
AEE - ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO





REGIMENTO INTERNO – FERGS - SEÇÃO VI 
DA ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO

A rt. 119 – A Área de Estudo do Espiritismo é o órgão da Diretoria
Executiva encarregado de co orden ar, o rien tar e incen tivar, em
âmbito federativo estadual, o estudo da Doutrina Espírita, visando
à preservação dos princípios doutrinários, baseando sua atuação
na Codificação Kardequiana e nas diretrizes emanadas do
Movimento Espírita Nacional e Estadual, elaborando materiais
para as atividades previstas no Plano de Atividades Federativas e
promovendo a capacitação de facilitadores do estudo da Doutrina
Espírita.
A rt. 120 – A Área de Estudo do Espiritismo será constituída por
dois setores:
I – Setor de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE e
de Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita – EADE;
II – Setor de Estudo das Obras Básicas e de Obras
Complementares.
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A METODOLOGIA KARDEQUIANA NO 
PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE ADULTOS



OBJETIVO DA OFICINA

Sensibilizar e capacitar os 
facilitadores para a utilização da 

metodologia Kardequiana no 
processo de ensino e 

aprendizagem de adultos.



MÉTODO DA DOUTRINA ESPÍRITA

“...Doutrina provêm do ensino que 
deram os Espíritos encarregados 

por Deus de esclarecer os homens 
acerca de coisas que eles 

ignoravam...”
mas 



MÉTODO DA DOUTRINA ESPÍRITA

“...por não renunciarem ao raciocínio 
e ao livre-arbítrio...; porque não lhes é 

interdito o exame, mas, ao 
contrário...porque a Doutrina não foi 

ditada completa, nem imposta a 
crença cega”

porque 



MÉTODO DA DOUTRINA ESPÍRITA

“porque é deduzida, pelo trabalho do 
homem, da observação dos fatos que os 

Espíritos lhe põem sob os olhos e das 
instruções que lhe dão, instruções que o 

homem estuda , com enta , com para , a fim 
de tirar ele próprio as ilações e 

aplicações.”

A Gênese. Allan Kardec. Capítulo I – Caráter da Revelação Espírita – Item 13.



O MÉTODO DE ESTUDO DE KARDEC

• Observação
• Interpretação
• Comparação

• Dedução

A lógica e o bom senso de Kardec, de forma
cristalina, leva ao raciocínio e ao coração as
informações claras e precisas. Por isso sua obra
não deve ser apenas lida, mas estudada,
analisada, pesquisada, sentida e vivida.



ANDRAGOGIA



O QUE É ANDRAGOGIA?

É uma Teoria Educacional desenvolvida na década
de 70 pelo norte americano Malcolm Knowles,
significa:

“A ciência ou arte de orientar adultos a aprender”.

Etimologia do grego :
Andros – adulto
Gogos - conduzir



CONTEXTUALIZAÇÃO

O aprendizado de pessoas adultas é um
processo muito pessoal e diferenciado, por
isso existem técnicas específicas para tal.
Ele acontece internamente, e envolve a
reintegração de suas experiências
anteriores.

Para que adultos aprendam é necessário
que eles desejem aprender, que estejam
motivados.



OS 6 PRINCÍPIOS DA ANDRAGOGIA

1. N ecessidade de saber: adultos precisam saber por
que precisam aprender algo e qual o ganho que terão
no processo.

2. A utoconceito do aprend iz : adultos são responsáveis
por suas decisões e por sua vida, portanto querem ser
vistos e tratados pelos outros como capazes de se
autodirigir.

3. P apel das experiênc ias : para o adulto suas
experiências são a base de seu aprendizado. As
técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças
individuais serão mais eficazes.



4. P rontidão para aprender: o adulto fica disposto
a aprender quando a ocasião exige algum tipo de
aprendizagem relacionado a situações reais de seu
dia-a-dia.

5. O rien tação para aprend izagem : o adulto
aprende melhor quando os conceitos apresentados
estão contextualizados para alguma aplicação e
utilidade.

6. M otivação : adultos são mais motivados a
aprender por valores intrínsecos: autoestima,
qualidade de vida, desenvolvimento.



QUAL A RELAÇÃO DA ANDRAGOGIA COM 
OS ESTUDOS DA DOUTRINA ESPÍRITA?

A ndragog ia
Aprender com as 
experiências.
Aprendizagem aplicada 
no dia-a-dia.
São indivíduos 
independentes e auto 
direcionados. 

Aprendizagem reflexiva

E spiritism o
Esclarece as causas e
consequências dessas
experiências.
Esclarece sobre a lei de
causa e efeito.
Orienta, que toda causa
tem um efeito, bom ou ruim
de acordo com a maneira
que aplicarmos e como
estamos nos conduzindo
(escolhas).
Lei de Evolução



ANDRAGOGOS
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VIVÊNCIA DE UMA ATIVIDADE DE 
ENSINO DO FACILITADOR

• P reparar o p lanejam ento de um encontro de estudo ,
contendo os segu in tes itens:

• O bjetivo  gera l
• M etodo log ia
• D esenvo lvim ento
• R ecursos m ateria is
• Fontes  de  pesqu isa
• Avaliação

• D everá  ficar expresso  no  p lano  o  m étodo  kardequ iano .
• Tem po de 30 m in para debater e organ izar o p lano para posterio rm ente

socia lizar com os outros partic ipan tes.



O MÉTODO KARDEQUIANO, O 
FACILITADOR E A ANDRAGOGIA



Qual o perfil dos estudantes da Doutrina 
Espírita?

• Maiores de 18 anos;
• Níveis econômico variados;
• Níveis de instrução variados;
• Experiências de vida, profissionais, afetivas

extremamente diversificadas.

E S P ÍR ITO S  C O M  
E X P E R IÊ N C IA S  

D IV E R S A S



ATIVIDADE DO FACILITADOR

Mais centrada:
• No processo de que no conteúdo.
• Na aprendizagem do que na passividade.
• No clima de interesse e necessidade dos

participantes, mais do que em provar o conhecimento
do Facilitador.

• No contato de aprendizagem mais do que no
programa a priori.

• Na apropriação do saber (apreender) do que no
conhecer.

• No diálogo, despertando o senso para a verdade e
para a virtude.



A METODOLOGIA 

• Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino.
Também há ensino fora do que é dado do púlpito e da
tribuna. A simples conversação é um ensino. Toda
pessoa que busca convencer outra, seja pelo processo
das explicações, seja pelos das experiências, está
ensinando [...]. (KARDEC, O Livro dos Médiuns)

• [...] começar pela teoria. [...] Ainda outra vantagem
apresenta o estudo prévio da teoria – a de mostrar
imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta
ciência. (KARDEC, O Livro dos Médiuns)



ENSINO METÓDICO

• Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo
metódico dela, começar pelo princípio e seguir o
encadeamento e o desenvolvimento das ideias. [...].
(KARDEC, O Livro dos Espíritos 2014, 30)

• Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o
desconhecido. [...] Falar-lhe dos Espíritos, antes que
esteja convencido de que tem uma alma, é começar por
onde se deve acabar, pois não será possível aceitar a
conclusão, sem que admita as premissas. Eis aí a regra.
[...] (KARDEC, O Livro dos Médiuns 2013, 32)



[...]Desenvolvida no homem a razão, ao ponto 
de lhe tornar possível julgar e discernir, chega 
ele ao período em que, pelo desenvolvimento 

do seu livre-arbítrio, ainda que limitado, 
assumindo a responsabilidade dos seus atos, 
lhe cumpre tomar sobre si a tarefa da própria 

educação. 

Grandes e Pequenos Problemas, Angel Aguarod, cap. 
X, p. 334 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
cap. III – Do Método

• M ateria l consu ltado  para  a  e laboração  do  trabalho :
• O Livros dos Espíritos
• Obras Póstumas
• Andragogia e a arte de ensinar aos adultos – Amelia Hamze; 

UNIFEB/CETEC e FISO - Barretos 
• Andragogia: Modelo de facilitação de Aprendizagem de Adultos; Carmem 

Maria Sant’ Anna Rossetti – www.skaprendizagem.com.br
• Os Dez pressupostos andragógicos da aprendizagem do adulto: um olhar 

diferenciado na educação do adulto; Enilton Ferreira Rocha, abril, 2012
• PPT – Trablho realizado pela equipe da Federação Espírita da Paraíba -

FEPA

http://www.skaprendizagem.com.br/
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