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RESUMO: Este artigo apresenta a importância da adequação do ensino aos interesses 
e necessidades dos adultos para que haja sucesso no processo ensino/aprendizagem, 
valorizando o diálogo e suas experiências. Estratégias são propostas para colaborar 
com a obtenção dos resultados satisfatórios dos objetivos almejados. Para o 
desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas, eletrônicas 
e a observação das experiências didáticas de professores e de seus alunos adultos. 
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ABSTRACT: This article presents the importance of the adequacy of teaching to the 
interests and needs of adults to succeed in the teaching/learning process, valuing the 
dialogue and their experiences. Strategies are proposed to collaborate with achieving 
satisfactory results of the desired objectives. For the development of this work, we 
conducted bibliographical, electronic researches and the observation of didactic 
experiences of teachers and their adult students. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem o objetivo de analisar os seis princípios da Andragogia e, através 
de pesquisas realizadas, foi possível apresentar algumas técnicas simples e práticas 
para tornarem o ensino aos alunos adultos mais participativo e atraente para satisfazer 
as suas necessidades, valorizando o papel do professor como mediador e facilitador 
do processo ensino/aprendizagem, acreditando que em todo e qualquer treinamento 
deve haver espaço para o diálogo, troca e aprendizado mútuo. O termo é antigo, mas 
sua aplicação no cenário corporativo é relativamente recente. Tratada por muitos como 
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ciência, metodologia ou simplesmente arte de ensinar adultos, a Andragogia tem 
ganhado força na atualidade. Ela tem contribuído fortemente no desenvolvimento da 
educação corporativa e sua maior colaboração nesse sentido é a quebra do paradigma 
de que o professor detém todo o conhecimento e deposita o que sabe nos alunos. A 
Andragogia caminha em outra direção, pois acredita que em todo e qualquer 
treinamento deve haver espaço para o diálogo, troca e aprendizado mútuo. 

A Andragogia busca conhecer o que os adultos esperam, como agem, o que 
desejam e, partir desse conhecimento, ela possibilita a elaboração de estratégias 
customizadas, elevando potencialmente a qualidade do ensino e também os 
resultados. Cabe acrescentar que quando a Andragogia faz parte do projeto de 
educação corporativa, o aprendizado é prazeroso e se converte em prática. 

 

SEIS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ANDRAGOGIA 

Nos princípios da Andragogia, o Eixo Andragógico constitui-se dos Participantes e do 
Facilitador, sendo direcionados pelos princípios da Horizontalidade e Participação. Alcalá (1999) 
define a Andragogia como ciência e arte que, por fazer parte da Antropologia e se apresentar 
‘imersa na educação permanente’, acaba por se desenvolver através de uma prática que se 
fundamenta nos princípios da Participação e da Horizontalidade. Tendo o autor destacado que 
o processo para o desenvolvimento da Andragogia aparece orientado, com características 
sinérgicas, pelo Facilitador do aprendizado e permite o incremento do pensamento, da 
autogestão, da qualidade de vida e da criatividade do participante adulto, a fim de proporcionar 
uma oportunidade para que a autorrealização seja alcançada. 

 

Necessidade de Saber 

Os adultos são estimulados a aprender pela sua própria necessidade, portanto 
o ensino deve estar relacionado às suas necessidades e apresentar possíveis resultados 
almejados por eles, relacionados às suas atividades profissionais e contribuir para a 
resolução de problemas que lhes convém. 

 

Autoconceito do Aprendiz 

Os aprendizes adultos têm necessidade de se auto dirigir, decidindo quando e como 
querem aprender, e cada um apresenta diferenças de estilo, tempo e ritmo que devem 
ser respeitados durante o processo ensino/aprendizagem. 

 

Papel das Experiências 

Eles já possuem muitas experiência e sentem prazer em compartilhá-las, e elas 
devem servir de base para os seu aprendizado; Não há espaço para autoritarismo, 
respostas prontas e imposições. O diálogo e a argumentação são muito importantes. 
 

Prontidão para Aprender 

Na Andragogia a aprendizagem adquire uma particularidade mais localizada 
no aluno, na independência e na auto-gestão da aprendizagem, para a aplicação 
prática na vida diária. Os alunos adultos estão preparados a iniciar uma ação de 
aprendizagem ao se envolver com sua utilidade para enfrentar problemas reais de sua 
vida pessoal e profissional. 
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Orientação para a Aprendizagem 

Os alunos adultos aprendem compartilhando conceitos, e não somente 
recebendo informações a respeito. Desta coexistência e participação nos processos de 
decisão e de compreensão podem derivar contornos originais de resolução de 
problemas, de liderança, identidades e mudanças de atitudes em um espaço mais 
significativo 

A interação entre os aprendizes e o multiplicador é essencial para a qualidade 
da aprendizagem. Portanto, deve haver o estímulo de situações que provoquem 
discussões, debates, atividades em grupo para resolução de problemas – para que haja 
engajamento e troca de opiniões 

O levantamento de dúvidas e questionamentos é importante para que busquem 
respostas num clima receptivo, em que o professor é um mediador e facilitador, todos 
num espaço físico confortável permitindo a proximidade e diálog 

A atividade educacional do adulto é centrada na aprendizagem e não no ensino, 
sendo o aprendiz adulto agente de seu próprio saber e deve decidir sobre o que 
aprender. Adultos aprendem de modo diferente das crianças, portanto é essencial que 
os métodos aplicados também sejam distintos. A finalidade é entender como o adulto 
aprende, e não apenas avaliar sua capacidade de aprendizagem que procede mais da 
participação em tarefas, do estudo em grupo e da experiência São relações horizontais, 
parceiras, entre facilitador e aprendizes, colaboradores de uma iniciativa conjunta, em 
que os empenhos de autores e atores são somados. 

 

O papel de cada um 

Os professores precisam se preparar para aulas mais participativas, usando 
técnicas que envolvam mais participação dos alunos “O professor precisa ajudar o 
aluno a se autoconhecer, a perceber suas dificuldades e seus pontos fortes”, Nogueira 
(2009). Neste caso o professor precisa acreditar que ele não é o centro da aula ou do 
ensino, mas sim um facilitador do mesmo entre o aluno e o assunto a ser estudado. 
Cabe a ele possibilitar o relacionamento entre o novo e as experiências do educando, 
demostrando valorização e respeito pela sua bagagem, e, sempre que possível, 
apresentar problemas reais para possíveis soluções, envolvendo o processo em 
feedbacks positivos e construtivos, observando se as metas foram devidamente 
atingidas, o que permite que outras estratégias sejam utilizadas 

Os Alunos precisam aproveitar as aulas participativas, falando de experiências 
e situações vividas que sejam realmente relevantes e compatíveis com o assunto tema 
da aula. Eles precisam adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades que 
permitam tomadas de atitudes competentes e responsáveis, participando de um 
processo educativo em que são ativos, tem autonomia e autogestão da aprendizagem 

Instituições de ensino particular - precisam promover e cobrar que seus 
professores planejem aulas criativas com a participação de seus alunos, verificando se 
os mesmos tem treinamento para este tipo de aula, e quando tem que providenciar o 
mesmo para eles. 

Instituição de ensino publica - para que tenham um ensino participativo 
precisam ter nas respectivas secretarias de educação, de seus municípios ou estados, 
pedagogos que acreditem neste tipo de ensino, e se esforcem para que todos os 
professores participem de treinamento para tal, zelar também para que executem este 



32 
 

aprendizado em sua sala de aula. Neste caso especifico realmente a união faz a força, 
sem a qual não tem como haver ensino participativo, este só acontece efetivamente 
quando se tem uma participação conjunto deste tripé: professor, aluno, escola, sem 
uma destas pernas do tripé, ele cai, e simplesmente não funciona, todos são 
importantes para que o ensino participativo aconteça. 
 

Planejamento 

É importante também planejar com antecedência a aula, com objetivos gerais e 
específicos para a mesma, se não a mesma se perde sem propósito. 
Cuidar do tempo de aula: é preciso dividir a mesma em tempos específicos, procurar 
obedecer a este planejamento de horário com cuidado para não perder tempo e 
conteúdo. 

Dividir a aula em Introdução, desenvolvimento e conclusão, procurando 
respeitar esta sequência, conforme Bellan (2005) “um bom planejamento precisa ter os 
seguintes passos”: i) conhecer os alunos; ii) selecionar os objetivos de sua aula ; iii) 
escolher conteúdo; iv) separar para usar as técnicas de ensino mais adequadas ao 
conteúdo; v) preparar recursos audiovisuais; vi) organizar bem o tempo de aula; vii) 
confirmar seus objetivos na aula; viii) uma boa conclusão com uma frase ou história 
que faça a aula difícil de esquecer. 

Uma aula é um tempo muito especial na vida de uma pessoa, é preciso também 
que o educador tome muito cuidado com a pontualidade, tanto para começar a aula 
como para terminá-la, para que não haja desperdício de tempo. O aluno aprende 
também com a pontualidade de seu educador. 

 

Motivação 

A metodologia de ensino e a aprendizagem fundamentam-se em eixos 
articuladores da motivação e da experiência dos aprendizes adultos em que o 
aprendizado passa a ser maduro e consciente, num ambiente agradável, baseada nas 
relações horizontais, parceiras, entre facilitador e aprendizes, colaboradores de uma 
iniciativa conjunta, em que os empenhos de autores e atores são somados. 

Uma aula alegre e criativa faz uma diferença enorme na vida de um aluno 
adulto batalhador. A primeira analogia que se fez é que os adultos possuem uma 
razoável quantidade de experiências. Como consequência andragógica, os adultos 
podem ser usados como recursos de aprendizagem, ou seja, as estratégias de 
aprendizagem de adultos devem encorajar troca de ideias e experiências. Nesta lógica 
de raciocínio, concluí-se também que o corpo dos adultos sendo relativamente muito 
maior que os das crianças está sujeito a maiores pressões e estímulos gravitacionais. A 
consequência importante, que deve ser estimulada pela andragogia, é que o conforto 
físico é importante para a aprendizagem de adultos. Muito pouco conforto ou em 
excesso podem ser desastrosos. 

Outro ponto de destaque é que os adultos possuem conjuntos de hábitos 
fortemente sedimentados, logo, a andragogia aborda essa situação partindo do 
princípio de que os hábitos e gostos dos adultos devem ser, na medida do possível, 
considerados e atendidos. Assim como fortes hábitos, os adultos tendem a ter grande 
orgulho de si próprio. No processo do ensino, os educadores devem estar atentos nessa 
condição, pois os adultos respondem muito bem as oportunidades de 
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desenvolvimento, autodirecionamento e responsabilidade no seu processo de 
aprendizagem. 

Outro ponto de analogia importante para os educadores no processo de ensino 
é que os adultos em geral têm coisas tangíveis a perder, logo, a ênfase do ensino deve 
ser na promoção do sucesso em lugar de revelar as deficiências. A andragogia ressalta 
que os adultos tendem a ter grande número de preocupações e de problemas a resolver 
fora da situação de aprendizagem. Assim, as demandas da experiência de 
aprendizagem não devem ser irreais, deve haver um balanceamento adequado entre 
o tempo necessário para apresentação da situação de aprendizagem e o tempo 
necessário para a obtenção da aprendizagem. A experiência da andragogia reflete 
também, a importância de ressaltar e priorizar a aptidão decisão nos adultos, vistos 
que os mesmos, na sociedade moderna, são cada vez mais pressionados por grande 
número de opções. 

A prática andragógica destaca também a importância de se cultivar os 
comportamentos que sejam úteis aos indivíduos e aos grupos, e fazer com os mesmos 
participem e tenham um alto grau de engajamento, pois os adultos tendem a ter 
comportamento grupais consistentes com suas próprias necessidades. 

Algumas técnicas para tornar a aula dinâmica e interessante: 
a) Exibição de filme que tenha a ver com o conteúdo programado, fazendo 

após a exibição pequenos grupos de discussão, com uso de perguntas 
preparadas pelo educador que ajudem a relacionar aspectos do filme com o 
conteúdo estudado; 

b) Dinâmicas de grupo, conforme Bellan (2005): 
a. Grupo do cochicho: divisão do grupo em duplas para debater pontos da 

aula, no máximo 5 minutos; 
b. Debate em forma de Júri: divide o grupo em partes a favor e contra um 

tema, precisa ter um Juiz imparcial para mediar à discussão; 
c. Estudo de casos: a classe dividida em grupos analisa uma situação real ou 

hipotética permitindo a troca de ideias; 
d. Debate Informal: após uma preleção expositiva abre um momento para 

perguntas e debates, coordenados pelo educador e com participação ativa 
dos alunos. 

c) Dinâmicas de grupo segundo Philips 66: 
a. Grupos de 06 (seis) pessoas discutindo um tema por 06(seis) minutos. 
b. Clinica de Boato: como introdução de um assunto, através de versões 

diferentes de um mesmo fato se mostra a origem dos boatos e como a 
verdade pode ser mal interpretada. 

c. Entrevista: entrevista-se um especialista num assunto e traz-se a mesma 
para a classe, ou pode-se trazer o entrevistado para ser sabatinado ao vivo 
diante da classe, o que contribui para maior informação de um tema. 

d. Charadas: com o uso de perguntas intrigantes se introduz à classe um novo 
tema. 

Ainda, podem ser citadas as técnicas: 
a) Convidam-se várias pessoas para apresentar suas ideias sobre um assunto. 

Mesa redonda: pontos de vista diferentes debatidos por vários especialistas 
convidados sobre um mesmo assunto; 
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b) Diálogo: dois especialistas num mesmo assunto conversam diante da classe e 
depois se abrem para debater em pequenos grupos o tema no uso de outras 
técnicas. 

 

Recursos conforme Bellan(2005) 

a) Projetor de multimídia: para apresentar filme, músicas, cartazes animados, 
slides; 

b) Lousa ou Quadro: usado para apresentar ideias, textos curtos, boas 
também para grupos menores; 

c) Flip Chart: Bloco de Rascunho para rápidas anotações ou para se revelar 
detalhes por vez; 

d) Apostila: caderno pequeno ou grande que contém o conteúdo a ser 
estudado que precisa ter acesso a todos os alunos; 

e) Televisão: aconselhada para grupos pequenos; 
f) Aparelho de DVD: auxilia bastante na comunicação do conteúdo; 
g) Corpo e Voz: ambos comunicam bastante. O Corpo transmite muito seja 

por gestos ou expressão facial, porém, é preciso tomar cuidado com o 
vestuário, este pode tirar a atenção do ensino e voltá-la para as vestes do 
educador; 

h) Voz: precisa ser alternada com colocações apropriadas seja mais alto ou 
baixo, não num tom constante o tempo todo, se não, enfadonha e cansa a 
classe. 

Observa-se que atualmente utiliza-se muito a internet como fonte de pesquisa 
em sites e estímulo ao aprendizado através de computadores, notebook e celulares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino para alunos adultos é um grande desafio que exige preparo 
acadêmico, sensibilidade, planejamento e muita motivação adequados às suas 
necessidades. Deve-se ministrar aula para eles de forma a cativá-los e envolvê-los 
tornando a arte de aprender interessante, agradável e participativa em que o professor 
é um facilitador do ensino. 

Investir nos alunos adultos é acreditar que eles são indivíduos sujeitos à 
transformação e evolução para se tornarem melhores e mais capacitados cidadãos, com 
novas perspectivas de vida e possibilidades de real crescimento profissional através 
da educação. 
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