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Educação de Adultos

O termo é bastante recente, foi cunhado na década de 1970 pelo 
educador norte americano - Malcolm Konwles, quando se 
percebeu que a abordagem do ensino de adultos deveria ser 
diferente da de crianças.
A Andragogia também abarca o conceito de educação continuada, 
um conceito amplo de educação do ser humano.



De um ensino superior centrado na investigação
e na reprodução do conhecimento produzido,
tem-se vindo progressivamente a redefinir o seu
papel para um mais centrado na qualificação
profissional e no desenvolvimento integral do
estudante, pelo que a promoção de
aprendizagens significativas e úteis torna-se no
objectivo pedagógico do Ensino Superior.



CONCEITO  DE  ANDRAGOGIA

CRIANÇA                     ADULTO

Absorve toda a informação        Experencia, vivencia

Necessidade de encontrar
um caminho diferenciado



CONCEITO  DE  ANDRAGOGIA

ANDRAGOGIA

Andragogia é a arte e a
ciência destinada a auxiliar
os adultos a aprender e
também a compreender o
processo de aprendizagem
dos adultos. (Malcom Knowles)



Princípios Básicos da Andragogia
O seu auto conceito desenvolve-se a partir de      

uma posição de dependência para a de um ser 
humano auto dirigido;

Acumulam um crescente de experiências que 
se tornam uma fonte rica de aprendizagem;

A aprendizagem está orientada para tarefas 
com potencial de desenvolvimento dos papéis 
sociais; 

A aprendizagem implica uma aplicação 
imediata.



Princípios Básicos da Andragogia

A relação educacional do adulto deve ser
baseada na interacção entre o professor e o
aluno, onde ambos aprendem entre si, num clima
de liberdade e pró-acção.

Aprender significa: conhecimento, habilidade e
atitude.

O diálogo é essencial no relacionamento
educacional.



Princípios Básicos da Andragogia

O processo de aprendizagem no adulto
desenvolve-se pela seguinte ordem:

► sensibilização (motivação)
► pesquisa (estudo)
► disussão (esclarecimento)
► experimentação (prática)
► conclusão (convergência)
► partilha (sedimentação)



Modelo Pedagógico Modelo Andragógico

Papel da 
Experiência

A experiência do 
professor é a mais 
importante

A experiência dos 
adultos é um recurso 
importante na 
aprendizagem

Vontade de 
aprender

Os alunos aborvem 
tudo quanto o professor 
ensina

Os adultos necessitam 
compreeder a utilidade 
da aprendizagem e 
aplicação prática

Orientação da 
Aprendizagem

A aprendizagem é 
centrada nos conteúdos

A aprendizagem é 
orientada para a 
resolução de problemas 
de acordo com as 
necessidades 
quotidianas

Motivação
Resulta de estímulos 
externos (notas,
aprecição do professor)

Na sua maioria resulta 
de factores internos
(auto-estima, melhoria 
de vida)



Professor como facilitador da aprendizagem
( proporciona os meios e analisa os conteúdos em 
conjunto) 

Professor como transmissor de conhecimentos
(posição de autoridade absoluta sobre os 
conteúdos)



Processo de ensino/aprendizagem 
centrado no alunos.

“Nós aprendemos aquilo que nós 
fazemos. A experiência é o livro-
texto vivo do adulto aprendiz".
(Linderman, 1926)



A Aprendizagem DEVE:

ser centralizada em problemas e não em 
meros conceitos teóricos;

relacionar-se com experiências e vivências
(centros de interesse)

conter exemplos significativos para o aluno

possibilitar a análise por parte do aluno



A Aprendizagem DEVE:

possibilitar que as metas e a pesquisa
sejam determinadas pelo aluno, o qual terá a
possibilidade de explorar várias alternativas;

proporcionar feed-backs frequentes
sobre o desempenho dos alunos.



►Pesquisas de Kelvin Miller, afirmam que estudantes
adultos aprendem apenas 10% do que ouvem, após 72
horas. Entretanto são capazes de lembrar 85% do que
ouvem, vêm e fazem, após as mesmas 72 horas.

►O envolvimento do ser humano não deve ser
restrito à esfera do “pensar”, através de estímulos
lógicos e racionais. É necessário o envolvimento na
esfera do “sentir”, proporcionando estímulos interiores
e emocionais. Desta forma, o sentir estimula o
“querer”, transformando em vontade e ação.



►

►

Na média, os universitários não são exatamente
adultos . Estão num processo de amadurecimento
em que o método andragógico pode ajudar nesta
evolução.

A utilização da Andragogia nos cursos
universitários é uma prática realizada
actualmente. Apesar da rigidez dos programas é
possível implementar algumas práticas
andragógicas capazes de facilitar a
aprendizagem e estimular o desenvolvimento
dos jovens.



Sugestões de Metodologia para o 
Ensino Superior

(Knowles, 1984)

O conceito deve ser oferecido, lembrando
que o conteúdo maior virá das
experiências (uma explanação de até 50
minutos torna-se aceitável);

Devem ser constituídos grupos (no 
máximo de 5 alunos)  para discutir o 
conteúdo e associá-lo com a realidade;. 



Sugestões de Metodologia para o 
Ensino Superior

(Knowles, 1984)

As questões devem ser discutidas. Os
conceitos são expandidos e as
respostas compartilhadas;

Após a análise das questões, o
professor faz uma retrospectiva,
extraindo do grupo as acções e
conclusões compartilhadas.



Sugestões de Metodologia para o 
Ensino Superior

(Knowles, 1984)

A experiência é a mais rica fonte para o
adulto aprender, por isso, o centro da
metodologia da educação do adulto deve
ser a análise das experiências.

As diferenças individuais entre
pessoas cresce com a idade, por isso,
a educação de adultos deve considerar
as diferenças de estilo, tempo, lugar e
ritmo de aprendizagem.



Conclusões
O Professor está consciente dos complexos
processos sociais envolvidos na interação
grupal e no processo criativo. Compreende-o
primeiro em si mesmo, para depois poder
ajudar os alunos a se perceberem e a se
fortalecerem no trabalho em grupo.

O Professor deve ter a humildade para se
manter em segundo plano, isto é lembrar-se
que “o juiz de um jogo é tido como bom,
quando os jogadores e a clack não percebem
a sua presença”.



Conclusões

A missão do Professor está em
estimular os Participantes a um
posicionamento activo na
aprendizagem, provocar experiências,
estimular a capacidade de auto-
avaliação e de trabalho em equipa,
evitando a passividade e o
esmorecimento.



Conclusões
A eficácia do ensino e o sucesso na
aprendizagem podem ser melhorados se
os docentes tiverem acesso a serviços de
formação e de apoio pedagógico que lhes
permitam conhecer como pensam os
estudantes; que factores interferem na
sua aprendizagem e como interferem com
os seus resultados; que metodologias e
técnicas se adequam melhor às
características dos estudantes
individualmente e em grupo.



“Ensinar não é transferir
conhecimentos, mas criar
as possibilidades para a
sua produção ou a sua
construção”.

Paulo Freire
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TEMA DE  REFLEXÃO:
►Face à sua experiência de ensino,
como encara a aplicação do método
andragógico;

►Aspectos positivos;

►Aspectos negativos;

►Dificuldades na aplicação deste
método.


