segundo o conceito de Vera Placco (2006, 

p.43): 

[...] característica própria de cada um em permanente constituição, 
construída nas relações sociais, que permite à pessoa um modo próprio de 
funcionar, de agir, de pensar, de ser no mundo, modo que a faz atribuir 
significados e sentidos singulares às situações vividas. É o que faz cada um 
ser diferente do outro, diferença que tem origem nas significações atribuídas 
às experiências vividas, que por sua vez são produzidas no social. 
 

A partir da definição acima, podemos identificar algumas características que 

fazem parte da subjetividade, como por exemplo, que é um conjunto de aspectos 

que formam a personalidade singular de um indivíduo, determinando assim, o modo 

como este age no mundo; ao mesmo tempo em que são características individuais, 

estas foram constituídas e desenvolvidas a partir de uma série de experiências 

vividas em sociedade, ou seja, no coletivo.  
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Encontramos também outra definição para o termo subjetividade sob um 

enfoque da aprendizagem que comporta a possibilidade de os sujeitos se 

considerarem e se perceberem atores de sua própria aprendizagem, mesmo não 

sendo especialistas no assunto a ser aprendido e conhecido: 

 
[...] modalidade com que cada sujeito organiza e significa o universo de sua 
experiência, seu universo de conhecimento [...] é uma estrutura complexa e 
contraditória, e alicerça-se em uma infraestrutura biológica. É socialmente 
determinada, e inclui não só os aspectos conceituais, mas também os 
emocionais, afetivos e os esquemas de ação. Este modelo, construído em 
nossa trajetória de aprendizagens sintetiza em cada um aqui e agora 
nossas potencialidade e nossos obstáculos [...] não constitui uma estrutura 
fechada, mas uma estrutura em movimento, suscetível de modificação [...] 
(Ana P. de QUIROGA, 1987 apud MELO, 2002, p. 102) 

 

Dessa forma, podemos afirmar que a subjetividade é composta destas duas 

faces, a individual, tratando-se da singularidade da personalidade de cada sujeito 

em todas as suas dimensões, afetivas, emocionais, profissionais; pois mesmo em 

um espaço em comum, cada um é diferente do outro; e a coletiva, no que diz 

respeito ao conjunto de situações vivenciadas por esse sujeito no âmbito social as 

quais estão em um constante movimento de ressiginificação de sua forma de agir de 

acordo com o que realmente lhe for significativo ou não, visto que “[...] para aprender 

necessitamos de um outro, necessitamos de um interlocutor, necessitamos nos 

vincular, portanto, aprender dá-se na relação com o outro e com o mundo. (MELO, 

2002, p.105) 

Ao falarmos de subjetividade, também é necessário discutirmos sobre 

sentido e significado. Significado refere-se ao conceito das coisas de modo geral, 

por exemplo, a palavra ensinar, tem a interpretação de senso comum de transmitir 

conhecimentos, sendo assim, o significado pode ser incluído na ordem do público. 

Já os sentidos, referem-se ao que aquela palavra, aqui tomado como exemplo a 

palavra ensinar, representa individualmente para você; o que significa ensinar para 

você? Quais as experiências com atividades relacionadas ao ensino você já 

vivenciou? etc. Os sentidos são a interpretação que nós, individualmente, damos a 

algum significado que nos foi apresentado, ou seja, é incluído na ordem do privado. 

Nas palavras de Dewey (1959, p.239) encontramos outro exemplo a respeito do 

assunto: 
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O primeiro sentido de um termo pode ser devido a um conhecimento 
superficial de dada coisa, é geral, isto é, vago. Uma criancinha chama todos 
os homens de “papai”; se conhece um cachorro, chamará ao primeiro 
cavalo que encontrar de “cachorro grande”. O que indica que ela observa as 
diferenças de quantidade e intensidade, mas o significado fundamental lhe é 
tão vago que abrange coisas bem diferentes. 

 

Assim, podemos afirmar que é de extrema importância que antes de o 

professor tratar de determinado tema, procure saber se o seu grupo de alunos já 

teve algum tipo de contato ou não com o assunto a ser discutido e caso nunca 

tenham tido contato de alguma forma, mesmo que minimamente com o que será 

proposto, o professor ter tempo e informações suficientes para flexibilizar e adaptar 

o seu planejamento, entendendo quais os significados e sentidos que cada um 

atribui ao que será abordado, a fim de realmente garantir que o novo conhecimento 

seja incorporado e aprendido. Mais uma vez, o filósofo John Dewey nos apresenta a 

mesma idéia: 

[...] o símbolo reveste determinada significação para um indivíduo, apenas 
quando este já teve experiência de alguma situação dentro da qual essa 
significação era realmente relevante. As palavras só poderão destacar e 
preservar um significado, depois que este participou de algum contato direto 
da pessoa com as coisas. Querer gravar um sentido apenas através da 
palavra, sem nenhum contato com a coisa, é privar a palavra de sentido 
inteligível [...] (DEWEY, 1959, p. 233) 

 

Além do raciocínio desenvolvido, torna-se importante considerarmos a 

subjetividade do adulto em processos de formação, uma vez que por mais que estes 

alunos adultos estejam em grupo, passando por uma experiência igual e coletiva, 

nem sempre o sujeito interpretará o que o educador espera, pois cada um pode ter 

um entendimento diferente em uma mesma situação, dando um sentido pessoal ao 

que está sendo aprendido. 

 
[...] a experiência pessoal do sujeito que aprende é o ponto de partida e a 
meta de suas aprendizagens. Isto significa, em outras palavras, que não 
existe alguém que nada sabe e alguém que é o portador absoluto de todo o 
saber. Todos os sujeitos são portadores de um certo grau de informação 
(crenças, valores, conceitos, teorias etc) que os orienta em seu cotidiano. 
Aprender, a partir desse pressuposto, implica em ressignificar o que foi 
aprendido previamente; implica em conquistar uma nova possibilidade de 
agir a partir das ressignificações efetuadas; implica em rever as concepções 
prévias e reposicionar-se frente a elas. (MELO, 2002, p. 107) 

Nessa perspectiva, o educador de adultos deve estabelecer e incentivar 

situações nas quais a opinião, as mais diversas interpretações sobre um mesmo 
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tema sejam expostas e discutidas, pois é a partir desta ação que o indivíduo 

aprende, pois ressignifica algo que não conhecia de fato e por meio do debate 

coletivo, do conhecimento de outras idéias diferentes da dele, acaba por formar uma 

nova opinião e conhecer melhor outros pontos de vista que jamais teria refletido se 

não fosse proporcionado pelo educador esse momento de troca de experiências: 

 
[...] não há um caminho único nos processo de ensino-aprendizagem do 
adulto, sendo necessário ao formador cultivar o diálogo e incentivar a 
expressão de cada um, além de garantir espaço para essa expressão. Ou 
seja, é preciso que todos sejam ouvidos, que todos os pontos de vista 
sejam considerados e articulados ao conhecimento que se busca construir. 
(PLACCO, 2006, p.47) 

 

Assim, ao mesmo tempo em que o educador de adultos precisa ter consigo 

um planejamento do que se espera e deseja trabalhar com seus alunos, ele também 

precisa proporcionar momentos de discussão em torno desses temas planejados, a 

fim de socializar as mais diferentes opiniões e estar ciente das possíveis mudanças 

que possam surgir, de acordo com a necessidade que aquele grupo apresenta, caso 

contrário, não aprenderão de fato o que se espera.  

O professor precisa contar, em seu planejamento, que irá lidar com alunos 

dos mais diferentes tipos e precisa manter a rigorosidade pedagógica de sua 

atividade docente, sem deixar de respeitar e acompanhar o ritmo de cada um. Maria 

Lucia de Almeida Melo (2002, p.109), também compartilha da mesma opinião: 

 
É importante também considerar que cada pessoa tem um ritmo próprio 
para aprender. Há os acelerados, os lentos, os que estão sempre atrasados 
ou adiantados (para aprender e na vida), há os que estão preocupados com 
o que aprenderão depois, há os que se preocupam com o que aprenderam 
antes. (2002, p. 109) 

 

A partir do momento que o educador abre-se para atividades que incentivam 

o respeito à diversidade, o diálogo, o debate e a troca de experiências, ao mesmo 

tempo que proporciona um ambiente interativo entre seus pares, ele estabelece 

também um nível de confiança e relações horizontais entre alunos e professor, 

conseguindo, dessa maneira, relacionar- se e crescer positivamente com o seu 

grupo de alunos de forma muito mais significativa, uma vez que um sentimento 

afetivo e de pertencimento de todos na discussão se estabelece, sem perder o rumo 
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e o rigor de seu planejamento, porém em um ambiente muito mais agradável e 

colaborativo.  

Ainda segundo Maria Lucia de Almeida Melo (2002, p.108), “todos, 

professores e alunos são portadores de conhecimentos que são comunicados, 

repensados e reestruturados de forma cada vez mais abrangente e complexa”, 

assim, ao se trabalhar com a diversidade de cultura e saberes das pessoas é 

preciso que primeiramente, o próprio professor abra- se às novas visões que poderá 

encontrar ao redor de um tema em discussão, podendo até mesmo aprender coisas 

novas e inesperadas que não estavam previstas. Sendo assim, é dever de um 

professor que está trabalhando com alunos adultos, ou seja, pessoas que trazem 

diferentes conhecimentos e experiências de vida, abrir seu próprio horizonte de 

conhecimento, em prol de uma troca de saberes e vivências ricas e significativas, 

com o objetivo de somar conhecimentos tanto para si, como paro o grupo. Segundo 

Rosa Langer, esta não é uma tarefa fácil, porém, necessária: 

 
Sustentar diferentes pontos de vista frente a um tema, embora pareça tão 
lógico e tão simples, é muito difícil, porque se torna necessário sair da 
própria visão, isto é, implica em romper um modelo de centramento. 
Centrar-se significa situar-se no próprio ponto de vista, e o problema é que 
é preciso sair do próprio ponto de vista e escutar a versão do outro. (Rosa 
LANGER, 1985, aula ministrada na primeira escola privada de Psicologia 
Social apud MELO, 2002, p. 109) 
 

Considera-se importante então um educador de adultos trabalhar com a 

subjetividade de seus alunos no processo de formação, pois é a partir dela que ele 

conhecerá aspectos importantes individuais de seus alunos, assim como 

estabelecerá em seu grupo um clima de colaboração, solidariedade e respeito ás 

diferenças, fazendo com que todos tenham chances de crescer e aprender 

significativamente: 

 
Aprender a tolerar as divergências, aprender a tolerar a espera, aprender a 
tolerar os ritmos de cada um, significa aprender um novo modo de aprender. 
Mas significa principalmente aprender um novo modo de ser, modo este que 
entende a aprendizagem como uma nova possibilidade de convivência 
social. (MELO, 2002, p. 110) 
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2.2.6 Descobrir como os alunos aprendem através da metacognição 

 

Ao falarmos sobre metacognição, a intencionalidade e a tomada de 

consciência no processo de aprendizagem fazem-se presentes, pois seu conceito 

principal é fazer com que o indivíduo pense sobre como ele mesmo aprende, ou 

seja, sua ação é intencional e ao passar por esse processo reflexivo sobre si 

mesmo, surge a tomada de consciência, que por sua vez, permite ao sujeito tomar 

conhecimento de si e a partir daí, elaborar significados e sentidos, ou ainda, 

ressignificá-los através deste processo de reflexão. Nesse sentido, podemos definir 

a metacognição como:  

 
[...] conhecimento ou crença que o aprendiz possui sobre si próprio, sobre 
os fatores ou variáveis da pessoa, da tarefa e da estratégia, além do modo 
como afetam o resultado dos procedimentos cognitivos. Contribui para o 
controle das condutas de resolução, permitindo ao aprendiz reconhecer e 
representar as situações, ter mais fácil acesso ao repertório das estratégias 
disponíveis e selecionar as suscetíveis de se poderem aplicar. Permite, 
também, avaliar os resultados finais e/ou intermédios e reforçar a estratégia 
escolhida ou de alterar, em função da feitura de avaliações. (RIBEIRO, 
2003, p.111) 
 

A metacognição é uma dimensão importante a ser discutida na 

aprendizagem do adulto, uma vez que lhe permite o conhecimento de si mesmo e do 

seu processo cognitivo, auxiliando-o em sua aprendizagem, uma vez que está 

presente em diferentes práticas que são bem vindas ao se tratar da educação de 

adultos. Célia Ribeiro (2003, p. 110) afirma tal idéia quando diz que: 

 
[...] a metacognição exerce influência em áreas fundamentais da 
aprendizagem escolar, tais como na comunicação e compreensão oral e 
escrita e na resolução de problemas, constituindo assim, um elemento 
chave no processo de aprender a aprender. 
 

Quando tomamos consciência do que não sabemos de fato, torna-se muito 

mais fácil identificarmos a nossa real necessidade de aprendizagem e despertarmos 

mais motivação e interesse em adquirirmos novos conhecimentos. Em outras 

palavras, Pozo (2002, p. 158) explica- nos as vantagens que o desenvolvimento da 

metacognição nos traz: 

 
A reflexão sobre os próprios processos de memória, atenção ou 
aprendizagem, assim como sobre os produtos de nossos processamentos, 
proporciona-nos metaconhecimento, um saber sobre o que sabemos que 
pode nos ajudar a tomar consciência de nosso funcionamento cognitivo, da 
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mesma forma que, ressalvando as distâncias, podemos conscientizar-nos 
de como funciona nosso aparelho digestivo, nossos pulmões, ou a 
articulação de nossos joelhos e, desse modo, ajudar a melhorar seu 
funcionamento. Embora alguns autores não estejam dispostos a admitir 
essa reflexão consciente sobre os processos e produtos cognitivos deve, de 
algum modo nos proporcionar melhores instrumentos cognitivos para intervir 
nesses processos e modifica-los, da mesma forma que conhecer melhor o 
funcionamento do coração deve ajudar a prevenir doenças coronarianas.  
 

Esse exercício contínuo permite-nos gerenciar a nossa própria 

aprendizagem e quando temos clareza disso torna-se muito mais fácil e prazeroso 

aprender, uma vez que “[...] o processo metacognitivo auxilia o sujeito a superar 

dificuldades e consolidar conquistas em seu processo de aprendizagem, tornar-se 

mais autoconfiante e não temer seus erros” (PLACCO, 2006, p.60). Ao passar por 

essa experiência, o adulto começa a identificar as coisas que pode ou não facilitar 

seu processo cognitivo, assim, quando se depara com algo que sabe que terá 

dificuldade o impacto e a atuação sobre o fato se tornam menos desestimulantes. 

Por mais que a metacognição seja uma atividade desenvolvida pelo próprio 

sujeito que aprende, visto que se trata, principalmente, do pensar sobre o próprio 

processo de aprendizagem, o professor precisa adotar um papel de promotor de 

situações que incentivem o desenvolvimento da metacognição, auxiliando o 

educando a ser se aperfeiçoar nessa prática, tornando-se cada vez mais autônomo 

e regulador de sua aprendizagem, além de conhecer-se cada vez mais. 

Assim, fica evidente mais uma vez, que o papel do professor como facilitador 

do processo metacognitivo torna-se indispensável para que de fato o grupo de 

alunos tenha sucesso. 

O papel docente neste movimento inclui uma responsabilidade com o grupo 

no sentido de estabelecer metas para os alunos a partir da identificação das 

facilidades e dificuldades de todos. Tal atitude é possível, através da realização de 

atividades que permitem a todos expressarem-se enquanto aprendizes, dialogarem 

entre si, discutindo pontos de dificuldade que encontraram, assim como momentos 

que facilitaram o caminhar do grupo em relação aos conteúdos e as metodologias 

adotadas para que todos aprendessem etc. 

Além de o professor estimular discussões em torno dos conteúdos e como 

os alunos sentem-se em relação a isso, outros aspectos que devem ser levados em 

consideração para que o processo de metacognição seja incentivado e desenvolvido 
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significativamente é proporcionar situações de expressão de sentimentos e afeto, 

visto que “é fundamental para a metacognição, pois funciona como um recurso 

interno a fim de que busquemos pistas auto-reguladoras e re-orientadoras de nossa 

atividade metacognitiva, além de confirmar-nos que cognição e afeto entrelaçam- se” 

(PLACCO, 2006, p.63). 

Por fim, ao considerarmos que o uso e incentivo de atividades que 

promovam o desenvolvimento da metacognição é um saber importante para o 

professor que trabalha em espaços nos quais adultos estão em constante processo 

de aprendizagem; defendemos a idéia de que esse perfil de aluno aprende cada vez 

mais e melhor, se sujeito do seu processo cognitivo e não apenas elemento passivo 

e receptivo de uma série de informações transmitidas por outra pessoa. 

Neste sentido, quando o adulto domina o modo como pensa e aprende, ele 

toma posse de um conhecimento de qualidade realmente útil para a sua 

necessidade e cotidiano, uma vez que refletiu previamente sobre a sua 

aprendizagem, regulando-a e adequando-a, conforme a necessidade e maneiras 

mais fáceis que ele mesmo identificou para adquirir tal conhecimento. Dessa forma, 

o aluno adulto adota métodos que facilitam a sua aprendizagem e se desenvolve 

positivamente, pois toma consciência de seu ser como um todo, fato que o auxiliará 

em diferentes momentos de sua vida, tanto acadêmica, como profissional e pessoal. 

 

 

2.3 Aprendizagem de adultos: algumas reflexões iniciais sobre o currículo 

 

O conceito básico de currículo (que muitos de nós encontramos em geral) 

baseia-se em um conjunto de conteúdos que transmitem os conhecimentos 

necessários para que em um determinado espaço de tempo o aluno forme-se um 

cidadão integral, com os conhecimentos e requisitos básicos para participação nas 

diferentes esferas da sociedade, como: mundo do trabalho, família, escola, cultura, 

política etc. Visto desta maneira, o currículo estabelece quais conteúdos são 

relevantes para serem ensinados, cabendo aos alunos assimilarem todos os 

assuntos, a fim de estabelecerem alguma relação entre o que foi aprendido e suas 

vidas, colocarem tudo o que aprenderam em prática através do exercício da 
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cidadania e vida em sociedade, ou pelo menos o que conseguirem, caso contrário 

não irão encontrar significado algum dos conteúdos aprendidos dentro da escola na 

sua vida fora dela. Segundo Sacristán (2000, p.14), o currículo deveria possuir um 

“conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à 

experiência humana. É antes, um modo de organizar uma série de práticas 

educativas”. 

O currículo deve ser analisado sob um enfoque multifacetado, já que 

abrange diferentes fatores que se interligam; podemos entender melhor essa 

afirmação nas palavras de Ivor Goodson (1995, p. 08): 

 
O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um 
processo social, no qual convivem lado a lado com fatores lógicos, 
epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos “nobres” e 
menos “formais”, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e 
culturais, necessidades de legitimação e de controle, propósitos de 
dominação dirigidos por fatores ligados à classe, à raça, ao gênero. [...] O 
currículo não é constituído e conhecimentos válidos, mas de conhecimentos 
considerados válidos. 

 

De acordo com estas definições, além dos conteúdos que serão 

transmitidos, o currículo deve estar baseado nas atitudes, habilidades e valores que 

os alunos necessitam desenvolver para atuar em determinada área, além de 

enfatizar que tais conhecimentos deveriam ser transmitidos por meio de situações 

ativas e práticas de aprendizagem. 

Diante das definições acima, podemos questionar quais são os aspectos 

relacionados a um currículo voltado para adultos que devem ser levados em conta, a 

fim de desenvolvê-lo da melhor forma possível?  

Este assunto é um tema muito complexo e que para ser tratado, 

profundamente necessitaríamos de mais tempo e, portanto, nos limitaremos a 

discutir apenas algumas reflexões em torno do tema. Em primeiro lugar é preciso 

levar em conta o contexto social e a realidade vivida pelos alunos com os quais 

iremos trabalhar, uma vez que o que acontece em sua realidade, muitas vezes, não 

condiz com o que a instituição propõe. É preciso que os especialistas e professores 

conheçam e se apropriem dessa realidade, de suas dificuldades e necessidades 

reais e atuais para, então, estabelecer e desenvolver um currículo coerente com a 

realidade do alunado.  
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Outro aspecto relevante a considerar em torno do currículo é a diversidade 

de informações que a sociedade tem vivenciado. Atualmente, toda pessoa tem 

acesso a uma avalanche de informações de diversas maneiras e com grande 

facilidade; porém a simples aquisição de uma determinada informação não 

caracteriza necessariamente a aquisição de conhecimento. O papel do professor e 

da instituição escolar é direcionar essas informações, de modo que seja selecionado 

o que é de fato relevante para determinado curso, a fim de transformar as 

informações em conhecimento. Dewey (1959, p. 70) diferencia com clareza que: 

 
Informações são conhecimentos simplesmente adquiridos e armazenados. 
O saber é o conhecimento que atua no sentido de obter-se a capacidade de 
tornarmos nossa vida mais eficiente. As informações em seu simples caráter 
de informações, não constituem um meio especial de exercitar a capacidade 
intelectual; e quanto ao saber, é ele o mais precioso fruto dessa educação. 
 

Neste sentido, a elaboração de um currículo, seja ele qual for, deveria ter 

como centro e prioridade o desenvolvimento do saber do aluno, de modo que este 

seja capaz de aprender a aprender, buscando as informações relevantes a fim de 

transformá-las em conhecimento; contudo, o que muitas vezes, infelizmente 

acontece, é a predominância de um currículo com as seguintes características 

apostadas por Sacristán (2000, p. 140-143): 

 
1) A administração regula o currículo determinando conteúdos, 
aprendizagens que considera básicos e aspectos relacionados com a 
educação (hábitos, habilidades, atitudes etc). [...] 2) A intervenção se produz 
igualmente na hora de propor sugestões metodológicas [...]. 3) O modelo 
administrativo de comunicação teoria-prática deixa nas mãos da burocracia 
a definição e a operacionalização de modelos pedagógicos [...]. 4) [...] é um 
modelo desprofissionalizador do professorado, ou no mínimo, 
duvidosamente profissionalizador. O papel dos professores fica relegado à 
concretização das diretrizes metodológicas em suas classes, vigiados e 
orientados [...]. A autonomia se circunscreve fundamentalmente aos 
aspectos metodológicos e às relações pessoais com os alunos. Tira-se 
deles a possibilidade de intervirem nas variáveis contextuais, culturais e 
organizativas. [...] 5) Produz-se uma relação unidirecional e individualista 
entre o professor e a burocracia que presta orientações precisas de ordem 
metodológica para realizar o ensino „adequado‟. [...]. Essa relação 
unidirecional reforça, por sua vez, uma ética profissional individualista que 
gera dependência e impede o desenvolvimento de espaços coletivos de 
profissionalização nas escolas. (SACRISTÁN, 2000, p. 140-143. Grifos 
nossos.) 
 

Outro saber a ser considerado na construção curricular é que os professores 

atuem como gestores e conceptores do currículo. O docente como agente ativo no 

desenvolvimento curricular permite, que além de o profissional estar intimamente 
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ligado a toda extensão curricular da instituição, consiga levar para as salas de aula a 

proposição e bojetividade de tal currículo, uma vez que não é construído 

isoladamente por uma comissão especialista alheia à realidade prática que de fato 

acontece na sala de aula e na escola, fazendo com que muitas vezes, os alunos 

sejam prejudicados pelo fato do professor não realizar seu planejamento de forma 

condizente ao projeto político pedagógico e ao que o currículo estabelece. Conforme 

Abramowicz (2006, p.05), é necessária a ressignificação do papel das escolas 

perante o currículo, enquanto instrumento de construção coletiva:  

 
Hoje assistimos à ressignificação do papel da escola como construtora do 
currículo, como um espaço privilegiado de elaboração coletiva curricular. As 
vozes dos principais autores sociais da escola: professores e alunos devem 
ser ouvidas, requisitadas, analisadas, ponderadas e contribuem para a 
construção do currículo, favorecendo a descentralização e a autonomia. 

 

Com base na breve discussão acima, ao pensarmos em um currículo voltado 

para alunos adultos e suas especificidades, é preciso que além dos fatores básicos 

apontados acima, sejam incluídos, nas práticas curriculares, os aspectos 

norteadores que se baseiam nas categorias do modelo andragógico de ensino, já 

discutidas no capítulo anterior: necessidade, autonomia, experiência, aplicação do 

que foi aprendido e motivação. 

Para tal afirmação se tornar realidade, ainda usando os pensamentos de 
Sacristán (2000, p.78): 

 
Quem, a não ser o professor, pode moldar o currículo em função das 
necessidades de determinados alunos, ressaltando os seus significados, de 
acordo com suas necessidades pessoais e sociais dentro de um contexto 
cultural? 
 

Para que um currículo seja moldado minimamente com os pressupostos 

andragógicos é preciso que os alunos participem de atividades e de um cotidiano 

escolar no qual “sejam estimulados a trabalhar em grupos, a desenvolver idéias 

próprias, a desenvolver um método pessoal para estudar, a aprender como utilizar 

de modo crítico e eficiente, os meios de informação disponíveis para seu 

aprendizado” (Revista de Clínica Cirúrgica da Paraíba, nº6, ano 4, Julho de 1999), 

entre outras práticas que necessitariam de um estudo mais aprofundado para serem 

definidas. 

Conforme vimos, para que o aluno adulto aprenda melhor, é necessário que 

o professor leve em consideração as características descritas anteriormente. Assim, 
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entendemos que para o aluno ter sucesso em sua aprendizagem, não basta que o 

professor inclua as ações que envolvam tais categorias andragógicas em algumas 

práticas e estratégias de ensino, mas sim, adote como marca permanente no 

currículo e no planejamento docente a ser trabalhado com esses alunos, uma vez 

que o papel da educação, seja qual for sua modalidade ou espaço, é “sempre com a 

produção do conhecimento na perspectiva da formação da cidadania de seus 

sujeitos.” (FELDAMNN, 2009; p.80) de maneira contínua e não apenas pontual. 
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À luz do exposto até o presente momento percorremos um caminho que 

englobou o conceito da andragogia, baseado nos estudos de Malcolm Knowles, 

considerado o “pai da andragogia nos Estados Unidos”. Identificamos, neste estudo, 

os principais pressupostos andragógicos, diferenciando-os das características do 

modelo pedagógico, permitindo-nos elencar os saberes necessários para a 

educação de adultos, os quais devem ser incorporados na prática profissional dos 

professores. 

Esta pesquisa bibliográfica constata que as características que mais se 

sobressaem quando se trata da aprendizagem de adultos, são os aspectos 

relacionados às experiências de vida, às suas vivências e conhecimentos prévios e 

que não podem ser negligenciadas pelo professor. 

Ao afirmarmos que os fatores acima mencionados precisam ser 

considerados, acreditamos estarmos no caminho certo, já que, segundo Ausubel 

(1980, p.01), “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo 

que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele já sabe e baseie nisso os seus 

ensinamentos”. 

Dewey também trata da questão da experiência de maneira primordial: 

 
Os fatores humanos e sociais são assim, os que passam, e podem ser 
passados, mais prontamente, de experiência a experiência. Fornecem o 
material mais adequado ao desenvolvimento das capacidades 
generalizadas do pensamento [...] Fator básico da ampliação da 
experiência, é, portanto, ingrediente primário dos germes que se 
desenvolverão em ato de pensar reflexivo. (DEWEY, 1959, p. 75) 

 

Outros fatores importantes do aprendiz adulto são: sua motivação, questões 

ligadas à autonomia e necessidade em saber o que e como irá aprender. Sendo 

assim, explicitamos os itens que representam o modo de ser do adulto e que devem 

ser considerados ao se educar esse aprendiz, seja qual for o espaço de 

aprendizagem em que estiver inserido. São eles: 

 

a) São indivíduos independentes e auto-direcionados; 

b) Trazem as mais diversas experiências de vida que vão servir de referência e 

base em aprendizagens futuras; 
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c) Interessam-se por aquisição de conhecimentos que podem ser colocados em 

prática a curto prazo, reduzindo seu interesse por conhecimentos que não podem 

ser aplicados de imediato em seu cotidiano; 

d) Aprendem de maneira muito mais significativa e eficiente por meio da 

resolução de problemas e desafios do que através da simples transmissão 

tradicional de assuntos e conteúdos; 

e) São motivados de maneira interna, por interesse em aprender algo que lhe 

chame a atenção, ou por necessidade de aprimoramento profissional, do que por 

fatores externos como provas, notas entre outros. 

 

Em relação ao professor, constatamos que a sua prática profissional está 

englobada em diferentes dimensões, a saber: a técnica e profissional, a temporal, a 

heterogênea, a afetiva e a política. A partir dessas dimensões que envolvem o 

trabalho docente, foram identificados os saberes que consideramos importantes 

para que o professor atue com alunos adultos e que devem ser incorporados em sua 

prática: interação, saber planejar, adoção de metodologia focada na aprendizagem, 

trabalhar com a memória sob um enfoque na construção identitária do sujeito, 

considerar a subjetividade no processo de formação de adultos e descobrir como os 

alunos aprendem através da metacognição. 

O papel principal do professor que trabalha com alunos adultos é de 

facilitador e mediador da aprendizagem do mesmo, do que detentor do 

conhecimento de forma absoluta e acabada. O andragogo aponta e indica os 

caminhos que o aluno adulto deve percorrer para que este se aproprie cada vez 

mais de suas maneiras de aprender e incorpore de fato o conhecimento em questão. 

No modelo andragógico de ensino, o educador deve adotar um papel de provocador 

para que o aluno percorra seu caminho de forma cada vez mais autônoma, regulada 

e autodirigida, sendo capaz de se questionar e ir em busca das respostas, sendo 

capaz de aprender a aprender. 

Enfatizamos que um professor que adota uma metodologia andragógica de 

ensino, centraliza-se na adoção de uma metodologia ativa que visa o máximo da 

participação do aluno em seu próprio processo de aprendizagem. Nesse sentido, 

Ausubel (1980, p. 335) nos explica que: 
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Se a aprendizagem deve ser ativa, cabe ao aluno a maior responsabilidade 
pela sua consecução. Os alunos, e não os professores devem fazer o maior 
número de perguntas e estar mais interessados na formulação de 
problemas percebidos do que em aprender respostas a questões onde 
problemas não são percebidos. O professor não pode aprender ou navegar 
intelectualmente pelo aluno. O professor pode somente apresentar idéias de 
modo tão significativo quanto possível. A tarefa de organizar novas idéias 
num quadro de referência pessoal só pode ser realizada pelo aluno. 
Conclui-se, portanto, que idéias impostas aos alunos ou aceitas de modo 
passivo e não crítico não poderão ser significativas no verdadeiro sentido da 
palavra. 

 

De acordo com a idéia acima e com questões já discutidas anteriormente, 

podemos dizer que a melhor maneira dos adultos aprenderem é por meio da solução 

de problemas. Malcolm Knowles (2009, p.212), também sustenta a mesma opinião 

quando afirma que “os adultos, em geral, preferem uma orientação de aprendizagem 

voltada para a resolução de problemas, em vez de centrada em um assunto”. Por 

isso, uma das formas do professor planejar suas aulas, é através desta técnica, 

fazendo com que além de tornar sua aula mais interessante, motivadora e menos 

monótona para os alunos, faz com que os mesmos desenvolvam a capacidade e 

habilidade de resolver diversas situações das mais diferentes formas, construindo 

assim uma maneira de pensar e refletir de uma forma significativa. O grande objetivo 

do ensino por meio da solução de problemas segundo Pozo (2002, p. 244), é: 

 
Transformar os exercícios de aprendizagem rotineira, em que os alunos e 
professores representam uma vez mais esse velho papel tantas vezes 
ensaiado, em verdadeiros problemas abertos, supõe fazer em que o aluno 
pare para pensar no que vai fazer para aprender e por que vai fazê-lo [...] 
percebam que essa reflexão é parte de sua tarefa como aprendizes, que 
aprender requer não só a aquisição de novas informações e conhecimentos, 
como também perguntar-se: como fiz e como posso fazer melhor. 

 

Além da metodologia ativa praticada através da solução de problemas, o 

educador deve adotar outras atitudes como, por exemplo, conhecer de fato quem é 

seu público alvo, quem são seus alunos, que características o grupo trás etc., a fim 

de planejar de forma assertiva atividades de acordo com a característica do grupo, 

proporcionando o interesse e a motivação de todos. 

O professor também deve sempre contextualizar suas atividades, a fim de 

indicar para os alunos onde eles poderão usar tal conhecimento, em que situação 

aplicar etc.; além de utilizar a contextualização no sentido de articular, entender e 

assimilar o novo conhecimento. Tais atitudes, além de fazerem com que os alunos 
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vivenciem uma metodologia diferenciada, permite-os incorporar e refletir as 

informações que estão sendo colocadas em questão de maneira mais fácil e 

significativa. 

Outra atitude importante a ser considerada pelos professores é que o 

mesmo deve apresentar entusiasmo perante seu grupo de alunos e uma crença na 

capacidade de aprendizagem de todos, motivando-os a fim de mostrar que todos 

são capazes de aprender. Em outras palavras: 

 
Podemos e devemos comunicar expectativas altas para todos no primeiro 
dia de aula, mas isso não é suficiente se não trabalharmos para que tais 
expectativas se realizem, sobretudo com os alunos que mais necessitam 
disso, pois todos são nossos alunos. A manifestação de expectativas não é 
simplesmente a expressão de algumas palavras de ânimo para os alunos, e 
sim um compromisso nosso. (MORALES, 2006, p. 99) 

 

A educação de adultos que endossamos neste trabalho, baseia-se em um 

processo educacional que visa a aprendizagem por meio de um processo centrado 

no aluno e em suas experiências. 

A grande maioria dos professores foi preparada para uma educação 

tradicional e engendrada em torno de uma educação de crianças e jovens. “Os 

adultos com os quais trabalhamos ainda não aprenderam a ser questionados e auto-

dirigidos; eles foram condicionados a depender de um professor que os ensine” 

(KNOWLES, 2009, p. 123); portanto, o professor precisa estar consciente de que o 

seu aluno não é uma criança, mas sim um adulto, um indivíduo complexo que 

precisa ser entendido em toda a sua totalidade, proporcionando assim uma 

aprendizagem significativa, tanto por parte do aluno como por parte do professor. 

Assim, o educador que trabalha com adultos e que assume os princípios 

andragógicos desempenha um papel de mediador e facilitador da aprendizagem de 

seus alunos. De um lado ele rompe com as concepções de aula entendida como 

transmissão de conhecimentos, de currículo, como organização disciplinar fixa; de 

outro, valoriza o cotidiano escolar no qual os alunos e professores estão inseridos, 

apropriando-se do contexto educacional do qual faz parte. 

O modelo andragógico de ensino apresentado deverá orientar, guiar e 

auxiliar o profissional que lida com alunos adultos a trabalhar em qualquer que seja 

a sua área educacional, (sejam empresas, movimentos sociais e comunitários, no 

terceiro setor, hospitais ou cursos livres, entre outros ambientes educacionais 
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existentes) de uma maneira eficaz, ou seja, realmente proporcionando a motivação, 

bem estar e, conseqüentemente, a aprendizagem significativa de seus alunos 

adultos.  

Afinal, “o objetivo último dos professores é formar pessoas que não precisem 

mais de professores porque serão capazes de dar sentido à sua própria vida e à sua 

própria ação”, (TARDIF, 2010, p.182); favorecendo assim, a autonomia do 

educando, uma das características da andragogia; além de fazer com que este 

aprendiz possa ser autor de sua própria aprendizagem, por meio da utilização de 

suas experiências de vida e conhecimentos prévios, ressignificando-os 

qualitativamente e incorporando-os aos novos conhecimentos que poderão ser úteis 

em seu cotidiano.  

Concordamos com a concepção de andragogia na perspectiva de Malcolm 

Knowles: 

 
Concebo a educação de adultos em termos de uma nova técnica para a 
aprendizagem, uma técnica tão essencial para o estudante universitário 
quanto para o trabalhador braçal analfabeto. Ela representa o processo por 
meio do qual o adulto se torna consciente de sua experiência e a avalia. 
Para fazer isso, ele não pode começar a estudar “disciplinas” na esperança 
de que algum dia essas informações serão úteis. Pelo contrário, ele começa 
dando atenção a situações em que ele se encontra, a problema que trazem 
obstáculos a sua auto-realização. Usam-se fatos e informações das 
diversas esferas do conhecimento, não para fins de acumulação, mas por 
necessidade de solucionar problemas. Nesse processo, o professor 
encontra uma nova função. Ele não é mais o oráculo que fala a partir do 
palco de autoridade, e sim o guia, aquele que aponta o caminho e também 
participa da aprendizagem de acordo a vitalidade e a relevância de seus 
fatos e experiências. Em resumo, esse é meu conceito de educação de 
adultos: um empreendimento cooperativo de aprendizagem não-autoritária e 
informal, cujo principal propósito é descobrir o significdo da experiência; 
uma busca da mente que se aprofunda nas raízes das pré-concepções que 
formam nossa conduta; uma técnica da aprendizagem de adultos que torna 
a educação coexistente com a vida e, por conseqüência, eleva essa vida ao 
nível de experiência cheia de aventura.” (KNOWLES, 2009, p.43) 

 

Por fim, é importante considerar que o modelo andragógico de ensino deve 

ser conhecido e aplicado em suas múltiplas perspectivas. O essencial é que todos 

os profissionais da educação de adultos percebam que a Andragogia vem para 

auxiliá-los e orientá-los em seu cotidiano profissional, conscientizando-os de que 

aprendizes adultos possuem suas especificidades que refletem diretamente no 

modo como aprendem diferenciando-se da maneira de aprender das crianças.  
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