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JESUS KARDEC
ANDRAGOGIA –
EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS

1. O VALOR DA PESSOA 
HUMANA 
“Vos sois a luz do mundo”
(MT. 5:14)

Incrédulos e Adeptos
Do Método – LM – Cap. III Autonomia, Experiências

3. O PROCESSO 
ENSINOAPRENDIZAGEM TEM 
COMO FONTE O INDIVÍDUO E 
SUA SITUAÇÃO HISTÓRICO-
CULTURAL
“A que assemelharemos o reino 
de Deus? Ou com que parábola o 
apresentaremos?” (Mc. 4:30)

Os meios de convencer variam 
extremadamente, conforme 

os indivíduos. O que persuade 
a uns nada produz em outros; 

LM - CAP. III, item 29

Atenção às diferenças



JESUS KARDEC
ANDRAGOGIA
EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS
A APRENDIZAGEM DEVE SE 
BASEAR NA DESCOBERTA 
PESSOAL, CONCRETA, A PARTIR 
DA REFLEXÃO EM 
PROFUNDIDADE
“Quem (pergunta Jesus ao 
doutor da lei, narrando a 
parábola do Bom Samaritano) foi 
o próximo daquele que caiu nas 
mãos dos salteadores?” (Lc. 
10:36). Ao ouvir a resposta 
conclui o Mestre: “Vai e procede 
tu de igual modo” (Lc. 10:37) –
Autonomia e Aplicação da 
Aprendizagem.

Orienta a encarar o objeto do 
aprendizado pelas 

consequências;

Deve levar à convicção.

Do Método – LM – Cap. III

Orientação para a 
aprendizagem;

Necessidade de saber;



JESUS KARDEC
ANDRAGOGIA
EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS

05. A APRENDIZAGEM SE 
EVIDENCIA NA VIVÊNCIA, NA 
DEMONSTRAÇÃO, NO 
COMPORTAMENTO QUE 
DENOTA A TRANSFORMAÇÃO 
INTERIOR 
“Porquanto cada árvore é 
conhecida pelo seu próprio 
fruto.” (Lc. 6:44) 

“Esse elemento é a 
educação, não a educação 

intelectual. Mas a educação 
moral. [...] a que consiste na 
arte de formar os caracteres. 

A que incute hábitos, 
porquanto a educação é o 

conjunto dos hábitos 
adquiridos. 

LE. 685.a

A análise de situações e 
não de assuntos é mais 

produtiva. 
Contextualização.
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ANDRAGOGIA
EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS

6. TODA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA CONDUZ 0 
HOMEM À HARMONIA 
CONSIGO PRÓPRIO, COM O 
PRÓXIMO E COM DEUS.
“Quem pratica a verdade 
aproxima-se da luz...” (Jo. 
3:21)

Quando essa arte (a 
educação) for conhecida e 
praticada, o homem terá 

no mundo hábitos  de 
ordem e de previdência 

para consigo mesmo e para 
com os seus. (“)

Motivação para 
aprender  decorre da 

vivência das 
necessidades e 

interesses.



JESUS KARDEC
ANDRAGOGIA
EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS

11. A APRENDIZAGEM 
VERDADEIRA CONDUZ O 
DISCÍPULO À LIBERDADE E 
À AUTONOMIA
“Conhecereis a verdade e 
ela vos libertará.” (Jo. 8:32)

“O Espiritismo anda no ar;
difunde-se pela força 

mesma das coisas, porque 
torna felizes os que o 

professam.”
Do Método – LM – Cap. III. 

Item 30

Iniciativa e 
despertamento da 

capacidade de assumir 
novas competências e 

sensibilidade para 
novos desafios e 

descobertas.



RESPONSABILIDADE SOCIAL

“Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria.
Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade?

Mas, certamente. Já dissemos que a sociedade é
muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa.

Demais, não tem ela que velar pela educação moral
dos seus membros? Quase sempre, é a má-educação que
lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as
tendências perniciosas.” - LE questão 813



PORQUE

A proposta de trabalho em oficinas se apoia no
método utilizado por Jesus e Kardec, a fim de
sensibilizar o adulto a construir o conhecimento
adequado ao seu momento vivencial, convidando-o
a assumir a responsabilidade plena pelos resultados
obtidos e a descobrir junto com os facilitadores o
melhor caminho para a sua atuação.



ISTO POSTO

Oficina não é painel, não é minicurso, nem
jornada. É um processo vivencial em torno de
referenciais teóricos que estimulam a superação dos
desafios e a mudança de paradigmas ou a afirmação
das posturas adequadas em desenvolvimento.



QUESTÕES PARA REFLEXÃO

• Qual o sentimento despertado em você com a
abordagem e a leitura da bibliografia?

• Após o estudo qual a sua visão sobre a
metodologia?



QUESTÕES PARA REFLEXÃO

• Quais as dificuldades que você elenca para o
desenvolvimento desse trabalho de oficineiro no
9º Congresso?

• Quais as competências (conhecimento, habilidade
e atitudes) que podes entregar à nossa equipe, ora
em construção?



BIBLIOGRAFIA

Revista “A Reencarnação”, nº 427, ano LXX, A
Educação Moral, publicada pela Federação Espírita
do Rio Grande do Sul (FERGS).

Matéria: Uma introdução à proposta pedagógica
de Jesus, seus princípios norteadores e práticas de
ensino”, por Sandra Borba Pereira – Pedagoga e
Filósofa.



BIBLIOGRAFIA 

• O Livro dos Espíritos - Questão 685 a.
• O Livro dos Médiuns - Cap. III – Do Método.



RETORNO

• oficina1@espiritismors.org.br
• oficina2@espiritismors.org.br
• oficina3@espiritismors.org.br
• oficina4@espiritismors.org.br

• Prazo: 28 de dezembro 2016
• Cada pergunta: 35 palavras em times new roman 12.

• Bom trabalho a todos nós!

mailto:oficina1@espiritismors.org.br
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