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RESUMO 

Esse trabalho aborda a importância da utilização da andragogia como metodologia 

de ensino para adultos, em especial na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), baseando-se em alguns pressupostos da Andragogia que fundamentam a 

teoria de aprendizagem do adulto. O querer saber: Necessidade imediata de saber 

para o uso prático em sua vida. Autoconhecimento: O adulto é responsável por sua 

aprendizagem e suas escolhas. A experiência: A experiência de vida e os saberes 

prévios é a base para a construção de suas novas descobertas e apropriação de 

novos saberes. Motivação: O adulto fica disposto a aprender por questões 

intrínsecas ao seu viver real e concreto: Autoestima, qualidade de vida e 

desenvolvimento pessoal. O nosso trabalho fundamenta-se em bases de pesquisas 

bibliográficas, bem como algumas experiências de práticas pedagógicas no ensino 

de Jovens e Adultos na modalidade EJA. A partir de nossas leituras e pesquisas 

sobre a Andragogia, foi possível perceber que o conceito andragógico e seus 

pressupostos podem contribuir de forma significativa para o processo de educação 

de Jovens e Adultos, EJA, desde que o educador que vá atuar nessa modalidade de 

educação tenha clareza da andragogia e uma concepção de que a educação é uma 

via de mão dupla e um eterno fazer em movimento.  

1. INTRODUÇÃO 

Andragogia é um termo derivado das palavras gregas “andro” (homem) + “agein” 

(conduzir) + “logos” (tratado, ciência), referindo-se à ciência que estuda como os 

adultos aprendem. O tema é bem amplo e, em alguns casos, é utilizado para 

estabelecer sua diferença com a pedagogia, formação de crianças. De acordo com 

Bellan (2005), um dos critérios utilizados na Andragogia é questionar o método da 

Pedagogia aplicado à educação de adultos.  

“Malcolm Knowles, educador que, em 1950 começa a formular uma Teoria de 

Aprendizagem de Adultos dá as palavras-chave destacando a diferença de métodos 

andragógicos e pedagógicos mostrando que o aprendizado do adulto é direcionado 

para os seus interesses” (BELLAN, 2005, 21). “Na década de 60, Knowles tem o 

primeiro contato com o termo Andragogia por um educador yuguslavo, num 

Workshop na Universidade de Boston”. 



 

A linha de pesquisa na elaboração deste trabalho está relacionada à exploração no 

campo da Andragogia, porém tem como proposta abordar especificamente o tema 

no aspecto da Aprendizagem Significativa, voltada a adultos que estejam cursando a 

Educação de Jovens e Adultos do 1º ao 5º ano. A teoria da Aprendizagem 

Significativa trata-se de um conceito desenvolvido por David Ausebel, o que diz que 

os novos conhecimentos adquiridos devem relacionar-se com o conhecimento 

preexistente do educando (BELLAN, 2008, 43). Freire (2013) numa pergunta retórica 

ratifica a teoria de Ausebel:  

Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que 
se deva associar a disciplina cujo o conteúdo se ensina ...? (...) 
Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes 
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social 
que eles tem como indivíduos? (FREIRE, 2013, 32). 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho propõe-se, em termos de objetivo geral, estudar a Andragogia como 

modelo de educação de jovens e adultos.  

2.1 Objetivo Específico 

Este trabalho tem por objetivo específico estudar as metodologias inovadoras da 

Andragogia, já utilizadas em sala de aula na educação de adultos, aos que já 

trabalham ou aspira a ingressar no âmbito educacional. 

3. METODOLOGIA  

O presente trabalho foi realizado a partir de revisão bibliográfica, constituída de 

livros e artigos científicos, cujas informações neles contidos se atrelam à temática do 

estudo. Os dados obtidos são resultados da seguinte proposição: leitura rápida e 

exploratória que objetiva verificar se a obra consultada é do interesse do trabalho; 

leitura seletiva, mais aprofundada, das partes que realmente interessam; registro 

das informações extraídas das fontes: autores, ano, método, resultados e 

conclusões. Foram feitas análise e interpretação dos resultados partindo de uma 

leitura analítica com a finalidade de organizar as informações contidas nas fontes, de 

maneira que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa.  



 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Um breve histórico da evolução da Andragogia 

De acordo com Oliveira (2013) “a Educação de Adultos é uma modalidade de ensino 

tão antiga quanto a história da Humanidade, ainda que só recentemente ela tenha 

sido objeto de pesquisa científica”. Ele cita pensadores da antiguidade que foram 

exclusivos educadores de adultos, como Confúcio e LaoTse; Aristóteles, Sócrates e 

Platão; Cícero e Quintilliano (OLIVEIRA, 2013).  

Ainda que personalidades como as supracitadas tenham sido exclusivos educadores 

de adultos, é de suma importância destacar que a história da Andragogia tem suas 

raízes na Pedagogia. (SANTIAGO, 2014).  

Tudo o que temos e conhecemos hoje sobre a pedagogia teve seu início na Grécia 

Antiga. Aos gregos é atribuída a invenção da forma de refletir sobre os fenômenos 

do mundo e a reflexão de compreendê-los em sua totalidade. Essa invenção é, 

ainda hoje, conhecida e concebida como filosofia (SANTOS, 2008). Um grupo 

especial desse seguimento merece destaque neste sentido:  os sofistas, 

considerados merecidamente, os primeiros advogados e professores pagos. É com 

eles que temos então as primeiras preocupações a respeito de como se faz para 

explicar uma determinada questão para cada tipo de pessoa (SANTOS, 2008). 

Os demais filósofos criavam instituições, Platão criou a Academia e Aristóteles o 

Liceu, instituições que formavam os jovens no que converge ao raciocínio 

filosófico.  Para aperfeiçoar a forma física dos jovens e ensinar algumas noções de 

poesia, literatura e filosofia, os governos das cidades gregas desenvolviam Ginásios, 

cujo modelo pedagógico era conhecido como “areté” palavra grega que traz a ideia 

de adaptação perfeita, excelência e virtude. Portanto a finalidade principal dos 

Ginásios era transformar os indivíduos no que eles chamavam de “kaloskagathia”, 

palavra que traz a ideia do homem ao mesmo tempo formoso e bom (SANTIAGO, 

2014).  

Em meio a tantas atividades pedagógicas era comum que as famílias tivessem entre 

seus escravos um especial (que era culto) chamado “paidagogos” termo grego que 

em português teria uma tradução equivalente a condutor de crianças. Cabia a 

ele complementar a educação fornecida pela família e preparar a criança para a 

entrada no Ginásio. Deste modo, percebemos que o modelo de formação 

pedagógica grego para as crianças também consistia em uma junção entre o 



 

desenvolvimento físico e intelectual (SANTOS, 2008). É na mesma Grécia que se 

inicia, portanto, um modelo de educação com um sentido relativamente semelhante 

ao que se utiliza hoje, associando a imagem do Pedagogo à formação das crianças 

(SANTIAGO, 2014).  

Nos séculos XVII e XVIII, inicia-se uma era de debates no campo da educação, 

tendo como foco a importância de atualizar os processos pedagógicos e rever o 

próprio conceito de infância. Nomes importantes deste período são Comenius o pai 

da didática (HAMZE, 2014), ele propõe a educação concreta e persistente; uma 

pedagogia veloz, econômica e sem esforço excessivo; a instrução com base na 

vivência cotidiana de cada um; o saber científico e artístico integral; o ensino 

congregado em um todo (SANTANA, 2014); e Rousseau, cujas obras versavam 

sobre vários temas, inclusive análises na área da educação, e admitia que o 

educador deve ensinar o aluno levando em conta suas capacidades naturais. Para 

Rousseau, a principal característica que não pode faltar em um catedrático é a sua 

capacidade de educar o aluno para transformá-lo em um homem de bem 

(SANTANA, 2014).  

No início do século IXX, surge no âmbito educacional um objeto de pesquisa de 

Educação de Adultos denominado Andragogia. Quem primeiro usou essa 

nomenclatura foi o professor alemão Alexander Kapp, em 1833,(BELLAN, 2005, 23), 

para descrever a teoria de educação de Platão. Mas foi nos últimos tempos que se 

tem dado grande importância aos estudos sobre Andragogia.  

4.2 Conhecendo como o Adulto Aprende 

Para discutir a educação de adultos faz-se necessário mencionar a modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois educar o adulto não é apenas sua 

especificidade, é também um dos seus principais focos de formação. E quando 

pensamos em educação de jovens e adultos é fundamental considerarmos quem 

são os participantes dessa modalidade de ensino. A EJA é caracterizada 

principalmente pela diversidade do público que atende. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB 9394/96), em seu artigo 37º § 1º diz:  

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 (PACIEVITCH, 
2014). 



 

A LDB evidencia que a população acima de 15 anos pode ser matriculada nessa 

modalidade de ensino, portanto, as turmas têm pessoas com idades diversas, mas 

com um propósito em comum: estudar, aprender para poder ser mais e viver melhor 

no mundo letrado. Esses jovens e adultos procuram a escola na tentativa de 

superação de suas condições de vida. O público da EJA, em sua maioria, não tem 

consciência de que é construtor de conhecimentos. Desconhece, por exemplo, que 

os educadores alfabetizadores e educandos alfabetizandos são sujeitos portadores 

e construtores de cultura e conhecimento, ou seja, ambos são da mesma gênese 

histórico-cultural (COUTINHO, 2006, 75). 

De acordo com Gadotti e Romão (2000), um dos fatores que definem a 

especificidade da modalidade EJA é o fato de que tanto a escola como os 

educadores não devem se esquecer que o educando jovem ou adulto, analfabeto, 

por exemplo, é fundamentalmente um trabalhador, cuja condição é de subemprego 

ou mesmo desemprego e que está submetido à circunstâncias de mobilidade no 

serviço, alternância de turnos de trabalho, cansaço etc. Deve-se levar também em 

consideração a diversidade destes grupos sociais: perfil socioeconômico, étnico, de 

gênero e de localização espacial. Sendo assim, requer pluralismo, tolerância e 

solidariedade na sua promoção, na oportunidade de espaços e na alocação de 

recursos. (GADOTTI e ROMÃO, 2000, 120). 

O contexto cultural do trabalhador deve ser a ponte entre o seu saber e o que escola 

pode proporcionar, evitando, assim, o desinteresse, os conflitos e as expectativas de 

fracasso que acabam proporcionando um alto índice de evasão. É em meio a esse 

grande desafio que a Andragogia entra em ação, na aplicação das técnicas e 

métodos andragógicos, pois ela é quem traz as estratégias necessárias para uma 

aprendizagem significativa à modalidade EJA (GADOTTI e ROMÃO, 2000). Bellan 

diz: “estude seus alunos. Descubra o que gostam, do que falam, como pensam, e 

aproveite a experiência acumulada dos alunos; proponha problemas, novos 

conhecimentos e situações sincronizadas com o dia a dia deles” (BELLAN, 2005, 

58). 

4.3 Como o Adulto Aprende 

Bellan (2005) diz que adulto é “gente grande” e que isso não tem nada a ver com a 

altura, pois com o decorrer dos anos, toda pessoa passa pelo processo de 

mudanças físicas, sociais, emocionais, espirituais e intelectuais e é o que o 



 

transiciona do estado de dependência para a independência, fator que o torna 

autodirecionável, ou seja, capaz de tomar suas próprias decisões. Bellan (2005, 

30,31) nos dá a conhecer uma das facetas do adulto enquanto aluno:  

Resumindo, podemos considerar o modo como o adulto 
aprende: O adulto sente a necessidade de conhecer; O adulto 
é capaz de suprir sua necessidade de conhecer por si mesmo; 
A experiência do adulto é essencial como base de 
aprendizagem; O adulto está pronto para aprender o que 
decide aprender; A aprendizagem para o adulto deve ter 
significado para o seu dia-a-dia e não ser apenas retenção de 
conteúdos para futuras aplicações; A motivação do adulto para 
a aprendizagem está na sua própria vontade de crescimento. 
Concluímos, daí, que é importante o envolvimento do aluno no 
processo da aprendizagem, desde o planejamento até a 
avaliação do conteúdo estudado. Só assim sua turma vai 
render.   

Em parceria com os discentes, é possível o educador fazer uma seleção das 

disciplinas consideradas importantes para suas vidas e que os estimule. Porém há 

conteúdos, é claro, que necessitam fazer parte de um currículo, o aluno gostando ou 

não, porém o educador pode, como já foi dito, com o auxílio de seus alunos, aplicar 

métodos que torne o assunto atraente. Conhecer o estilo de aprendizagem do adulto 

possibilita a escolha da metodologia adequada à aquisição do conhecimento. Isto 

torna o ensino mais motivador e significativo, com eficácia de resultados. Outra coisa 

a ser considerada é o cuidado de não infantilizar o método e o ambiente onde a 

classe adulta aprende (BELLAN 2005).  

4.4 A Apropriação da Aprendizagem de um Adulto 

Há uma preocupação por parte dos educadores em relação à quantidade e à 

qualidade da apropriação de aprendizagem dos seus alunos. Bellan (2005) diz que 

“Kelvim Miller observou que adultos conseguem guardar apenas 10% do que ouvem, 

no espaço de 72 horas”. Tudo isso parece frustrante! Porém, Bellan traz um 

importante dado quando o assunto é significativo: 

... adultos podem se lembrar de 85% das informações quando 
estas lhes permitem ouvir, ver e fazer algo significativo ao 
assunto, no mesmo período de três dias. Diante dessas 
informações, podemos considerar a aprendizagem de adultos 
como uma atividade que precisa ser mais “sentida” do que 
“pensada”. (BELLAN, 2005, 32 e 33). 

O aluno precisa ter experiências que lhe sejam mais reais e concretas e para que 

isso ocorra é necessário estratégia, que é definida por Bellan (2008) como “a arte de 



 

conseguir aplicar os recursos disponíveis, explorando condições favoráveis para 

chegar ao objetivo traçado” (BELLAN, 2008, 99). Partindo da explicação dada por 

Bellan (2008), podemos entender que a base fundamental para a utilização desta 

estratégia é a pergunta: como o adulto aprende? Essa é a grande preocupação que 

a Andragogia propõe responder, e como já vimos Ensinar o adulto requer teorias e 

técnicas compatíveis, pois ele não aprende como a criança.  

Do ponto de vista da Andragogia, podemos verificar a mudança da figura do 

educador, pois ele passa a ser visto não como tradicionalmente é conhecido 

(apenas um conteudista), mas como um possibilitador e facilitador do conhecimento, 

um agente de mudanças, cujo papel é apresentar informações através de técnicas 

de ensino e criar um ambiente apropriado para a aprendizagem do adulto. Sua 

tarefa é bem trabalhosa, pois requer uma mudança de paradigma, do ensino 

tradicional para o modelo andragógico. Requer conhecer na prática o ensino-

aprendizagem, ou seja, se colocar no mesmo plano de aprendizagem dos alunos 

permitindo que haja troca de informações e experiências. Paulo Freire no seu livro 

Pedagogia da Autonomia traz também a ideia da importância e das vantagens 

quando o educador se coloca no mesmo plano de aprendizagem dos alunos: 

Se na verdade, o sonho que nos anima é democrático e 
solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, 
sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser 
transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é 
escutando que aprendemos a falar com eles. (FREIRE, 2013, 
110).  

4.5 A Metodologia Aplicada no Ensino para os Adultos  

Ensinar adultos não requer apenas um esforço gigantesco, é necessária uma 

metodologia que os prenda, os deixe curiosos e estimulados por aprender. Será que 

isso existe realmente ou é uma utopia? Este método existe e está fundamentado na 

Andragogia. Segundo Bellan (2005, 20) a “educação de adultos é objeto de pesquisa 

científica já há algum tempo e que descobriu-se que ensinar adultos requer técnicas 

específicas para alcançar resultados especiais”. 

Considerando que há quem acredite que o fracasso escolar restringe-se apenas à 

falta de disposição do aluno em aprender, esquecendo que o professor é o 

profissional mediador qualificado para criar os momentos com potencial de 

possibilitar a construção do conhecimento, é que deve haver um olhar especial para 



 

o campo de conhecimento e atuação da Andragogia, área de conhecimento que sem 

dúvida oferece a qualificação necessária aos que já trabalham ou aspiram a 

ingressar no âmbito educacional (FERNANDES, 2013).  

4.6 Metodologia, e a Diferença entre Método e Técnica na aprendizagem de 
um Adulto: 

Metodologia, diz Tuler (2004, 114):  

é a sistematização e racionalização do ensino, mediante 
métodos e técnicas de que se vale o professor para intervir no 
comportamento do educando, orientando-lhe a aprendizagem. 
Parte da teoria do ensino que estuda os recursos mais 
eficientes da direção da aprendizagem, para que determinados 
objetivos sejam alcançados. 

Tomando como base a definição de Tuler (2004), podemos dizer que metodologia é 

a ciência que procura descrever, pesquisar e justificar o conjunto de etapas para 

alcançar um fim desejado e tornar as tarefas mais realizáveis. Sendo assim, cada 

modalidade tem seu método e técnica específica.  

Para Bellan (2005), Métodos e Técnicas de Ensino não são totalmente a mesma 

coisa. Ela diz: 

Podemos dizer que método é o conjunto de passos que 
começa na introdução do conteúdo e termina com a avaliação 
deste. Já a técnica é um recurso particular que o professor usa 
para realizar uma parte da aprendizagem a que o método se 
propõe (BELLAN, 2005, 75). 

Para Pacievitc (2014) existem na prática docente da educação de adultos pontos 

elementares importantes a serem considerados na aplicação dos métodos e 

técnicas andragógicas: 

A necessidade dos adultos em saber a finalidade, o “porque” 
de certos conteúdos e aprendizagens; A facilidade dos adultos 
em aprender pela experiência; A percepção dos adultos sobre 
a aprendizagem como resolução de problemas; A motivação 
para aprender é maior se for interna (necessidade individual), e 
se o conteúdo a ser aprendido ser de aplicação imediata; Os 
adultos trazem uma bagagem de experiências que podem 
contribuir para sua própria aprendizagem. 

No modelo de educação andragógico, os alunos participam das diversas fases do 

processo de ensino-aprendizagem, tais como: Diagnóstico das necessidades 

educativas (conhecido também como sondagem inicial da turma) e com isso o 

educador adapta o planejamento das aulas de acordo com as necessidades de 



 

aprendizagem; elaboração de plano e estabelecimento de objetivos a partir do 

diagnóstico; e formas de avaliação. Este tipo de diagnóstico é comumente utilizado, 

por exemplo, pelo educador alfabetizador o qual (ditando palavras) tem uma tarefa 

imprescindível: descobrir o conhecimento prévio do aluno, isto é, o que cada aluno já 

sabe sobre o sistema de escrita. Por meio deste processo de ensino-aprendizagem, 

o educador será capaz de identificar em qual hipótese da língua escrita o aluno 

adulto se encontra e, com base nessa sondagem, adequar o planejamento das aulas 

de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada um. A metodologia é 

voltada para a participação ativa dos alunos, e a organização curricular é flexível, 

visando atender às especificidades de cada adulto (PACIEVITCH, 2014). 

Pacievitch (2014) e Bellan (2005) concordam entre si que a relação do educador 

com os alunos é horizontal, tendo como principal característica o diálogo, o respeito, 

a colaboração e a confiança. É como disse Freire: 

Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Testemunhar a 
abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus 
desafios são saberes necessários à prática educativa. Viver a 
abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo 
com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro 
como objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da aventura 
docente (FREIRE, 2013, 132 e 133).  

 O clima propício para a aprendizagem, segundo o modelo andragógico, tem 

como características o conforto, a informalidade e o respeito, garantindo assim, que 

o aluno se sinta seguro e confiante. A andragogia, enquanto modelo para a 

educação de adultos é caracterizada pela participação dos alunos, pela flexibilidade 

e pelo foco no processo, ao invés da ênfase no conteúdo. 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

A partir de nossas leituras e pesquisas sobre a Andragogia, foi possível perceber 

que o conceito andragógico e seus pressupostos podem contribuir significativamente 

ao processo de educação de Jovens e Adultos EJA, pois é destinado a auxiliar o 

educador a aprender e a compreender o processo de aprendizagem de adultos, 

considerando os aspectos psicológicos, biológicos e sociais. A pergunta “Como o 

adulto aprende?” é a base fundamental para a utilização dos diversos recursos 

utilizados que o conceito andragógico propõe (BELLAN 2005 e 2008). 

Baseando-se no conceito da Andragogia que fundamenta a teoria de aprendizagem 

do adulto no aspecto da aprendizagem significativa e o modelo andragógico com 



 

seus pressupostos e princípios metodológicos, podemos perceber a necessidade da 

transformação das práticas no processo de ensino-aprendizagem para os adultos, 

pois é fundamental a reformulação dos discursos. Podemos dizer que esse modelo, 

apesar de não ser o único,  é o que melhor se adapta à modalidade EJA por levar 

em consideração o conhecimento de mundo que o jovem e o adulto trazem consigo; 

por mostrar onde os conhecimentos ensinados na escola terão utilidades na vida 

prática deles, entre outros.  
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