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Este minicurso apresenta as reflexões de um grupo de estudos que investiga, discute e
sistematiza questões envolvendo aprendizagem de adulto. Após um percurso de três
anos, com encontros quinzenais, esse grupo, formado por educadores que trabalham
com formação de professores em escolas – formação contínua – ou na universidade –
formação inicial, e outros educadores da escola, tem buscado compreender os processos
essenciais envolvidos na formação de professores, enfocando, sobretudo, a
aprendizagem do adulto. A pergunta inicial do grupo – como o adulto aprende – o
mobilizou a investigar processos como subjetividade, memória, metacognição,
entendendo-os como corolários de um processo de formação identitária que envolve
saberes e experiências singulares e coletivos, atravessados por uma intencionalidade e
direção características do modo como o adulto aprende. Logo, temas como a
intencionalidade na aprendizagem do adulto, o grupo como mediador do processo de
aprendizagem e constituição de identidade, as linguagens como fonte de símbolos cuja
apreciação favorece a expressão da subjetividade, o estudo de teoria, o registro,
sobretudo do e no grupo em que a aprendizagem se exercita perpassam o processo de
aprendizagem do adulto, tal como o entendemos.
Na busca de socializar e avançar nessas discussões, propomos este minicurso, no qual
utilizaremos alguns dos recursos que vivemos, nós mesmos, enquanto grupo.
1° dia: O professor como adulto que aprende
Atividades:
Exposição sobre objetivos do minicurso e sobre a dinâmica do grupo de estudos sobre
Aprendizagem do Adulto Professor.
Discussão sobre conceitos de aprendizagem e sua relação com a formação de
professores.
Escrita individual sobre o processo de aprendizagem experienciado pelos (as)
participantes do minicurso.
Vivência de aprendizagens mediadas pela arte; poesia, artes visuais e contos.

Relação entre os processos vividos pelo grupo e os propostos e analisados pelas
coordenadoras do minicurso, em seus escritos sobre o tema.
Breve registro das atividades do dia.
2° dia: Processos e Características da Aprendizagem do Adulto Professor.
Análise de processos constitutivos da aprendizagem do adulto, como: subjetividade,
memória, metacognição, formação identitária, em suas relações com saberes e
experiências singulares e coletivos, com as intencionalidades e direção dos processos
formativos.
Essa análise será realizada enfocando a importância do grupo, como mediador do
processo de aprendizagem e constituição de identidade, e utilizando várias linguagens,
como fonte de símbolos cuja apreciação favorece a expressão da subjetividade – arte,
literatura, por exemplo.
Retomada do registro do dia anterior e elaboração do registro do dia, seguidas da
reflexão sobre o registro do e no grupo, como mediador dos processos constitutivos da
aprendizagem do adulto.
A base para a proposição do minicurso será o mapa conceitual abaixo:
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