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QUESTÕES PARA DEBATE 
Apresentação dos slides

Antes de iniciarmos esta oficina, vamos responder a algumas questões que sempre nos 
fazemos quando vamos estudar ou aprender algo novo:

1) o que vou ganhar com o que vai ser ensinado hoje?

2) Será que vou poder opinar ou participar das discussões nesse curso?

3) Como este assunto se relaciona com o que já sei?

4) Que aptidões espero alcançar após este curso?

5) Estou aprendendo algo novo ou só reforçando o que já sei?

6) A participação nesse curso trará satisfação pessoal ou algum proveito?

Texto I: “Andragogia: ressignificando a educação de adultos”

 1) Vimos nos slides que, após 72 horas, adultos lembram muito mais do que 
ouviram, viram e fizeram (85%) do que daquilo que simplesmente ouviram (10%). O 
“Teste de 3 minutos” é um excelente recurso para fixar o conhecimento. Vamos solicitar 
que escrevam, no espaço de 3 minutos, o máximo que puderem sobre o assunto que foi 
discutido. Isto reforçará o aprendizado criando uma percepção visual sobre o assunto.  

 2) Depois da leitura do artigo, constatamos que muitos teóricos enfatizam a 
necessidade de estimular o autodidatismo, a capacidade de auto avaliação e autocrítica, 
as habilidades profissionais e a capacidade de trabalhar em equipes, durante o processo 
de educação do adulto. Que além disso, precisamos enfatizar a responsabilidade pessoal 
pelo próprio aprendizado, a necessidade e capacitação para a aprendizagem continuada ao 
longo da vida. Você considera que a Andragogia será uma ótima ferramenta para nos ajudar 
a atingir estes objetivos? Que teorias dentre as apresentadas considera mais consistente? 
Justifique.  

 3) Analisando o panorama atual da EJA no estado do Paraná, é perceptível 
a diversidade de educandos que buscam essa modalidade para concluir o Ensino 
Fundamental e certificar o Ensino Médio. Trace um perfil dos educandos da EJA que 
frequentam atualmente as salas de aula da sua escola/CEEBJA. Qual a faixa etária? Qual o 
nível socioeconômico? Cultural? Quais são os anseios desse público? Há uma preocupação 
didático-pedagógica em atender todas as especificidades desse alunado?
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Partindo dessas questões, destacamos os seguintes trechos para análise e discussão do 
grupo:

• “Tendo em conta que a educação de adultos se firma como uma espiral 
de ci-clos andragógicos, orientados para um objetivo educativo definitivo 
que, na realidade, nunca se consegue alcançar, uma vez que se centra no 
‘pleno de-senvolvimento do ser humano’, torna-se difícil a sua avaliação” 
(A. Krajn,1993).

• Para Kaufmann (2000), “a andragogia é descrita mais como uma forma 
se-quencial do modo de aprender do que como uma teoria Ela oferece, 
quando muito, as diretrizes de aprendizagem para pessoas que tenham 
tendência à autonomia e à autoinstrução”.

• “O andragogo tem que identificar as verdadeiras necessidades educativas 
dos adultos. Estabelecer metas e objetivos com a finalidade de satisfazer 
as necessidades individuais e sociais do sujeito”

 4) Considerando os recortes anteriores, analisando as sete hipóteses levantadas por 
Kaufmann e os pressupostos apontados por Chotguis (2007), como conciliar a construção 
de um processo de aprendizagem adulta com o fato de que “aprender é um fenômeno 
complexo que desafia qualquer modelo”?


