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ANDRAGOGIA:
A MELHOR FORMA DE CONDUZIR
O ADULTO AO APRENDIZADO.

Foto: Divulgação

Com esse método, novo MBA da Humanitas
revoluciona o mercado
Yeda Vasconcelos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O

número de estudantes do ensino superior aumentou de 2,7
milhões no ano 2000, para 8,6
milhões em 2019, segundo o
INEP. Assim, com mais adultos em sala
de aula, é importante entender novas
alternativas para conduzir o adulto ao
aprendizado. Dessa forma a andragogia vem sendo necessária.
Andragogia é uma vertente da educação no ensino de adultos, que conduz o
adulto ao aprendizado. Baseado na motivação e no autoconhecimento, considera
a experiência do aluno como fundamental na rotina do aprendizado. A aplicação
no dia-a-dia é o diferencial nesse método, deixando-o mais efetivo.
Existem seis princípios fundamentais da
andragogia que são aplicados em todos
os aprendizados: a necessidade do saber,
o autoconceito do aprendiz, o papel das
experiências dos aprendizes, a prontidão
para aprender, a orientação para aprendizagem e a motivação para aprender.
Enquanto a pedagogia insiste na
transferência passiva das experiências
e do conhecimento entre um professor e
os alunos, a andragogia respeita o grau
de conhecimento do aluno, o motivando
ainda mais a aprender.

Você já pensou em qual legado quer
deixar para os seus filhos? Ou até
mesmo qual será o legado que eles
construirão ao longo de suas vidas?
Para nós do Instituto São José,
um legado de transformação é
construído todos os dias em cada
aprendizado, em cada nova
amizade, em cada nova ideia.

Campus Humanitas

objetivo da Andragogia é
“o deO principal
estimular a percepção de que na
adversidade, surge a oportunidade do
crescimento pessoal e profissional.
Professor Arthur Marega,
da Cata Vento Inova

”

É dentro das escolas salesianas que
está sendo formada a geração da
mudança; a geração que combina
razão, religião e amor para
transformar o mundo em um lugar
mais justo e acolhedor para todos.

MATERNAL | INFANTIL | FUNDAMENTAL | MÉDIO

PROGRAMA BILÍNGUE |
PERÍODO COMPLEMENTAR |
ESPAÇO CULTURAL |
OFICINA MAKER |
ROBÓTICA |

[12] 99743-2100

MAISENTUSIASMO.com.br

Setembro de 2021 | 31

@sphereschoolsjc

30 | Metrópole Magazine – Edição 79

EDUCAÇÃO - ANDRAGOGIA
nosso enfoque é a mudança na forma
de aprender, então é totalmente voltado para o aprendizado prático. Como
por exemplo com o uso de ikebana,
de atividades lúdicas, de atividades
de cultura, a pintura de um quadro e a
composição de um jogo. Pois o adulto
memoriza mais e ele consegue aplicar
isso depois no seu local de trabalho.”
Com essa metodologia, o MBA tem a

possibilidade de avaliar as inteligências
predominantes nos alunos e ajustar o
conteúdo das disciplinas, por isso, “Vai
existir muita troca, muito enriquecimento, então a bagagem que o aluno
tem vai contribuir muito pro aprendizado de todo mundo. Então o diferencial
tá nisso e nessa questão toda do aprender fazendo, sendo lúdico e não só aulas
expositivas.”, disse Débora Campos. g
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AMBIENTES
INOVADORES

Arthur Marega
Para o Professor Arthur Marega da
Cata Vento Inova, “O principal objetivo da Andragogia é o de estimular
a percepção de que na adversidade,
surge a oportunidade do crescimento
pessoal e profissional. É conseguir enxergar os próprios erros, baseando-se
nas vivências e na troca de experiências, obtendo assim as respostas para
transitar em novos caminhos.”
Usando da andragogia, a Cata Vento
Inova e a Humanitas - Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos
estão com um formato inovador e único
de MBA. O MBA Estratégias Inovadoras
na Saúde pelo Método Andragógico.
Apostando em um grupo de coordenação, os três coordenadores do curso
são: da Cata Vento Inova, Professor
Arthur Marega e os professores da Humanitas, Dr. David Souza Lima e a Psicóloga Débora Campos.
Segundo a Mestra Débora Campos, “A
grande diferença do nosso MBA para
os demais é a estrutura andragógica
Além das disciplinas tradicionais, o

David Souza Lima

Débora Campos

A grande diferença do nosso MBA
“
para os demais é a estrutura andragógica.

Além das disciplinas tradicionais, o nosso
enfoque é a mudança na forma de
aprender, então é totalmente voltado para
o aprendizado prático.
Débora Campos,
psicóloga

”

A Sphere é um ecossistema de
aprendizagem. Todas as situações e
espaços arquitetônicos foram pensados
para promover a exploração do
conhecimento de modo envolvente e
dinâmico, desde a Educação Infantil até
o Ensino Médio, aﬁnal a aprendizagem
na Sphere se dá em ação.
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